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VOORWOORD

In de onderhavige studie worden de argumenten betreffende de kostenfactoren
en de resultaten van de kostenberekeningen beschreven voor de opwekking van
elektriciteit met kernenergie in Nederland. In een parallel studie, getiteld
"De kosten van elektriciteit uit kolen in Nederland" worden met gelijke
uitgangspunten de opwekkingskosten met kolen beschreven.
Een vergelijkende samenvatting met conclusies is gelijktijdig verschenen
onder de titel "Kostenvergelijking van elektriciteit uit kolen- en
kernenergiecentrales".
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DOELSTELLING EN OPZET VAN HET RAPPORT

In 1978 verschenen een tweetal rapporten over de kosten van
elektriciteitsopwekking met kolen en met kernenergie,
opgesteld door werkgroepen van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs [1,2]. De Stuurgroep Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid heeft aan het Koninklijk Instituut van Inge-
nieurs (KIVI) en de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA
gevraagd om, in het kader van de Brede Maatschappelijke
Discussie de genoemde rapporten te actualiseren. Daar
sinds 1978 een aantal in genoemde studies gebruikte gegevens
zijn gewijzigd, is de gevraagde aanpassing aan de huidige
situatie gerechtvaardigd.

Bij de kostenaspecten spelen een aantal commerciële zaken een
rol; er is echter gepoogd een opzet van de opwekkingskosten
met kernenergie te verschaffen zonder gebruik te maken van
commerciële aanbiedingen.

In de voorliggende studie wordt uitsluitend ingegaan op de
opwekkingskosten van elektriciteit met kernenergie. In een
parallel studie, getiteld "De kosten van elektriciteit uit
kolen in Nederland" worden de opwekkingskosten met kolen
beschreven. Beide studies zijn met gelijke berekeningsmetho-
diek uitgevoerd, zodat de resultaten vergelijkbaar zijn.

Het rapport behandelt in hoofdstuk 2 achtereenvolgens de
investeringskosten en daarmee verband houdende factoren, de
bedienings- en overige exploitatiekosten en de
splijtstof-cycluskosten. Deze laatste post omvat de kosten
voor het uraniumerts, voor de verrijking, voor de fabricage
van splijtstofelementan, voor het gebruik in de reactor en
voor de opwerking en opslag van de afvalprodukten. Alle
uitgangspunten voor de kosten en de factoren die daarop van
invloed zijn worden genoemd. In het kort wordt weergegeven
wat is opgenomen in de verschillende kosten en wat mogelij-
kerwijze de variatie c.q. de onzekerheidsmarge is in deze
kosten. De techniek wordt alleen behandeld voor zover dit

nodig is om aan te geven waarop de verschillende kostenfac-
toren zijn gebaseerd.
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Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van de kostenberekening waar-
bij de resultaten zijn uitgedrukt in et/kWh.

In deze studie is evenals in [2] uitgegaan van
lichtwater-reactoren, meer in het bijzonder voor het meren-
deel van de beschouwingen van de kokendwaterreactor (KWR). De
tot nu toe opgedane ervaringen met kostenberekeningen hebben
tot de conclusie geleid, dat er geen wezenlijke kosten-
verschillen zijn tussen kokendwaterreactoren en
drukwaterreactoren.

Waar voor de uitgangspunten geen eenduidige cijfers beschik-
baar zijn, worden onzekerheidsmarges toegepast.
Op een aantal punten zijn varianten toegepast zoals voor
bedrijfstijden en afschrijvingstermijn van de installatie.
Deze varianten zijn genomen t.o.v. de basisvariant.

Tot slot zij vermeld, dat in het rapport niet wordt ingegaan
op de veiligheid, de noodzaak en de voor- en nadelen van
kernenergie. Ten aanzien van de kosten verbonden aan de
veiligheidseisen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de
Nederiandse si tuatie.



2. ARGUMENTATIE BETREFFENDE DE KOSTENFACTOREN

2.1. Investeringskosten

2.1.1.

2.1.2.

Voor het vaststellen van de Investeringskosten, de

bedienings- en overige exploitatiekosten en de sp l i j ts to f -

oycluskosten van kernenergie-eenheden Is 1n deze studie

voor het merendeel van de beschouwingen uitgegaan van een KWR

In de 1000-MWe-klasse, waarbij , zoals in hoofdstuk 1 1s

gesteld, 1s aangenomen dat 1n vergelijking met de DWR er wel

verschillen z i jn op onderdelen maar niet In het totale

kostenpatroon. Deze eenheldsgrootte mag als voldoende gang-

baar en beproefd worden beschouwd voor zowel het KWR- als het

DWR-type.

Nauwkeuriger gezegd bedraagt het netto elektrisch vermogen

931 MWe, waarbij rekening gehouden is met het vermogen dat in

de centrale zelf nodig i s . Als variant is in paragraaf 3.4.

een indicatie gegeven hoe hoog de totale investeringskosten

voor een soortgelijk reactortype in de 600-MWe-klasse z i j n . In

hoofdstuk 3 z i jn de kWh-kosten berekend inclusief de

bedienings- en overige exploitatiekosten en de sp l i j t s to f -

cycluskosten voor een 931-MWe-centrale (net to ) .

De in werking zijnde kernenergiecentrales in Nederland z i jn

de kernenergiecentrale te Borssele met een nettovermogen van

ca. 450 MWe en te Dodewaard met een netto vermogen van ca. 50

MWe.

Voor een goede beoordeling van de economische aspecten van

een kernenergiecentrale is onder meer inzicht noodzakelijk in

de te verwachten gemiddelde j aa r l i j ks opgewekte e l e k t r i c i t e i t

in kWh.
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In deze paragraaf wordt 1n detail op deze gemiddelde jaarpro-
duktie Ingegaan, daar soms verschillende grootheden worden
gebruikt in de beschikbare statistieken. De jaarproduktie van
een centrale wordt 1n de statistieken gekenmerkt door de
belastingfactor van de centrale (in de Engelse taal
"load factor" of "capacity factor" genoemd).

De belastingfactor van een centrale, over een bepaalde
periode (normaal een jaar), geeft aan welke elektrici-
teitsproduktie in werkelijkheid door de centrale is geleverd
t.o.v. de situatie waarbij de centrale in de beschouwde
periode ononderbroken zijn maximale vermogen aan het elektri-
citeitsnet zou hebben geleverd.

Een uitspraak over de te verwachten belastingfactor van een
nog te bouwen produktie-eenheid kan slechts op grond van sta-
tistische gegevens van reeds in bedrijf zijnde centrales wor-
den gedaan. Hiertoe staan verschillende statistieken ter
beschikking [4, 5, 6].
Aan de statistieken liggen soms geheel afwijkende definities
ten grondslag waarvan er een aantal in bijlage 1 gegeven
zijn.

De statistische gegevens die door de International Atomic
Energy Agency (IAEA) worden gepubliceerd, betreffen het
merendeel van de op de wereld in bedrijf zijnde kernenergie-
centrales. Daarnaast zijn andere publicaties die alleen gege-
vens van kernenergiecentrales in één land of een groep van
landen bevatten. In de IAEA-publicaties [4] van de jaren 1971
en later zijn de gegevens op nagenoeg dezelfde wijze gepre-
senteerd. Deze zijn in de studie gebruikt.

De jaarproduktie van een centrale wordt bepaald door de
beschikbaarheid van de centrale en de bedrijfsvoering, d.w.z.
de wijze waarop de centrale voor de elektriciteitsproduktie
wordt Ingezet. Zou een centrale, indien deze beschikbaar is,

1



1ichtwaterreactoren

aantal eenheden

gemiddeld vermogen (MWe)

belastingfactor (%)

"Operation factor" (%)

totaal
> 100 MWe

77

530

57,9

68,6

> 100 MWe

v.s.

48

643

56,5

69,0

bui ten

V.S.

29

377

61,1

68,2

> 600 MWe

V.S.

33

789

54,2

66,7

bui ten

V.S.

6

702

62,1

64,0

Tabel 1: gemiddelde belastingfactor en "Operation factor" van licht-
waterreactoren met een vermogen groter dan 100 MWe, berekend
in 1977
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steeds het maximale vermogen aan het elektriciteitsnet
leveren, dan is de beschikbaarheid gelijk aan de belasting-
factor. Door de aard van de bedrijfsvoering zal het In de
praktijk niet a l t i jd mogelijk zijn dat steeds het maximale ver-
mogen wordt geleverd. Door het betrekkelijk geringe aantal
kernenergiecentrales in de landen bulten de V.S., zullen daar
de kernenergiecentrales i.v.m. het kostenaspect steeds zo
hoog mogelijk belast worden en zullen de beschikbaarheid en
de belastingfactor ook vrijwel aan elkaar gelijk z i jn . Voor
wat betreft Europa b l i j k t dit ondermeer uit de statistieken
van de Europese Gemeenschap [5] .

In de Y.S. worden sommige kernenergiecentrales mede gebruikt
voor de frequentie-vermogensregeling in het elektriciteitsnet,
waardoor de belastingfactor en de beschikbaarheid grotere
verschillen vertonen dan in Europa het geval is [6 ] .

Voor een uitspraak over de in Nederland te verwachten gemid-
delde jaarproduktie, op basis van de bedrijfsgegevens van
kernenergiecentrales in een aantal verschillende landen, is
daarom naast de belastingfactor ook een evaluatie van de
beschikbaarheid van belang. De beschikbaarheid is echter in
de diverse landen verschillend gedefinieerd (bijlage 1),
waardoor vergelijking van de beschikbaarheidspercentages uit
de diverse publicaties niet goed mogelijk i s . Omdat een-
duidige gegevens over de beschikbaarheid ontbreken zijn deze
voor de bepaling van de te verwachten jaarproduktie niet
gebruikt. Wel zijn eenduidige gegevens beschikbaar over de
"Operation factor". Dit begrip wordt echter in Nederland niet
gebruikt. In de IAEA-statistieken wordt naast de belasting-
factor de "Operation factor" berekend, die gedefinieerd is
als de verhouding tussen het aantal uren dat de eenheid of de
centrale elektr ic i tei t aan het elektriciteitsnet heeft gele-
verd en het totale aantal uren in de beschouwde periode. De
"Operation factor" is dus niet gelijk aan de "beschikbaar-
heid" omdat geen rekening wordt gehouden met de



- 8 -

Ifchtwaterreactoren

aantal eenheden

gemid.vermogen (MWe)

belastingfactor {%)

"Operation factor" U )

1971

33

365

60,0

72,5

1972

45

441

53,5

64,4

1973

55

439

56,6

68,7

1974

63

508

59,4

69,5

1975

72

592

59,4

69,5

1976

88

621

57,8

67,3

1977

101

645

58,0

1978

108

659

62,7

1979

119

678

58,1

*

Tabel 2: belastingfactor en "Operation factor" van lichtwaterreactoren met
een vermogen groter dan 100 MWe, over de jaren 1971 - 1979.

* Niet in publikaties gevonden voor lichtwaterreactoren afzonderlijk,
maar geconcludeerd mag worden dat deze factor niet significant is
gewijzigd, zie [4] en [8].
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situaties waarbij de centrale reserve staat (wel beschikbaar

maar niet in bedrijf) en met situaties waarbij de centrale,

als gevolg van deelstoringen, niet zijn maximale vermogen aan

het elektriciteitsnet kan leveren.

In tabel 1 worden de gemiddelde waarden van de belastingfac-

tor en "Operation factor" van de lichtwaterreactoren met een

vermogen groter dan 100 MWe gegeven, zoals berekend in 1977.

De gegevens tot aan 1981 geven geen aanleiding tot het

trekken van andere conclusies t .a.v. de belastingfactor en de

"Operation factor" [4, 7].

Uit tabel 1 bl i jkt het verschil in bedrijfsvoering 1n de Ver-

enigde Staten en irt de overige landen uit de waarden van

belastingfactor en "Operation factor". Het gemiddelde ver-

mogen dat in de tabel is vermeld en waarop de belastingfactor

betrekking heeft is het geautoriseerde vermogen; dit is het

vermogen waarvoor door de autoriteiten vergunning is

verleend. In de Verenigde Staten kan dit vermogen afwijken

van het vermogen waarvoor de eenheid is besteld. In de landen

buiten de Verenigde Stater, is de situatie anders en is het

geautoriseerde vermogen vrijwel steeds nagenoeg gelijk aan

het bestelde vermogen, zodat daar gebruik van de belasting-

factor bij economische berekeningen een reëel beeld zal

geven.

De gemiddelde belastingfactor en "Operation factor" van alle

lichtwaterreactoren over de jaren 1971 - 1979 staan in tabel

2 vermeld.

De belastingfactor en de "Operation factor" van nieuwe

centrales zijn in de eerste paar maanden dat ze in bedrijf

zijn over het algemeen vrij laag. Deze lage waarden werken

gezien het relatief grote aantal nieuwe eenheden, sterk door

in de gemiddelde uitkomsten.
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al le LWR's

aantal

gemid. vermogen

belasttngfactor

(MWe)

(*)

"Operation factor"(%)

Ie
jaar

50

693

49,4

63,3

2e
jaar

49

620

58,6

70,3

3e
jaar

39

551

61,2

69,1

4e
jaar

36

514

62,

73,

9

0

5e
jaar

26

415

59,4

68,4

6e
jaar

17

351

60,2

66,2

7e
jaar

14

324

69,

75,

2

9

Tabel 3; belastingfactor en "Operation factor" als functie van het
levensjaar voor alle lichtwaterreactoren (deze gegevens zijn
van 1977; de laatste publikaties geven geen aanleiding tot
het trekken van andere conclusies, zie [4] en [7] ) .
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Het verband van beide factoren en de leeftijd (kalenderjaren
na inbedrijfsteil ing) van centrales wordt in de tabellen 3 en
4 gegeven, waarbij de waarden voor alle eenheden zijn gegeven
resp. die voor eenheden met een vermogen groter dan 600 MWe.
De gegevens tot aan 1981 geven geen aanleiding tot het
trekken van andere conclusies, zie [4] en [7] , daar deze
factoren slechts iets hoger uitkomen. De gegevens uit de
tabellen 3 en 4 zijn grafisch uitgezet in fig. I resp. fig. 2.

Geconcludeerd kan worden dat de belastingfactor voor kern-
energiecentrales die langer dan 2 jaar in bedrijf zijn gemid-
deld rond 60% schommelt. Deze waarde komt overeen met een
bedrijfstijd van ca. 5200 uur per jaar.

De ervaring heeft geleerd, dat de belastingfactor in Europa
iets hoger l igt dan in de Verenigde Staten. Dit komt in
hoofdzaak door de wijze van bedrijfsvoering. Voor 1980
bedroeg de bedrijfstijd in de landen van de Europese
Gemeenschap gemiddeld ca. 5250 uur per jaar.

In landen met een langere traditie in het gebruik van ker-
nenergie dan Nederland zijn ook centrales in bedrijf die om
verschillende redenen een zeer lage belastingfactor hebben.
Deze centrales zijn echter wel in de statistieken opgenomen
die daardoor ongunstig worden beïnvloed. Deze studie is
gericht op een Nederlandse centrale en behoeft derhalve niet
uit te gaan van dit relatief lage algemene gemiddelde. Dit is
in overeenstemming met de ervaringen in landen die vergelijk-
baar zijn met Nederland, zoals Zwitserland en België, waar de
bereikte belastingfactoren aanzienlijk hoger liggen dan het
algemeen gemiddelde (boven de 75%).

De gemiddelde belastingfactor van de twee Nederlandse kern-
energiecentrales vanaf de ingebruikname tot 1981 bedroeg voor
de kernenergiecentrale te Dodewaard (in bedrijf sedert
januari 1969) 82% en voor de kernenergiecentrale te Borssele
(in bedrijf sedert oktober 1973) 79%.
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LWR > 6 0 0 MUe

aantal

gemid. vermogen(MWe)

belastingfactor (%)

"Operation factor"U)

ie

jaar

32

643

50,0

62,6

2è

jaar

26

806

56,4

67,0

ie

jaar

18

739

59,9

67,0

4e

jaar

15

704

58,8

70,4

be

jaar

6

697

55,5

67,3

6e

jaar

2

630

63,1

70,4

Té

jaar

2

615

57,5

72,3

Tabel 4: belastingfactor en "Operation factor" als functie van de
l e e f t i j d voor lichtwaterreactoren met een vermogen groter dan
600 MWe (deze gegevens z i jn van 1977; de laatste publikaties
geven geen aanleiding tot het trekken van andere conclusies,
zie [4] en [ 7 ] ) .
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Uit de statistische gegevens b l i j k t dat er tot nu toe geen

duideli jke verschillen z i jn in de belastingfactoren voor de

grote en de kleine kernenergiecentrales. Voor een kern-

energiecentrale van 931 MWe mag op grond van de Nederlandse

ervaringen voor economische beschouwingen gere kend worden

met een gemiddelde belastingfactor van ca. 65% over de

gehele levensduur van de centrale, hetgeen overeenkomt met

een gemiddelde bedr i j f s t i j d van het maximum vermogen van 5700

uur per jaar . Deze belastingfactor mag als redel i jk represen-

ta t ie f voor de Nederlandse toepassing genoemd worden, aange-

zien deze factor rekening houdt met periodieke

inspectieperioden in combinatie met spl i j tstofwissel perioden;

in recente kostenstudies voor centrales in de Verenigde Sta-

ten [8] wordt deze factor ook gebruikt.

2.1.3. Rentevoet en i n f l a t i e

Bij verschillende onderdelen in deze studie - waar het ele-

ment t i j d in het geding komt - spelen de rentevoet en i n f l a -

t i e een rol voor het vaststellen van bepaalde kosten.

Dat is het geval b i j de berekening van de bouwrente en van de

jaar l i j kse kapi taal si asten {annuïtei tsfactor).

Nu doet zich in het algemeen b i j de economische evaluatie van

projecten, zoals bijvoorbeeld de beslissing voor de bouw van

elekt r ic i te i tscent ra les, het probleem voor dat getracht moet

worden een beeld te krijgen van de prijzen en p r i j s -

verhoudingen over de gehele duur van het project, gerekend

vanaf het aanvangstijdstip van de bouw.

Aangezien deze studie zich niet r icht op een specifiek

bouwproject en de bouwperiode derhalve onbenoemd b l i j f t , z i jn

de berekeningen in deze studie voor de toekomstige bouw

uitgevoerd in prijzen en prijsverhoudingen van 1982.

Aldus geven de uitkomsten van deze berekeningen een redel i jk

beeld van de economische aspecten van het project voor de

toekomst, mits eventuele pr i jsst i jg ingen voor de

onderscheiden kostencomponenten in dezelfde mate optreden.

Indien d i t uitgangspunt niet bewaarheid wordt, met andere

woorden, er treedt een verschuiving op in de pr i jsver-

houdingen, dan kan een gevoeligheidsanalyse een beeld geven

van de mogelijke gevolgen.
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Figuur 1 Verband tussen de belastingfactor ($) reap, de Operation

factor ($>) en de leeftijd (jaren) voor alle lichtwater-

reactoren
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In het begin van 1982 bedroeg de marktrente drca 11%. Gezien
de in het recente verleden opgetreden verhouding tussen
marktrente en inflatie is in de studie gerekend met een
inflatie van 7% per jaar.

In het voorgaande is reeds opgemerkt dat alle berekeningen in
dit rapport zijn weergegeven op een prijspeil januari 1982.
Voor het nemen van een concrete investeringsbeslissing zal
het onder meer noodzakelijk zijn te weten hoe hoog de werke-
lijke investeringskosten zullen worden. Daartoe zullen dan
schattingen gemaakt moeten worden van de ontwikkeling van de
belangrijkste kostenbestanddelen gedurende de periode dat
gebouwd wordt (en eventueel ook gedurende de exploitatie-
periode). In bijlage 2 is de verhouding tussen de loon- en
materiaal kosten gespecificeerd voor bepaalde gedeelten van de
i nvesteri ngskosten.

2.1.5. Bouwti j ^

Voor het vaststellen van de kostenontwikkeling tijdens de

bouw als ook voor het berekenen van de bouwrente is het uit

kostenoogpunt noodzakelijk te weten van welke bouwtijd voor

kernenergiecentrales moet worden uitgegaan.

Voor de economische evaluatie is bepalend de ti jd die gelegen

i s tussen het tijdstip van bestelling tot het moment van
inbedrij fneming. Technisch gezien kan volstaan worden met een
bouwtijd van 6 jaar, daargelaten belangrijke tegenslagen.

Nationaal zowel als internationaal worden bouwtijden van
centrales in het algemeen en van kernenergiecentrales in het
bijzonder langer als gevolg van de vele vereiste procedures
en vergunningen.
In Nederland is de situatie zó, dat de rijksoverheid zowel de
beslissing ten principale als ten aanzien van de vesti-
gingsplaats tot zich heeft getrokken, waarbij in dit laatste
geval bevolkingsinspraak plaatsvindt door middel van de pro-
cedure van de Planologische Kernbeslissing.

i _
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Op basis van de gefaseerde besluitvorming, waarbij tijdig de
benodigde vergunningen voor de bouw kunnen worden
aangevraagd, wordt iiier verondersteld dat ten tijde van de
bestelling van een kernenergiecentrale de benodigde vergun-
ningen verleend zijn. Bij het verlenen van de vergunning
dienen de te volgen ontwerpeisen bekend te zijn. De kans op
vertraging tijdens de bouw is daardoor gering. Desondanks
wordt met een vertraging van één jaar gerekend, hetgeen de totale
bouwtijd op 7 jaar brengt. In dit tijdsbestek vinden ook de
garantiebeproevingen plaats.
Voor de Nederlandse toepassing zal er rekening mee gehouden
moeten worden dat voorafgaande aan een opdracht bepaalde
aspecten nader bestudeerd zullen moeten worden (veiligheid en
ontwerpenteria), aangezien er geen recente ervaring met het
ontwerpen en bouwen in Nederland beschikbaar is. Deze vocront-
werpperiode wordt gesteld op 2 jaar.

De voorgestelde bouwtijd kan, gezien de publikaties hierover,
reëel genoemd worden. Het gemiddelde van recentelijk opgele-
verde Europese centrales was namelijk ook 84 maanden [4];
in Taiwan [9] werd een kernenergiecentrale gebouwd in
60 maanden.

Inherent aan de bouw van een kernenergiecentrale is de
lange tijd die ermee is gemoeid. De uitgaven ervoor worden
daarom successievelijk over de loop van de bouwtijd gedaan.
De aldus veroorzaakte voorfinancieringskosten (de
zogenaamde bouwrente) maken deel uit van de totale
investeringskosten. Hoe het verloop van de betalingen tijdens
de bouw zal zijn is bij voorbaat niet precies te zeggen.
Deels is dat een kwestie van commerciële onderhandelingen.
In de studie is het volgende betalingsschema aangenomen:

Ie jaar 12,5 %
2e jaar 17,5 %
3e jaar 20,0 %
4e jaar 20,0 %
5e jaar 15,0 %
6e jaar 12,5 %
7e jaar 2 , 5 %
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Daar de berekeningen worden uitgevoerd 1n prijsverhoudingen
van januari 1982, 1s voor de berekening van de bouwrente een
procedure gevolgd waarbij wordt verondersteld dat de eenheid
op 1 januari 1982 in bedrijf wordt genomen en waarbij
rekening wordt gehouden met de vorengenoemde bouwtijd en het
betalingsschema (zie tabel 5).

Uit deze tabel volgt dat de bouwrente 1n rekening gebracht
kan worden door de investeringskosten (op prijspeil januari
1982) te verhogen met ca. HF1 433 min, waarbij de nader te
bespreken economische uitgangspunten volgens tabel 12 zijn
toegepast.

2.1.6. Afschrijvingstermijn

Het 1s gebruikelijk conventionele centrales af te schrijven
in 15 a 20 jaar. Er is thans een tendens waarneembaar dat de
afschrijvingstermijn langer wordt. Door de lagere groei van
het elektriciteitsverbruik, het verminderen van het
schaalvergrotingseffect en de geringere toename van ren-
dementsverbetering vindt de economische veroudering minder
snel plaats. Deze argumentatie geldt ten dele ook voor
kernenergiecentrales. Daarbij komt bovendien dat, in een pro-
duktiepark dat is samengesteld uit conventionele centrales en
kernenergiecentrales, de laatsten door hun lage variabele
opwekkingskosten maximaal benut zullen worden, alvorens
elektrische energie met conventionele centrales op te wekken.
Dat betekent, dat de economische gebruiksduur van kernenergie-
centrales sterker naar de technische levensduur zal tenderen
dan bij conventionele centrales het geval is. Voor kernenergie-
centrales wordt daarom uitgegaan van een economische levens-
duur van 25 jaar. In paragraaf 3.3. wordt de gevoeligheid van
de kostenberekeningen voor een economische levensduur van 20
jaar resp. 30 jaar aangegeven.

i _
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JAAR

Ie bouwjaar

2e bouwjaar

3e bouwjaar

4e bouwjaar

5e bouwjaar

6e bouwjaar

7e bouwjaar

BESTEDINGS
PERCENTAGE

%

12,5

17,5

20,0

20,0

15,0

12,5

2,5

100

PRIJSPEIL
1/1/82

min HH

343,7

481,3

550,0

550,0

412,5

343,7

68,8

2750

PRIJSPEIL MEDIO
BESTEDINGSJAAR

min HH

221,3

331,6

405,4

433,8

348,1

310,4

66,5

2117,1

CUMM.
BOUWRENTE

min HF1

215,4

257,9

243,9

192,1

104,4

53,1

3,7

1070,5

Tabel 5: Berekening bouwrente kernenergiecentrale
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2,1.7.

2.1.7.1. Algemeen

De Investeringskosten van kernenergiecentrales zoals die in
In het verleden geraamd werden, zijn ten gevolge van extra
veiligheidseisen, de opgetreden inf lat ie en de reëel gestegen
kosten van arbeid, thans te laag. Dit kan het beste
geïllustreerd worden aan de hand van een overzicht van de
kostenontwikkeling in de Verenigde Staten.

De eerste particuliere kernenergiecentrales voor elektr ic i-
teitsopwekking 1n de Verenigde Staten, beginnend met Dresden
1 in 1954, werden verkocht als sleutelklare projecten. Met
andere woorden, ze werden kant en klaar tegen een van te
voren vastgestelde prijs opgeleverd. Er werd geen rekening
gehouden met prijsescalatie. De prijzen lagen 1n de orde van
grootte van US $ 125,—/kWe (investeringskosten zijn gepre-
senteerd per netto kilowatt geïnstalleerd vermogen).

De toenemende eenheidsgrootte gevoegd bij het relatief lage
escalatiecijfer, maakte dat deze prijs per kWe vr i j stabiel
was tot rond 1965. Achteraf b l i j k t , dat deze ci j fers aan-
zienli jk te laag waren. Door de relatief lange bouwtijd komt
het volle inzicht over de mate van onderbegroting (of over de
toename van de totale escalatie) slechts langzaam op gang.
Eén van de belangrijkste factoren, die bi j herhaling
onderschat werden, is het effect van in de t i j d
stringenter wordende veiligheids- en mi lieu-ei sen.

Als duidelijke reactie op deze ontwikkelingen heeft de par-,
ticuiiere industrie in de Verenigde Staten zich
teruggetrokken uit de nucleaire sleutelklare projecten.
Rond 1970 zijn bijvoorbeeld door General Electric de laatste
sleutelklare projecten afgerond. Sinds 1966 werken de Ameri-
kaanse reactorfabrikanten als componenten ever anders,
leverend volgens een tevoren overeengekomen specificatie.
Hierbij koopt het elektriciteitsbedrijf de hoofdcomponenten
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in en laat het ontwerp en de technische projectafhandeling

uitvoeren door een door hem aangestelde "Architect Engineer"

(zie bijlage 4). Escalatieformules zijn hierbij opgenomen 1n

de leveringscontracten voor de hoofdcomponenten.

In een studie van Ebasco [8] van 1981 wordt een kosten-

vergelijking gemaakt tussen een 1260-MWe-kernenergiecentrale-

eenheid en twee kolengestookte centrales van 630 MWe per

eenheid. Eén van de conclusies van Ebasco is dat de extra

veiligheidseisen tengevolge van het ongeval in 1MI-2 te

Harrisburg een kostenverhoging heeft veroorzaakt van US $ 15

min. tot US $ 75 min. Dit illustreert de moeilijkheden die

leveranciers van kernenergiecentrales ondervinden om goede

kostenbegrotingen op te stellen. Hoewel, volgens de

Ebasco-studie, de verzwaring van de veiligheids- en milieu-

eisen nog alt i jd doorgaat, mag verwacht worden dat de

jaarlijkse toename op een gematigd peil zal komen te liggen.

Wellicht ten overvloede zij vermeld, dat het effect van

eisen'/erzwaringen dubbel doorwerkt en wel:

1. in extra kosten, wat betreft ontwerp en montage om aan

deze eisen te voldoen;

2. in een toename van de totale bouwtijd.

De toename in de bouwtijd (in sommige gevallen tot 10 jaar)

is voornamelijk te wijten aan vertraging in de

vergunningverlening. Via standaardontwerpen en algemene

veiligheidsanalyses wordt getracht dit te bekorten.

De Europese ontwikkeling ten aanzien van de investerings-

kosten kan in grote lijnen gerelateerd worden aan die In de

Verenigde Staten. In de meeste Europese landen worden de

Amerikaanse veiligheidseisen geheel of grotendeels

overgenomen, waarbij de autoriteiten zich beperken tot speci-

fieke aanvullingen en aanpassingen. Enkele landen zoals

West-Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gaan een

meer eigen weg.

ü
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In Frankrijk wordt de bouw van kernenergiecentrales seriema-

t ig uitgevoerd, waardoor de investeringskosten dalen. Ook in

West-Duitsland wordt thans een dergelijke aanpak overwogen.

Aan de hand van enkele publicaties is het mogelijk een indruk

te krijgen van de internationale prijzen per januari 1982.

a. C. Coudier rapporteerde in "L'Usine Nouvelle" van

10 september 1981 [10] dat de kosten voor een

1300-MWe-centrale, exclusief escalatie en bouwrente,

begroot moeten worden op FF 4850,—/kWe. Omgerekend naar

guldens (1 FF = 0,44 HF1), met een correctie voor 931 MWe

en een escalatie in 1981 zou een totaal geven van HF1

2600,-/kWe.

b. Het Ebasco-rapport [8] rekent met US $ 979,— /kWe.

Omgerekend naar guldens (1 US $ = 2,50 HF1), met een

correctie voor 931 MWe en een escalatie in 1981 zou een

bedrag geven van HF1 2940,— /kWe.

c. De "Aktualisierte Studie des Energie-Wirtschaftlichen

Instituts an der Universiteit KÖln" [3] rapporteert

in oktober 1981 een pri js van DM 2550,—/kWe betrokken op

een 1255-MWe-kernenergiecentrale. Rekening houdend met een

schaaleffect en een DM-koers van HF1 1,10 resulteert

d i t voor een 931-MWe-centrale in HF1 3362,—/kWe.

Voorgaande getallen berusten op zo goed mogelijke aannamen

ten aanzien van veiligheidseisen voor de Europese situatie.

De Nederlandse omstandigheden zullen niet veel daarvan

afwijken.

2.1 .7 .2 . Opsomming investeringskosten

In deze subparagraaf wordt een opsomming gegeven van de

investeringskosten voor een complete 931-MWe-kernenergie-

centrale betrokken op de Nederlandse situatie. Deze geraamde

Investeringskosten zijn grotendeels gebaseerd op recente
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begrotingen en nacalculaties van in aanbouw zijnde
(buitenlandse) kernenergiecentrales. De Investeringskosten
gaan uit van een consorti umaanpak voor een sleutel klaar
project.

Overzicht geraamde investeringskosten:

. reactorinstallatie (exclusief eerste
kernlading) en bijbehorende hulpsystemen

. turbine-generator-installatie en bijbe-
horende hulpsystemen

. bouwkundige werken van de hoofdgebouwen

. elektrische Installaties

. hoofd- en hulpkoelwatersystemen, Inclusief
bijbehorende bouwkundige werken, kantoor-
gebouw, werkplaatsen, magazijnen

. grondaankoop, bouwrijp maken terreinen,
wegen en rioleringen, omheiningen

. verzekeringen, tijdelijke voorzieningen
inclusief bouwbureaus, keuringen, garantie-
metingen, beveiliging, verbruiksgoederen,
hulpstoffen

Totaal

HF1 1260 min.

HF1 840 min.

HF1 350 min.

HF1 85 min.

HF1 110 min.

HF1 20 min.

HF1 85 min. +

HF1 2750 min.

2.1.7.3 Opmerkingen

. Voor de voorgaande Investeringsopstelling geldt voor de
"stand der techniek" het jaar 1981; dit betekent tevens,
dat in de genoemde bedragen de aanvullende eisen als
gevolg van het TMI-effect voor een bedrag van HF1 110 min
zijn verwerkt. Dit bedrag is afgeleid van de studie van
Ebasco [8].
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ïn de onderhavige studie 1s uitgegaan van een bouwtijd na
opdracht van 7 jaar. Voorafgaande aan deze 7-jarige
periode zal een voorontwerp gemaakt moeten worden. De
hiermede samenhangende kosten zijnde 3% van het genoemde
totaal-bedrag (ca. HF1 80 min) zijn in de genoemde bedragen
opgenomen.

Prijspeil van de genoemde bedragen is januari 1982.

Uit de opsomming blijkt, dat de volgende posten niet zijn
opgenomen:

- bouwrente gedurende de 7-jarige bouwtijd;

- bij toepassing van een koeltoren I.p.v. een direct
koelwatersysteem ontstaat een toename van de totale
genoemde investeringskosten van ca. 2%.

Voor een specificatie van de in de investeringskosten
begrepen werkzaamheden en leveringen wordt verwezen naar
bijlage 4; voor de werkgelegenheidsaspecten wordt verwezen
naar bijlage 3;

In subparagraaf 2.1.5. is vermeld, dat op een
bouwtijd van 6 jaar een jaar extra voor vertragingen
werd genomen, zodat de totale bouwtijd op 7 jaar werd
gesteld; het jaar vertraging werkt door in de
bouwrente; Indien het vertragingsjaar het gevolg is van
aanvullende eisen van de vergunningverlenende instanties,
dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten niet
voorzien.

2.1.8. 2n*minlei iJ!9eJl

Over de ontmanteling van kernenergiecentrales is in de

laatste jaren het inzicht aanmerkelijk toegenomen [11].

Verhelderend Is in het bijzonder een recent in Duitsland

gepubliceerde studie [12], uitgevoerd in opdracht van de VDEW.
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Deze studie is om de volgende redenen als uitgangspunt voor

de gegeven kostenraming genomen.

- Beschouwd z i jn de beide lichtwaterreactoren Bi b i ts A

(DWR, ca. 1200 MWe) en Brunsbüttel (KWR, ca. 800 MWe), die

representatief z i jn voor in Nederland te bouwen

kernenergiecentrales.

- Verondersteld i s , dat de in Nederland te stellen eisen

aan een ontmantelingsoperatie niet veel zullen afwijken van

de Duitse voorschriften.

- Oe resultaten van de studie z i jn gebaseerd op gede-

tai l leerde analyses van het te verrichten werk. De

kostenschattingen berusten op offertes voor gespecificeerde

deeltaken, die door gespecialiseerde bedrijven zi jn gemaakt.

Van de mogelijke strategieën voor het ontmantelen van de kern-

energiecentrale werden er twee onderzocht die als real ist isch

werden gezien.

- Algehele afbraak na het buitenbedri j fstel len van de

centrale.

- Een gecontroleerde wachttijd van 30 jaar na het

bui tenbedr i j fs te l len, gevolgd door algehele afbraak

In beide gevallen is het uiteraard nodig het radioactieve

afval elders op een vei l ige plaats de f in i t ie f op te slaan.

Tussen de b i j de DWR en b i j de KWR te maken kosten bleek

nauwelijks verschil te bestaan. Daarom wordt hier volstaan

met kostengegevens voor de DWR.

De verschillende bestanddelen van de geraamde kosten kunnen

als volgt worden samengevat ( in prijzen van januari 1982)

i
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Onmiddellijke afbraak HF1 279 min.

Afbraak na 30 jaar:

Voorzieningen aan het begin van de

wachttijd HF1 30 min.

Kosten gedurende de wachttijd HF1 4 min.

Afbraak HF1 248 min.

HF1 282 min.

Wegens het kleine kostenverschil tussen beide strategieën
zullen verder in deze subparagraaf alleen gegevens vermeld
worden voor het geval van onmiddellijke afbraak.
Betreffende het tijdsverloop blijkt dan, dat er 1 jaar voor
het beëindigen van het bedrijf van de centrale met voor-
bereidingen voor de afbraak zal worden begonnen. Gedurende
een jaar na het buitenbedrijfstellen worden ook nog werk-
zaamheden uitgevoerd, die niet tot het eigenlijke afbraakwerk
gerekend worden, zodat de kosten in bovengenoemde bedragen
niet zijn opgenomen, maar die onvermijdelijk tot de bui ten-
bedrij f stel ling behoren. Dit zijn met name het verwijderen
van splijtstofelementen en van de radioactieve afvalstoffen.
Oe kosten daarvan zijn berekend op HF1 47 min. Vervolgens
wordt in een periode van 7 jaar de installatie gedecon-
tamineerd en onder toepassing van op afstand bestuurde
apparaten zover afgebroken, dat het overblijvende gedeelte op
grond van zijn lage radioactiviteit niet meer valt onder de
kernenergiewet. Oe verdere afbraak kan dan op conventionele
wijze gebeuren hetgeen nog eens ca. 4 jaar duurt.
Op enkele punten vereist deze samenvatting een verdere
precisering.

- De nauwkeurigheid van de genoemde kosten is op ca. 20%
geschat.

- Het is denkbaar, dat veranderingen zullen worden
aangebracht in de grenswaarden voor decontaminatie, waar
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onder de voorschriften voor het behandelen als radioactieve

stoffen niet behoeven te worden toegepast. Dit bei'nvloedt

de hoeveelheid materiaal, dat bij afbraak als radioactief

geclassificeerd moet worden en daarmede de kosten van de

afbraak. In [12] wordt een toeslag van 20% (bij de DWR)

voorgesteld, om deze mogelijkheid en andere mogelijke

veranderingen in de randvoorwaarden af te dekken.

- Voor de definitieve opslag van de radioactieve resten is in

[12] een bedrag van HF1 18 min. geraamd. Dit is gebaseerd

op de tarieven voor opslag in de experimentele

opbergmijn Asse-II, die echter niet meer beschikbaar is .

Wat de tarieven van opslag in een andere definitieve

opbergmijn zullen z i jn , is niet bekend.

Hierbij moet overigens opgemerkt worden, dat in zo'n

opbergmijn waarschijnlijk ook grotere onderdelen kunnen

worden opgenomen dan de voor Asse te gebruiken vrij kleine

vaten. Dit zal de kosten van het slopen verlagen.

In de onderhavige studie zijn de kosten voor de

definitieve opslag van de radioactieve resten opgenomen onder

subparagraaf 2.3.7 "Fase 6: verwerking en opberging van het

radioactieve afval". Het hierbovengenoemde bedrag van

HF1 279 min. is derhalve verminderd met HF1 18 min.

- De kosten van de afbraak van dat deel, dat op conventionele

wijze kan worden ontmanteld zijn niet geanalyseerd. Voor de

931-MWe kernenergiecentrale wordt een voorziening van HF1

25 min (prijsbasis januari 1982) opgenomen.

Op grond van voorgaande overwegingen kan de som van de

kosten voor de gehele ontmanteling van de kernenergiecentrale

dus worden geschat op HF1 333 min (n i . 279: onmiddellijke

afbraak, - 18: definitieve opslag van resten» + 47: verwij-

dering elementen, +25: conventioneel gedeelte). Voor een

eventuele wijziging 1n de randvoorwaarden wordt nog eens een

extra bedrag van HF1 47 min. beschikbaar gehouden. In totaal

wordt dus rekening gehouden met een bedrag van HF1 380 min

t.b.v. de buitenbedrijfstelling en ontmanteling van de ker-

nenergiecentrale (prijsbasis januari 1982).
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Met een onmiddellijke ontmanteling van deze eenheid na een

levensduur van 25 jaar en een In f la t ie van 7%/jaar bedragen

de ontmantelIngskosten dan HF1 2062 min.

In principe kunnen de ontmantelIngskosten op tweeërlei wijzen

worden doorberekend In de kWh-prijs:

a. men reserveert per 1 januari 1982 een zodanig bedrag, dat

aan het eind van de 25-jarige-levensduur HF1 2062 min.

beschikbaar i s ;

b. gedurende 25 jaar wordt j aa r l i j ks een vast bedrag in

rekening gebracht, zodanig dat aan het eind van deze

periode HF1 2062 min. beschikbaar i s .

Methode a

Wordt per 1982 een bedrag gerserveerd ten behoeve van de ontman-

tel ing dan geldt b i j een rente van H V j a a r : 2062 x l . l l " 2 5 =

HF1 152 min. Reservering van d i t bedrag le id t tot jaar l i j kse

annuïteitslasten van HF1 18 min.

Methode b

Wordt j aa r l i j ks een vast bedr^ in de exploitatiekosten

opgenomen, dan kan worden berekend, dat de lasten eveneens

HF1 18 min. per jaar bedragen. Tegen HVJaar zal na 25 jaar

HF1 2062 min. beschikbaar z i j n .

Omdat beide methoden tot dezelfde jaarlasten leiden, maar de

eerste methode beter past in de gevolgde berekeningswijze,

zal per 1 januari 1982 HF1 152 min. worden gereserveerd

t .b . v . ontmanteling.
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2,1.9.

In deze studie wordt uitgegaan van een 931-MWe-kernenergie-
centrale (netto). In vergelijking met een 600-MWe-kern-
energiecentrale (netto) of met een 600-MWe-kolencentrale
(netto) leidt dit, door het schaalvergrotingseffect, tot
lagere opwekkingskosten voor de 931-MWe-kernenergiecentrale.

Hiertegen wordt wel Ingebracht dat dit nadeel van de 600-MWe-
centrale (netto) meer dan gecompenseerd wordt door het
verlagend effect van het kleinere vermogen op de reserve-
factor waardoor minder reservevermogen hoeft te worden
opgesteld. Hoewel juist i s , dat kleinere eenheden lelden tot
een lagere benodigde reservefactor, berust de daaruit vaak
getrokken conclusie dat dus grotere eenheden economisch
minder aantrekkelijk zijn, op een misverstand.
Bij de samenstelling van het totaal aan produktiemiddelen
moeten twee aspecten duidelijk worden onderscheiden:

- de capaciteit, die nodig is om onder normale omstandigheden
de gevraagde elektriciteit te kunnen leveren;

- de additionele capaciteit die nodig is om in geval van
storing, uitgevallen produktiemiddelen te vervangen.

Wanneer bijvoorbeeld uitgegaan wordt van een vermogensvraag
van 1800 MWe dan kan dat worden geleverd door twee eenheden
van 900 MWe of drie van 600 MWe. Bij gelijke beschikbaarheid
kunnen beide combinaties evenveel elektriciteit leveren. De
kans op onverwachte niet-beschikbaarheid (o.n.b.) zal voor de
eerste combinatie, als gevolg van het hogere vermogen per
eenheid echter groter zijn. Om ook in dat geval de kans op
o.n.b. tot dezelfde waarde terug te brengen, moet extra pro-
duktievermogen geïnstalleerd worden.

Berekeningen met een voor dit doel ontwikkeld
SEP-computerprogramma, wijzen uit dat onder de voor 1995 ver-
wachte omstandigheden voor dat doel ca. 80 MWe extra vermogen
moet worden geïnstalleerd on een combinatie van twee

• 900-MWe-centrales even betrouwbaar te maken als een com-
] binatie van drie 600-MWe-centrales.

L
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D1t extra vermogen hoeft echter niet, zoals weieens wordt

gesuggereerd van hetzelfde type te zi jn. Het Is Integendeel

veel verstandiger voor dit vermogen, dat nauwelijks hoeft te

produceren, een produktiemiddel te kiezen met lage vaste

kosten. Met name gasturbines zijn bij uitstek voor dit doel

geschikt. Voor de 93l-MWe-kernenerg1ecentrale wordt een

bedrag van HF1 20 min. extra tot de Investeringskosten

gerekend, bestemd voor een op te stellen gasturbinevermogen

van 40 MWe.

2.2. Bedienings- en overige exploitatiekosten

Naast de Investeringskosten en de splijtstofcyciuskosten zijn

de bedienings- en overige exploitatiekosten de derde

belangrijke kostengroep. Een specificatie van enkele

belangrijke kostensoorten is in de volgende paragrafen

gegeven. De bedragen zijn vermeld op prijspeil januari 1982

en zijn gebaseerd op zowel literatuurgegevens als op gegevens

van in bedrij fzijnde kernenergiecentrales, waaronder de beide

Nederlandse.

2.2.1.

De totale personeelsbezetting van een centrale van 1000 MWe

(eigen personeel) is te stellen op 250 man. Hierin is

bedieningspersoneel, onderhoudspersoneel, bewakingspersoneel

en algemeen personeel begrepen.

Deze 250 medewerkers zijn te verdelen in:

10 personeelsleden op academisch niveau

40 personeelsleden op hoger-beroeps-niveau

200 personeelsleden op middelbaar en lager-technisch en admi-

nistratief niveau.



- 31 -

Oe totale personeelskosten zijn berekend op HF1 18 min per

jaar.

2.2.2. £nder1i£udskosten_en kosten__voor_ hulpstoffen

Deze onderhoudskosten omvatten:

- de kosten van materialen ten behoeve van de onderhouds- en

algemene afdelingen (exclusief loonkosten eigen personeel;

- de kosten van personeel van derden (voor periodiek

onderhoud en tijdens splijtstofwissel perl oden);

- de kosten van onvoorzien en voorzien dagelijks onderhoud,

alsmede een evenredig deel van de periodieke grote

onderhoudsbeurten en revisies tijdens de

splijtstofwissel perioden;

- de kosten van verwerking van het radioactieve afval

voorafgaande aan de definitieve afvoer van het radioac-

tieve afval. Dit omvat de betonnenng en het vervoer naar

de centrale verzamelplaats.

Het totale bedrag per jaar wordt geraamd op circa HF1 25 min,

waarvan 80% loonkosten en 20% materiaal kosten.

De kosten per jaar voor de hulpstoffen water, chemicaliën

etc. kunnen worden gesteld op circa HF1 4 min (100%

materiaal kosten).

2.2.3.

De Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (WAK) regelt de
aansprakelijkheid van een exploitant van een kernenergiecen-
trale ten opzichte van derden bij een eventueel kernongeval.
De exploitant moet hiertegen verzekerd zijn tot een bedrag
van HF1 100 min. Bij grotere schadegevallen neemt de
Nederlandse Staat het bedrag voor haar rekening dat uitgaat
boven deze HF1 100 min tot een maximum van IF1 900 min.
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In totaal is hiermede een bedrag van HF1 1 mld per schadegeval

gedekt. De kans op nog grotere schadeclaims is dermate

gering, dat het niet nodig is deze te dekken.

Een soortgelijke situatie doet zich voor in de grote indu-

strieën waar de wettel i jke aansprakelijkheid veelal tot slechts

HF1 10 min per geval is gedekt. De premie voor de aansprakelijk-

heidsverzekering, die voortvloeit u i t de WAK bedraagt thans

ongeveer HF1 1 min per jaar voor een 931-MWe-central e.

Daarnaast bestaat er voor de exploitant van een kern-

energiecentrale het r is ico van schaden aan de eigen ins ta l la -

t i e en de schade ten gevolge van produktieverlies. Dit

laatste wordt in Nederland niet door verzekeringen afgedekt,

daar overeenkomsten binnen SEP-verband voldoende produk-

tievermogen garanderen om di t produktieverlies op te vangen.

De dan nog aanwezige financiële verliezen z i jn voor rekening

van het e lek t r i c i te i t sbedr i j f , dat hiervoor overigens vaak

interne financiële voorzieningen heeft getroffen.

De verzekering tegen schaden aan eigen ins ta l la t ies omvat o.a.

brand, ontplof f ing, aardbeving, schade ten gevolge van een

neerstortend v l iegtu ig , interne contaminatie etc. De premie

b i j assuradeuren bedraagt ongeveer 3 o/oo van de verzekerde

waarde die meestal op basis van de vervangingswaarde wordt

vastgesteld. Voor een 931-MWe-kernenergiecentrale zou deze

premie dus ongeveer HF1 9 min per jaar bedragen.

De totale jaar l i jkse verzekeringspremie bedraagt dus HF1 10 min.

De verzekeringspremies hebben de laatste jaren een sterke

daling ondergaan ten gevolge van een lagere gebleken onge-

val skans van de kernenergiecentrales.

2.3. Spl i j tstofcycluskosten

2.3 .1 .

Alle ac t i v i te i ten , die gericht z i jn op de fabricage van de

sp l i j t s to f voor een kernreactor en op de verwerking van de

splijtingsprodukten worden samengevat onder de t i t e l

sp l i j ts to fcyc lus.
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Voor de Hchtwa ter reactor kunnen de volgende fasen worden

onderschei den (zie f1g. 3).

Fase 1: - De delving van uraniumhoudende ertsen door middel

dagbouw of ondergrondse mijnbouw.

- De raffinage van uranium uit het erts en de omzet-

ting In uraniumoxyde (U308; dit Is de "Yellow cake").

- De conversie van uraniumoxyde (U3O3) In uraniumhexa-

fluoride (UF6).

Fase 2: - De verrijking, dat Is de verhoging van de concentratie

van de splijtbare Isotoop U-235 van 0,71% tot een waarde

variërend van 2 a 4%. Als "afval" ontstaat hier het

verarmd uranium, voor 99,8% bestaande uit U-238.

Fase 3: - De conversie van (verrijkt) UF6 tot urarriumdioxide

- De fabrikage van splijtstofelementen; hierbij wordt

UO2 tot table-eten geperst en vervolgens gesinterd.

De tabletten worden opgesloten in hulzen van een

zirconiumiegering die vervolgens gebundeld worden.

Fase 4: - De verspiljting van de U-235-isotoop in de reac-

torkern en de daarmee gepaard gaande warmteproduktie.

Na een gemiddelde verblijfduur van 3 a 5 jaar in de

reactor is de concentratie van het splijtbare U-235

afgenomen tot ca. 1%; tevens worden spUjtings- en

activeringsprodukten gevormd waaronder plutonium.

Fase 5: - De opwerking van de splijtstof, waarbij langs che-

mische weg het uranium en het plutonium worden af-

gescheiden van de spUjtingsprodukten. Als tussen-

produkten ontstaan oplossingen van uranylnitraat

en plutoniumnitraat. Deze verbindingen kunnen naar

behoefte weer worden omgezet in UO2 en PuOg.

Ü _
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Fase 6 - De verwerking van de splijtingsprodukten en de

opberging van het radioactieve afval . De sterk

radioactieve splijtingsprodukten worden door middel

van een chemisch proces in een stabiele vaste vorm

gebracht. Veelal wordt gekozen voor glas 1n verband

met de zeer geringe oplosbaarheld In water. Na een

eventuele opslag bovengronds kan de definit ieve

ondergrondse opberging In bijvoorbeeld een

zoutkoepel plaatsvinden.

Deze verschillende fasen zullen In deze volgorde i r meer

detail worden behandeld In de subparagrafen 2.3.2. tot en met

2.3.7. Hierbij zal uitgebreid worden ingegaan op de vier

belangrijkste onderdelen: uraniumerts, ve r r i j k ing , fabrikage

van splijtstofelementen, opwerking en afval opberging.

Voor het gebruik van teruggewonnen uranium en plutonium

staan de volgende alternatieve mogelijkheden open.

a. Het uranium wordt weer b i j de ingang van het v e r r i j -

kingsproces in de kringloop opgenomen (U-kringloop).

Hiermede wordt bereikt dat ca. 20ï minder natuurl i jk ura-

nium gewonnen behoeft te worden. Het plutonium wordt

opgeslagen in afwachting van toepassing, bijvoorbeeld in

snelle kweekreactoren.

b. Niet alleen het uranium wordt in de kringloop opgenomen,

ook het plutonium wordt weer als sp l i j t s to f gebruikt door

het te mengen met UO2 en er vervolgens splijtstofelementen

van te fabriceren. Deze optie, ook wel U + Pu-kringloop

genaamd, levert een extra besparing op de behoefte aan

natuur l i jk uranium van ca. 15%.

Een geheel andere si tuat ie ontstaat indien afgeweken wordt

van de hierboven genoemde fase 5: de opwerking van de

s p l i j t s t o f . Een reden hiervoor kan z i jn om de prol i ferat ie

van het plutonium te voorkomen door het niet u i t de zeer

radioactieve splijtstofelementen te halen. Het kan ook
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Australië

Canada

Zuid-Afrika

Verenigde Staten

Zweden

Frankrijk

Niger

Overige landen

Bewezen voorraden
in 1000 ton U

317

258

356

605

38

75

160

484

2293

Geschatte additionele
voorraden in 1000 ton U

285

760

175

1097

44

46

53

260

2720

Tabel 6. uraniumreserves naar land m.u.v. de Oostbloklanden en China
op basis van winningskosten tot US $ 130,—Ag U
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veroorzaakt worden door gebrek aan voldoende opwerktngs-

capaciteit. Indien men afziet van opwerking en derhalve

terugwinning van uranium en plutonium, kan van een feite-

l i jke kringloop niet meer worden gesproken. In dit geval

zullen de splijtstof elementen na een afkoel periode van mini-

maal 10 jaar, ingekapseld worden en vervolgens in een defini-

tieve opslag worden ondergebracht. In dit geval spreekt men

veelal van de "wegwerp-cyclus". In subparagraaf 2.3.8. wordt

deze wegwerp-cyclus nader besproken.

2.3.2. £.a2e_^ : i e l v l . n £ ep__raffiiaS.e—YAn ü r i*n luü!e r t .s- e_n_c£ liy_eI.sie_na-aI.
" ü F 6 ~

Uranium wordt over vrijwel de gehele wereld aangetroffen In

de aardkorst, hoewel meestal in zeer lage concentraties. Op

die plaatsen waar door oplossing en precipitatie een con-

centratiever hoging heeft plaatsgevonden, spreekt men van

uraniumafzettingen. Hierbij vindt men uraniumconcentraties in

het gastgesteente van 0,1 tot 2%. Bovendien treft men soms

uranium aan als element in andere waardevolle ertsen, waar-

door het als nevenprodukt gewonnen kan worden. Voorbeelden

hiervan zijn de goudwinning in Zuid-Afrika en de fosfaat-

winning in Noord-Afrika en Noord-Amerika.

Het uraniumerts wordt tot op heden vrijwel steeds via

klassieke mijnbouwmethoden in mijnen van sterk variërende

grootte gedolven. De grote mijnen zijn meestal ter plaatse

voorzien van een raffinaderij. Kleine mijnen maken vaak

gebruik van bestaande raffinagecapaciteit binnen een zekere

afstand van de mijn. In de raffinaderij wordt het erts ver-

pulverd en wordt langs chemische weg het uranium hieruit

opgelost, enigszins gezuiverd en vervolgens in vaste toestand

gebracht; het produkt heet "Yellow cake" (uranium concentraat).

Het achterblijvende gesteende wordt als suspensie naar een

opslagplaats gepompt, waar verdamping van het water

plaatsvindt. Afhankelijk van de uraniumconcentratie in het

erts wordt in het raffinageproces 75S tot 97% van het aange-

voerde uranium geconcentreerd in de "Yellow cake". Dit ura-

niumconcentraat wordt vervolgens in stalen vaten naar een

conversiefabriek getransporteerd.



- 38 -

Kostencategorie
US $/kg U

39

39 - 78

78 - 130

130 - 260

Bewezen
voorraden

in 1000 ton U

173

497

720

864

Potentiële voorraden in

waarschijnlijk

227

681

1098

1601

mogelijk

67

266

493

774

1000 ton U

speculatief

57

239

372

536

Tabel 7; uraniumvoorraden in de Verenigde Staten in afhankelijkheid
van de pr i js .

i
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Naast de klassieke winningsmethoden worden momenteel nieuwe
processen toegepast:

- uraniumwinning uit fosfaten;

- ter plaatse uranium oplossen uit het gastgesteente.

Vooral de uraniumwinning uit fosfaten staat sterk in de
belangstelling, daar vrijwel alle ruwe fosfaatertsen ura-
niumhoudend zijn. Relatief geringe investeringen stellen de
fosfaatverwerkende kunstmestindustrie in staat dit uranium af
te scheiden. Het door de Unie van Kunstmestfabrikanten per
jaar in Nederland ingevoerde ruwe fosfaat bevat ongeveer 100
ton U, hetgeen voldoende zou zijn voor de belde Nederlandse
kernenergiecentrales.

Met betrekking tot de uraniumreserves is in tabel 6 een
samenvatting gegeven van de bewezen voorraden en geschatte
additionele voorraden, samengesteld uit gegevens van OECO/NEA
in samenwerking met de IAEA [13].

Bij getallen die vermeld worden over uraniumvoorraden moet
steeds bedacht worden dat de grootte van de voorraden een
sterke afhankelijkheid vertoont met de kostprijs van het
uranium. Als voorbeeld kan hier de Verenigde Staten dienen,
omdat in dit land erg veel aan uraniumexploratie is gedaan.
Uit een opgave van het "U.S. Department of Energy" van januari
1980 blijken de bewezen en potentiële voorraden in de Vere-
nigde Staten te zijn verdeeld [14] zoals aangegeven in tabel
7. Overigens blijkt uit deze tabel, dat het "U.S. Department
of Energy" optimistischer is over de uraniumvoorraden in de
V.S. dan de OECO/NEA in samenwerking met de IAEA.
Opgemerkt moet worden dat de kennis over de grootte van de
uraniumvoorraden nog beperkt is. De geschiedenis van de ura-
niumexpl oratie dateert van na de tweede wereldoorlog en de
kennis over de uraniumvoorraden neemt nog steeds toe. Als
voorbeeld kan dienen dat de bewezen voorraden In de Verenigde
Staten per 1 januari 1979 een factor 2,5 groter waren dan per
1 januari 1970. Het is dan ook geen wonder dat de spec ui a-

'L
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tieve voorraden vele malen groter z i jn dan de werkelijk

aangetoonde voorraden. Op grond van geologische gegevens kan

veelal een Indicatie worden gegeven over de hoeveelheid ura-

nium die zich In een bepaald gebied zal bevinden zonder dat

de locatie van de vindplaats exact kan worden aangegeven.

Oeze speculatieve voorraden bedragen volgens schattingen van

de OECD/NEA ongeveer 20 min ton U. De IIASA berekent een

wereldvoorraad van 24,5 min ton U die beneden een kostprijs

van US $ 130,— /kg U Is te winnen.

In de eerste twintig jaar na de tweede wereldoorlog werd de

vraag naar uranium bepaald door de behoefte voor mi l i ta i re

doeleinden In de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten

waren toen nauwelijks reserves bekend. Zo waren In 1948

slechts de El dorado-mijn 1n Canada, de Shinkoiobwe-im'jn in

het toenmalige Belgisch Congo, de voorkomens In het gouderts

van Zuid-Afrika en de voorkomens 1n het vanadiumerts In

Colorado (V.S.) bekend.

Na een uitgebreide prospectie werden de Amerikaanse reserves

in 1952 geschat op 7500 ton U. Tot 1956 werd door de Atomic

Energy Commission (AEC) ca. 30.000 ton U gekocht, waarvan

ca. 8300 ton U u i t Amerikaanse bodem afkomstig was.

Tussen 1952 en 1958 werd in de Verenigde Staten een uitvoerig

prospectieprogramma uitgevoerd dat resulteerde in het aan-

tonen van ca. 200.000 ton U. In 1960 werd een piek bereikt

met een produktie van 13.500 ton U per jaar .

Doordat vanaf 1958 de Amerikaanse regering een lagere pr i js

betaalde nam de animo voor exploratie snel af. In f e i t e

speelt na deze periode de mi l i ta i re behoefte geen grote rol

en is het verder de behoefte voor vreedzaam gebruik die de

exploratiesnel held van uranium heeft bepaald. Aangezien deze

behoefte voor vreedzaam gebruik in de periode 1965 - 1973 te

klein was 1n verhouding tot de grote capaciteit van de Ameri-

kaanse (en inmiddels ook Zuidafrikaanse) nrijnbouwindustrie,

was er sprake van scherpe concurrentie en lage prijzen In de

orde van US $ 17,—/kg U tot US $ 21,—/kg U.

ii _
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prijzen in $/kgü
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Figuur 4 Uraniumprijzen op de spotmarkt
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E1nd 1973 besloot de Amerikaanse regering tot de Instel l ing

van verrijkingscontracten met een minimum duur van 10 jaar .

Min of meer gedwongen door deze contractvorm trachtten de

elektriciteitsproducenten eveneens lange-termijn-uranium-

contracten te sluiten. Dit had een toename van de vraag en

een prijsverhogend effect ten gevolge. Bovendien was eind

1973 de ol iecr is is de oorzaak van ernstige belemmeringen door

regeringen opgeworpen voor de uitvoer van uranium ui t sommige

landen (Australië, Canada). Ook d i t had een toename van de

vraag in de Verenigde Staten ten gevolge, met name van

bui tenlandse afnemers.

Het eerste grote contract in 1974 met levering in 1978 ver-

meldde een pri js van US $ 40,56/kg U, bijna een verdubbeling

van de pr i js van 1973.

Het aankondigen van grote uraniumbehoeftes door enkele

elektriciteitsproducenten betekende een verder uit balans

raken van vraag en aanbod. Ultimo 1974 hadden verscheidene

grote Amerikaanse producenten hun bekende reserves verkocht,

hiermede aantonend dat nieuwe contracten de kosten van het

openen van nieuwe raf f inagefaci l i te i ten moesten dekken.

Vanaf 1974 zochten elektriciteitsproducenten naar andere

wegen {anders dan koop-verkoop contract) voor hun

uraniumvoorziening. Met name was Tennessee Valley Authority

één der eersten die via deelnemingen in mijnbouwprojecten

haar behoefte aan natuurlijk uranium wist te dekken.

Een gunstig gevolg van de gewijzigde markt en het hogere

prijsniveau was een grotere toename in exploratie* en

explo i ta t ie -act iv i te i ten (mijnbouw en raf f inage) .

Medio 1975 werden contracten gesloten waarbij een pr i js gold

van US $ 57,20/kg U. In september 1975 werd di t marktbeeld

abrupt verstoord door de situatie b i j Westinghouse

I __
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(leverancier van drukwaterreactoren). Deze firma was contrac-

tueel verplicht ca. 20.000 ton U tegen lage prijzen te

leveren; voor deze hoeveelheid waren geen inkoopcontracten

gesloten. Mede als gevolg hiervan l iep de pr i j s in ca. 4

maanden op van US $ 55,— /kg U tot US $ 105,—/kg U. In 1976

trad een pr i j ss tab i l i sa t ie op doordat er een zeker evenwicht

was bereikt tussen vraag en aanbod. Het aanbod vooral u i t

landen buiten de V.S. was sterk toegenomen. In 1977 steeg de

pr i j s nog enigszins en in de jaren 1978 en 1979 bleef de

marktprijs gehandhaafd op ruim US $ 112,—/kg U.

Vanaf het midden van 1979 begon de pr i js echter te dalen.

Deze daling werd veroorzaakt doordat de verwachte groei van

de nucleaire industrie zich niet doorzette.

Dit laatste werd nog versterkt door de gebeurtenissen met de

kernenergiecentrale "Three Miles Island" in Harrisburg in

maart/april 1979.

Niettegenstaande deze drukkende effecten op de vraag steeg

het aanbod aan uranium doordat de hoge pr i j s in de afgelopen

jaren de exploratie- en explo i ta t ie-act iv i te i ten had gestimu-

leerd en deze act iv i te i ten niet op korte termijn konden wor-

den aangepast vanwege de afgesloten lange-termijn-contracten.

Door deze verstoring in het evenwicht van vraag en aanbod is

de pr i j s op de spotmarkt behoorlijk gaan dalen en wel van

US $ 112,—/kg U naar US $ 60,—/kg U (pr i jspei l december

1981). Het fluctuerende prijsverloop van natuurl i jk uranium

op de spotmarkt b l i j k t u i t de notering van de Muexco Exchange

Value, die in f i g . 4 is uitgezet.

De huidige lage pr i js van US $ 60,—/kg U is hoofdzakelijk

veroorzaakt door de overproduktie van enkele jaren geleden.

De meeste Amerikaanse producenten kunnen met deze pr i j s hun

kosten echter niet of nauwelijks dekken. De Australische

regering heeft een minimum export p r i j s vastgesteld van US $

78,—/kg U. Ook andere niet-Amerikaanse producenten hebben
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kostprijzen die boven de huidige spotmarktprijs uitkomen.
Daarnaast moet men zich realiseren dat vele uraniumleveran-
ties geregeld zijn met lange-termijn-contracten. Afhankelijk
van de t i j d waarin deze zijn afgesloten worden prijzen betaald die
variëren van US $ 50,— /kg U tot US $ 130,—/kg U. Conclu-
derend kan men stellen dat de uraniummarkt op dit moment
nogal verward is door de grote prijsfluctuaties van de afge-
lopen jaren die tot heden toe doorwerken in de
lange-termijn-contracten. De huidige spotmarktprijzen zijn te
laag om een voldoende produktie op lange termijn te kunnen
handhaven. Daarom is het reëler om de produktiekosten als
maatstaf te nemen. Het b l i jk t dan dat voor ongeveer US $
100,— /kg U (prijspeil januari 1982) voldoende geproduceerd
kan worden om het komende decennium de wereld van uranium te
voorzien. In deze studie Is derhalve deze prijs aangehouden.

Voor de omzetting van het uraniumconcentraat naar UFg, de
chemische vorm die nodig is voor de verri jking, is in
overeenstemming met de huidige markt een prijs van
HF1 16,50/kg U gebruikt (prijspeil januari 1982).

2.3.3. Fase 2: verrijking

Voor het gebruik van uranium in lichtwaterreactoren moet de
concentratie van het splijtbare U-235 verhoogd worden
van 0,71% (de natuurlijke concentratie) tot bruikbare con-
centraties tussen 2 en 4%,, hetgeen afhankelijk is van het
type reactor.

Bij het verrijkingsproces (Isotopenscheiding) ontstaan uit de
voedingsstroom van UF5 met een U-235-concentratie van 0,71*
twee fracties t.w. een verrijkte fractie met de voor reac-
torgebruik gewenste U-235-concentratie en een verarmde frac-
t ie met een U-235-concentratie lager dan het oorspronkelijke
voedingsmateriaal (verarmd uranium).

L
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De concentratie U-235 in de verarmde fractie is een econo-
mische keuze, waarbij de totale kosten, bestaande uit
scheldingskosten en uraniumkosten, van de verrijkte fractie
worden geoptimaliseerd. De gangbare concentratie in de
verarmde fractie ligt tussen 0,2 en 0,3*.

Bij eventuele stijging van de prijs van natuurlijk uranium
of bi j goedkoper wordende verrijkingsarbeid is het rendabel
in de toekomst de reeds verarmde fractie verder te verarmen
en zodoende het nog aanwezige U-235 te benutten.

De capaciteit van een verrijkingsfabriek wordt uitgedrukt in
eenheden scheld1ngsarbeid of SWU (Separative Work Unit) per
jaar. Voor schel dlngsfabrieken van enige omvang wordt de
capaciteit uitgedrukt 1n MSWU/a, Om het percentage U-235 in
natuurlijk uranium (0,71%) te verhogen tot 2,66% is 5,1
kilogram natuurlijk uranium nodig om 1 kg verri jkt uranium te
verkrijgen. Tevens wordt 4,2 kg verarmd uranium verkregen.
De jaarli jkse behoefte aan scheidingarbeid voor een kernener-
giecentrale met een vermogen van 1000 MWe bedraagt ca.
79.000 SWU.

Voor uraniumverrijking worden twee processen op industriële
toegepast t.w. het gasdiffusie-procédë en het ultracentrifuge-
procédé. Beide procédé's zijn gebaseerd op het verwerken van
gasvormig uraniumhexafluoride (UFg).
Een gasdiffusie-installatie bestaat voornamelijk uit een
groot aantal compressoren en scheidingselementen gekoppeld
door pijpsysternen. De scheidingselementen bevatten poreuze
membranen. Doordat het lichtere U-235 gemakkelijker door deze
poreuze.membranen diffundeert dan het zwaardere U-238 ontstaat aan
weerszijden van het membraan een concentratieverschil.
Door dit proces in verschillende trappen achter elkaar
geschakeld enkele duizenden malen te herhalen, zijn de
gewenste concentraties in verrijkte en verarmde fracties te
bereiken.

i
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N. aspect

proces'V

diffusie

centrifuge

minimale u i t -
breidings-
grootte
SWU/a

2.000.000

10.000

opti mal e
fabrieks-
grootte
SWU/a

7.000.000

1.000.000

investerings-
kosten

HF1/SWU/a

1100 - 1500

1000

energie-
verbrui k

kWh/SWU

2200 - 2500

100 - 150

Tabel 8: economische aspecten van de verrijkingsprocessen



- 47 -

Een centr i fuge-Instal lat ie bestaat voornamelijk u i t een groot

aantal centrifuges gekoppeld door pijpsystemen. In d i t

procédé wordt het UF5 In de snel roterende cylinders gevoerd.

Ten gevolge van de centrifugale kracht ontstaat een

scheiding tussen het l ichtere U-235 en het zwaardere U-238 .

Door op verschillende punten af te tappen kan aan de cent r i -

fuges een verr i jk te en een verarmde gasstroom onttrokken

worden. Door serieschakeling van een t iental trappen z i jn b i j

d i t proces de gewenste concentraties te bereiken.

Deze twee verschillende verrijkingsmethoden hebben ook geheel

verschillende economische karakteristieken. Hoewel de

investeringskosten voor beide processen niet zo erg

verschillen is er een groot verschil in de optimale

fabriaksgrootte en de minimale uitbreidingscapaciteit.

Voor het d1ffusieproces l i g t de optimale grootte van

een fabriek boven de 7 MSWU/a, dat wil zeggen een capa-

c i t e i t voldoende voor 70 lichtwaterreactoren van 1000 MWe.

Voor het centrifugeproces is de capaciteit van 1 MSWU/a reeds

economisch te exploiteren.

Deze optimale capaciteitsgrootte kan in beide gevallen

bereikt worden in een aantal uitbreidingsstappen. De minimale

stap van een dif fusie-verr i jk ingsfabriek bedraagt echter

2 MSWU/a, terwi j l een centrifuge-verri jkingsfabriek reeds in

bedr i j f gesteld kan worden indien enkele tienduizenden SWU/a

aan centrifuge-capaciteit geinstalleerd z i j n .

Het voordeel van de centrifugefabriek op d i t punt is duide-

l i j k . Met d i t proces is het mogelijk de ontwikkelingen op de

markt nauwkeurig te volgen, terwi j l b i j een diffusiefabriek

zeer sterk op de toekomstige ontwikkelingen moet worden

geanticipeerd.

Een tweede belangrijk kostprijs-bepalend aspect is het

energieverbruik. Voor een diffusiefabriek l i g t d i t op

2200-2500 kWh/SWU, terwi j l d i t voor een centrifugefabriek nu

al l i g t op 150 kWh/SWU en met de nieuwste generatie cen t r i -

fuges komt d i t op 100 kWh/SWU. Het voordeel hiervan, zeker

in een t i j d van toegenomen energieprijzen is ernorm.
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Alleen indien elektrische energie tegen een lage prijs kan
worden ingekocht kan het diffusieproces nog concurreren met het
ultracentrifugeproces. Het behoeft dan ook geen verbazing te
wekken dat de toekomstige Amerikaanse uitbreidingen zijn
gebaseerd op het gebruik van de centrifuge.

In tabel 8 zijn de hierboven genoemde aspecten samengevat.

Tot het begin van de jaren zeventig werd de behoefte aan
verrijkingsarbeid in de westerse wereld vrijwel geheel ver-
zorgd door de Amerikaanse gasdiffusie-installaties in Oak
Ridge, Paducah en Portsmouth. Deze installaties, die
oorspronkelijk zijn opgericht voor militaire doeleinden,
worden thans beheerd door het "U.S. Department of Energy" (DOE).
Verder waren zowel in Frankrijk als in het Verenigd
Koninkrijk kleine, door de overheid beheerde, gasdiffusie-
installaties in bedrijf.

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

De capaciteit van de huidige Amerikaanse diffusie-installa-
ties wordt door renovatie verhoogd van 17,3 naar 27,3 MSWU/a.
Deze capaciteitsuitbreiding zal in 1983 worden bereikt.
Bovendien is additionele verrijkingscapaciteit, gebaseerd op
de centrifugetechnologie in aanbouw. Dit betreft de
gascentrifuge-verrijkingsinstal1atie in Portsmouth (Ohio),
die in 1992 de produktie zal starten met 8,8 MSWU/a.

In Frankrijk (Tricastin) is een grote gasdiffusie-installatie
in bedrijf met een uiteindelijke capaciteit van 10,8 MSWU/a.
De verrijkingsfabriek, Eurodif genaamd, is een onderneming
waarin Frankrijk, Spanje, Ital ië en België participeren.

In de zestiger jaren vond in het Verenigd Koninkrijk,
Nederland en West-Duitsland uitgebreid onderzoek plaats aan

i
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Land

Verenigde Staten

Frankrijk

Sovjet-Unie

Ver.Koninkrijk)
West Duitsland)
Nederland )

Leverancier

DOE

Eurodif

Techsnabexport *

Urenco

Verrijkingscapaciteit in MSWU

1981

25,000

6,300

3,200

0,800

1985

27,300

10,800

3,000

1,400

1990

27,300

10,800

2,400

2,600

Tabel 9; overzicht capaciteit verrijkingsfabrieken in MSWU/a.

* Dit betreft alleen de naar het Westen geëxporteerde hoeveelheid
verrijkingsarbeid
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de ultracentrifugetechnologie. Deze technologie was rond 1970

zover ontwikkeld dat de drie landen overeenkwamen om geza-

menlijk industriële uraniumverrijking m.b.v. het u l t racent r i -

fugeprocédé te realiseren. De gezamenlijke onderneming Urenco

Ltd./Centec-GmbH werd opgericht. Dit resulteerde in de bouw

van 2 proeffabrieken in Almelo en Capenhurst (V.K.). In 1976

kwamen 2 demonstratiefabrieken gereed, eveneens gebouwd in

Almelo en Capenhurst. Deze fabrieken hebben een capaciteit

van 400.000 SWU/a.

Vervolgens werd in Almelo in 1981 de eerste 100.000 SWU/a

verri jkingscapaciteit in bedr i j f gesteld van de 1 MSWU/a

produktiefabriek. Deze kan in 1986 de vol le capaciteit

bereiken.

Ook in Capenhurst komt in 1982 een dergelijke eerste v e r r i j -

kingscapaciteit van 100.000 SWU/a in bedr i j f , deel van een

fabriek die uitgebouwd kan worden tot 1 MSWU/a.

In Gronau (West-Duitsland) is de bouwvergunning goedgekeurd

voor een derde fabriek binnen de Urenco Ltd./Centec-GmbH-

organisatie; deze fabriek zal voorlopig een capaciteit krijgen

van enkele 100.000 SWU/a.

De behoefte aan verrijkingsarbeid in de westerse wereld wordt

ook nog gedeeltelijk gedekt door leveringen van de Sovjet-

unie. Deze leveringen bedragen ongeveer 3 MSWU/a tot 1990.

In tabel 9 is een overzicht gegeven van de hoeveelheid

verri jkingscapaciteit die de komende jaren beschikbaar i s .

De start van de commerciële verr i jk ing van uranium vond

plaats met vrijwel afgeschreven Amerikaanse v e r r i j -

kir.gsinstallaties u i t de tweede wereldoorlog en de periode

kort daarna. Hierdoor was in de jaren zestig de pr i j s voor

verrijkingsarbeid geflatteerd laag (US $ 26,—/SWU tot

US $ 30,—/SWU). Tot het midden van de jaren zeventig bleven

prijsverhogingen nog steeds minimaal (US $ 61 ,— /SWU in 1975,

d i t is gemiddeld 6,7% verhoging per j aa r ) . Tegen 1978 begon-



- 52 -

nen de DQE-verrijkingsprijzen sterk te st i jgen. Dit werd

veroorzaakt door:

- de sterk gestegen energiekosten, die vooral b i j het d i f -

fusieprocédë sterk doorwerken (ca. 40% van de huidige

kosten);

- het hoge rentepercentage;

- de ontwikkelings- en bouwkosten van de nieuw te bouwen

centrifugefabriek in Portsmouth.

Tussen 1977 en 1981 steeg de pr i j s daardoor met 100%. De

huidige pr i j s (januari 1982) bedraagt US $ 130,—/SWU tot US $

140,— /SWU, afhankelijk van het type contract.

Het verleden, het heden en de verwachtingen voor de toekomst

van de DOE-verrijkingsprijs is weergegeven in f i g . 5.

De prijzen van het Russische Techsnabexport vertonen een

opvallende geli jkheid met de DOE-prijzen.

De pr i js van Eurodif voor niet-aandeel houders bedraagt thans

US $ 120.—/SWU, maar voortdurende valuata-schommelingen maken

een vergeli jking moei l i jk .

De Urenco-prijs bedraagt ongeveer US $ 125.—/SWU; deze is

vr i jwel constant gebleven sinds de oprichting van Urenco in

1971. De prijzen van Urenco worden voor 1/3 deel uitgedrukt

in Engelse ponden, voor 1/3 deel in Duitse marken en voor 1/3

deel in Nederlandse guldens. Valutaschommelingen maken ook

hier een directe vergeli jking moei l i jk .

In de onderhavige studie wordt met een pr i j s van US $ 130,—/SWU

(HF1 325,— /SWU) gerekend.
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2.3.4. £ a l e 3 i coüv£ r !T ! naar

De conversie van l i ch t ve r r i j k t uraniumhexafluoride (UFÖ) dat

u i t de verri jkingsfabriek wordt verkregen, naar het ura-

niumoxydepoeder geschiedt via een ammoniumverbinding, het

ammoniumdiuranaat. Door een warmtebehandeling in lucht en een

reductie wordt uraniumdioxydepoeder verkregen.

De fabrikage van splijtstofelementen omvat een aantal

onderscheiden processtappen: het vervaardigen van de

sp l i j t s to f tab le t ten , de fabrikage van de spl i j tstofstaven en

de montage tot splijtstofelementen. De vervaardiging van de

spl i j ts to f tab let ten vindt plaats door het persen van het ura-

niumoxydepoeder tot tabletten, vervolgens het sinteren b i j

hoge temperatuur, waarna deze tabletten worden geslepen.

De sp l i j ts to fs taaf bestaat u i t een buis gemaakt van een zirconium-

legering, die aan beide zijden wordt afgesloten met aangelaste

eindpluggen. In deze buis bevindt zich de sp l i j t s to f kol om van l i ch t

ver r i j k te uraniumoxydetabletten. De spl i j tstofstaven voor reactoren

met een vermogen van 1000 MWe z i jn 3,5 a 5 meter lang. De staven

worden tot rechthoekige bundels samengebouwd en heten dan

splijtstofelementen. De splijtstofelementen voor een moderne

kokendwaterreactor bevatten 64 sp l i j t s to f staven in een 8 x 8

patroon. De moderne drukwaterreactoren hebben splijtstofelementen

met ongeveer 260 spl i j tstofstaven geplaatst in een 17 x 17 patroon.

In d i t geval worden een aantal posities in de bundel door

geleidingsbuizen bezet voor het inbrengen wan de regelstaafvingers.

De spli j tstofstaven worden in de lengterichting op regelmatige

afstanden ondersteund door roosters. Aan de boven- en onderzijde

z i j n de elementen van eindstukken voorzien. Deze z i jn b i j de

kokendwaterreactoren onderling verbonden door met sp l i j t s to f

gevulde verbindingsstaven. Het element als geheel is omgeven door

een koker, waardoor de waterkoeling wordt geleid. De

i _
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constructie van de splijtstofelementen voor drukwaterreactoren
is open. De eindstukken zijn in dit geval met elkaar verbon-
den via hoekstangen en de bovengenoemde geleidingsbuizen,
zoals nader wordt geïllustreerd in fig. 6.

De eindstukken van de splijtstofelementen dienen tevens voor
de af steuning en de juiste positionering van de spl ij tstof ele-
menten in de kernhouder in het reactorvat. Alle onderdelen van
de splijtstofstaven en splijtstofelementen worden net grote
precisie vervaardigd en zorgvuldig geïnspecteerd en
gecontroleerd.

Onder de fabrikagekosten van de splijtstofelementen worden in
deze studie alle kosten verstaan die verband houdende met de
genoemde fabrikagestappen, inclusief inspectie en controle, de
benodigde constructie- en splijtstofomhullingsmaterialen en de
transportkosten naar de kernenergiecentrale. In de fabrikage-
kosten zijn niet begrepen de uraniummateriaal - en
verrijkingskosten, welke afzonderlijk in de voorgaande
paragrafen werden behandeld.

De fabrikagekosten hangen af van het splijtstofelementontwerp.
In het algemeen zullen de fabrikagekosten per kg U voor druk-
waterreactoren hoger zijn dan voor kokendwaterreactoren. Ener-
zijds is dit een gevolg van de kleinere diameter van de
tabletten waardoor de produktiekosten relatief stijgen. Daar-
naast echter is de constructie van het splijtstofelement
gecompliceerder waardoor meer fijnmechanisch werk vereist is.
De fabrikagekosten per kWh worden echter grotendeels gecompen-
seerd door een effectiever gebruik in drukwaterreactoren.

Zowel in Europa als in de Verenigde Staten zijn een groot aan-
tal splijtstofelementfabrikanten actief op de markt. Prijs-
verhogingen zijn de laatste jaren uitsluitend veroorzaakt door
de algemene escalatie. Het is gebruikelijk dat voor de

L
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- Ie kernlading

Lading ve r r i j k t uranium (1,9* U-235)
Hiervoor benodigd: natuurl i jk uranium

schei dingsarbeid

- Ontlading laatste kern
Verspl i j t ing
Ontladen hoeveelheid (1,28% U-235)
Hoeveel hei d piutoni urn

- Herlading evenwichtskern

Lading ve r r i j k t uranium (2,66% U-235)
Hiervoor benodigd: natuurl i jk uranium

seheidingsarbeid

- Ontladen evenwichtskern
Verspl i j t ing
Ontladen hoeveelheid (0,76% U-235)
Hoeveel hei d piutoni urn

111 ton U
400 ton U

193.000 SWU

16.600 MUO/ton U
110 ton U+Pu
450 kg Pu

25,5 ton U
130 ton U

79.000 SWU

27.650 MWD/ton U
24,8 ton U+Pu

190 kg Pu

Tabel 10 : gegevens splijtstofhuishouding 931-MWe-KWR

_1
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levering van de splijtstofelementen tege l i j ke r t i j d contracten

voor herladingen over meerdere jaren worden afgesloten.

Volgens een recente opgave geldt voor de eerste kernlading

voor een 931-MWe-centrale een splijtstofelementen-

fabrikagekostprijs van HF1 500,— /kg U.

Voor kleinere centrales zal men in het algemeen iets hogere

pri jzen betalen, wat eventueel weer gedeelteli jk gecompen-

seerd kan worden door meer herladingen tegel i jk te bestellen.

In deze studie zal de p r i j s van HF1 500,—/kg U worden

aangehouden; deze pr i j s is inclusief de conversie van UF5 naar

U02.

2.3.5. Fase 4: versp i i j t ing vanj i raniumjn de_reactorkern

Na gereedkomen van een kernenergiecentrale zal de reactorkern

worden geplaatst. Dit houdt in dat een bepaald aantal

onbestraalde splijtstofelementen in het reactorvat worden

geplaatst. Door het uittrekken van de regel staven kan het

splijt ingsproces op gecontroleerde wijze op gang gebracht

worden. Na iedere cyclus zal een gedeelte van de sp l i j t s t o f -

elementen vervangen moeten worden door nieuwe

splijtstofelementen. De lengte van zo'n cyclus is voor een

commerciële kernreactor vri jwel a l t i j d één jaar , alhoewel

hier in enige f l e x i b i l i t e i t mogelijk is door het kiezen

van andere herladingsprogramma's. Bij een DWR wordt doorgaans

1/3 deel van de splijtstofelementen per jaar vervangen, b i j

een KWR is d i t 1/4 3 1/5 deel van de splijtstofelementen.

De hoeveelheid thermische energie die geproduceerd wordt u i t

een hoeveelheid sp l i j t s to f wordt de versp i i j t ing genoemd.

Deze grootheid is een maat voor de "ui tput t ing" van de

s p l i j t s t o f . Voor zowel DWR- als KWR-splijtstof i s de gemid-

delde verspi i j t ing van ontladen sp l i j t s to f 27.000 - 28.000

MWd/ton U.

In tabel 10 z i jn de voor een kostenberekening belangrijkste

gegevens van de splijtstofhulshouding van een KWR vermeld.

L
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land

België

Frankrijk

India

Japan

Ver.Koninkrijk

West-Dui tsl ai)d

bedrijven

Belgoprocess

COGEMA

DEA

PNC

BNFL

GWK
DWK

1981

0

170

100

42

0

10
0

1985

30

250

100

84

0

10
0

1990

60

1600

200

210

1200 1)

Tabel 11: capaciteiten opwerkingsfabrieken, in bedrijf en in aanbouw
voor oxydische spli j tstof t.b.v. lichtwaterreactoren in ton
U/jaar.

1) Dit betreft de nominale capaciteit; het bedrijf wordt in 1989 opgestart
en zal in enkele jaren deze nominale capaciteit bereiken.

2} Volgens de huidige plannen zal in 1993 in Hessen een opwerkingsfabn'ek
met een capaciteit van 350 ton per jaar in bedrijf worden gesteld.

L
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2.3.6. Fase_j5j_ opwer.kl.ng.

2.3 .6 .1 . Algemeen

Voor de bestraalde sp l i j t s to f elementen die u i t de reactor

z i j n gehaald en binnen de kernenergiecentrale gedeelteli jk

z i j n afgekoeld, z i jn in principe 2 alternatieve vervolgroutes

mogelijk.

- Opwerking van de bestraalde sp l i j t s t o f . Hierbij worden

om het uranium, het plutonium en de splijtingsprodukten

van elkaar gescheiden. Het uranium en plutonium kunnen dan

opnieuw in de spl i j ts tofcyclus worden gebruikt. De s p l i j -

tingsprodukten moeten als radio-actief afval worden ver-

pakt en worden opgeslagen.

- Opslag van de bestraalde spli jtstofelementen. Dit kan

eventueel in fasen gebeuren. Zo kunnen bijvoorbeeld

splijtstofelementen gedurende een aantal jaren afkoelen in

een t i j de l i j ke opslag alvorens ze de f in i t ie f op te bergen

(b.v. in een zoutkoepel). Dit al ternat ief houdt de optie

open om gedurende de t i j d e l i j k e opslag de beslissing tot

opwerking alsnog te maken.

Naast het nadeel van de gecompliceerde ins ta l la t ie voor de

opwerking, biedt die opwerking ook voordelen. Het

belangrijkste voordeel is het hergebruik van de waardevolle

materialen zoals uranium en plutonium. Zo wordt de

hoeveelheid afval gereduceerd, daar het uranium ui t de

sp l i j t s to f wordt gehaald en voor hernieuwd gebruik geschikt

gemaakt. Dit laatste zal ook de natuurl i jke uraniumbehoefte

met ca. 20% doen verminderen, hetgeen u i t een oogpunt van

conservering van energievoorraden belangrijk i s . Het opnieuw

gebruiken van het uranium betekent een zekere verlaging van

de vraag naar verr i jk ingscapacitei t , aangezien het uranium

dat u i t het opwerkingsproces nog een hoger U-235-percentage
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bevat dan natuurl i jk uranium. Indien ook plutonium in de

reactor zou worden teruggevoerd betekent dat een verdere

verlaging van de vraag naar verri jkingscapaciteit met 15%

van het UOg u i t de splijtstofelementen. Voor het opwerken

worden de bestraalde splijtstofelementen b i j de opwerkings-

fabriek afgeleverd en in afwachting van het opwerken onder

water opgeslagen. De eerste stap is het oplossen in

salpeterzuur; via extractie worden dan uranium, plutonium en

splijtingsprodukten van elkaar gescheiden. Het uranium wordt

gezuiverd en omgezet in UOg* Het plutonium wordt opgeslagen

voor toekomstig gebruik. Indien het plutonium moet worden

teruggevoerd naar een lichtwaterreactor, dan wordt het na

zuivering eerst omgezet in piutoniumdioxyde (PUO2) en in een

laag percentage met UO2 vermengd.

Het opwerken van bestraalde sp l i j t s to f vindt reeds meer dan

30 jaar plaats. In de aanvang werd d i t opwerken op niet-

commerciële basis uitgevoerd voor mi l i ta i re doeleinden ten

behoeve van het verkrijgen van plutonium u i t re lat ie f kort

bestraalde sp l i j t s to f (Hanford, Verenigde Staten) u i t

grafietreactoren. Later is de opwerking ook voor c iv iele

doeleinden toegepast. De start hiervan werd ook in de V.S.

gegeven met de eerste commerciële opwerkingsfabriek die van

1966 tot 1973 in bedri j f is geweest met een nominale capaci-

t e i t van 300 ton U per jaar (West Valley - New York). In 1972

werd d i t bedri j f gestopt om veranderingen aan te brengen

teneinde te voldoen aan nieuwe veiligheidsvoorschriften en

tevens om de capaciteit te vergroten tot 600 ton U per jaar .

Toen bleek dat de exploitant (Nuclear Fuel Services) niet kon

voldoen aan de stringentere c r i te r ia van de overheid, werd

besloten de fabriek permanent te s lu i ten. Een andere

exploitant, General Electric besloot de in 1974 gereed geko-

men fabriek in Morris ( I l l i n o i s ) niet aan te passen aan later

gestelde extra veiligheidseisen, zodat deze fabriek nooit in

bedr i j f i s genomen (nominale capaciteit : 1500 ton U per

j aa r ) . De fabriek in Barnwell (South-Carolina) voldeed b i j

haar voltooiing in 1977 wel aan de eisen van de vergunning-

verlenende instanties en stond ook op het punt de
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bedrij fsvergunning te verkri jgen, toen President Carter in

apri l 1977 de commerciële opwerking van bestraalde sp l i j t s to f

voor onbepaalde t i j d u i tste lde. Deze fabriek wordt op het

ogenblik in bedri j fscondit ie gehouden door middel van

overheidssubsidies. Ook Exxon Nuclear Company had in 1971

plannen om een opwerkingsfabriek te bouwen. In 1977 had z i j

een terrein aangekocht voor de bouw van een opwerkingsfabriek

met een capaciteit van 2100 ton U per jaar. Door de Carter-

pol i t iek is d i t project gestopt.

In Europa is de opwerking van bestraalde sp l i j t s to f in

diverse landen ter hand genomen. In België (Mol) heeft enkele

jaren succesvol een proeffabriek gedraaid; deze fabriek van

Eurochemie was een samenwerking van 13 geïnteresseerde

landen. In 1974 is het bedri j f gestopt omdat toen gedacht

werd dat de opwerking op volledig commerciële schaal kon wor-

den gestart. Thans z i jn er weer plannen om deze fabriek

opnieuw in bedri j f te nemen en u i t te breiden (capaciteit 75

ton U per j aa r ) .

In West-Duitsland (Karlsruhe) is sinds 1971 een kleine proef-

fabriek in bedr i j f met een capaciteit van 10 ton U per jaar .

Oorspronkelijke plannen voor een groot centrum in Gorleben

met o.a. een opwerkingsfabriek van 1500 ton U per jaar

moesten onder druk van de publieke opinie worden opgegeven.

Thans z i jn er plannen voor drie kleinere fabrieken o.m.in

Hessen met een capaciteit van 350 ton U per jaar. Deze zou in

1993 in bedr i j f genomen kunnen worden.

In het Verenigd Koninkrijk (Windscale) is sedert 1964 een

fabriek in bedr i j f , die gebouwd is voor de opwerking van de

bestraalde magnox sp l i j t s to f van de Engelse reactoren. Een

speciale sectie met aangepaste verwerkingsmogelijkheden

stelde de fabriek ook in staat om sp l i j t s to f van l i c h t -

waterreactoren te verwerken. Deze sectie is in 1973 na een

ongeval gesloten. In totaal z i jn in Windscale meer dan 20.000

ton magnox sp l i j t s to f en 400 ton oxidisehe sp l i j t s to f

opgewerkt. Thans is in het Verenigd Koninkrijk een grote

opwerkingsfabriek (Thermal Oxide Fuel Reprocessing Plant *

THORP) in aanbouw met een ui te indel i jke minimum capaciteit

i
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van 600 ton U per jaar. Volgens de plannen wordt deze fabriek

in 1990 opgestart. Hier za l , behalve de sp l i j t s to f u i t de

Britse reactoren dan sp l i j t s to f u i t Japan, I t a l i ë ,

West-Duitsland, Zwitserland en Nederland kunnen worden

opgewerkt.

Frankrijk is op d i t moment ongetwijfeld het meest succesvolle

land op het gebied van de opwerking. De opwerkingsfabriek in

La Hague heeft thans een capaciteit van 400 ton U per jaar ,

waarvan 170 ton ten behoeve van lichtwaterreactoren. Deze

capaciteit zal in 1987 nog verhoogd worden tot 700 ton U per

jaar en in 1990 tot 1600 ton U per jaar.

Ook in Japan (Tokai Mura) en India (Tarapura) z i jn proef-

fabrieken in bedri j f en z i jn verdere uitbreidingen voorzien.

Een overzicht van de huidige en toekomstige opwerkingscapa-

c i t e i t is gegeven in de tabel 11.

2.3.6.2. Opwerkingskosten

Gezien de huidige schaarste aan opwerkingscapaciteit is het

niet verwonderlijk dat de gevraagde prijzen hoog z i j n . In

fe i te z i jn COGEMA (Frankri jk, La Hague) en BNFL (Verenigd

Koninkri jk, Windscale) de enige mogelijkheden voor een

bedrijver van een kernenergiecentrale om opwerkingscapaciteit

te contracteren. Beide opwerkingsfabrieken financieren hun

bouwkosten geheel met vooraf gecontracteerde

opwerkingscontracten. Daar de bouwkosten in beide landen

sterk gestegen z i jn en nog steeds bl i jven stijgen ten gevolge

van de hoge rentestand z i jn ook de contractprijzen voor de

opwerking de laatste jaren sterk gestegen. De Franse e l e k t r i -

citeitsmaatschappij EdF vermeldt een bedrag van FF 4200,--

(HF1 1.850,-) per kg U.

De ervaringen van de beide Nederlandse kernenergiecentrales

z i j n b i j benadering hiermee in overeenstemming. In deze pr i j s

i s dan wel inbegrepen:

\
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- het transport van de bestraalde sp l i j t s to f naar de

opwerkingsfabriek;

- de opslag ter plaatse in afwachting van de opwerking;

- de f e i t e l i j ke opwerking van de sp l i j t s t o f ;

- de verglazing en verdere verpakking van het a fva l .

In deze studie wordt een pr i j s gehanteerd van 1800,— HF1

per kg U (pr i jspei l januari 1982) voor opwerking en 200,--

HF1 per kg U (pr i jspei l januari 1982) voor verdere ver-

pakking van het afval .

Het vervoer naar en de opslag in een definit ieve of t i j -

del i jke opslagplaats is hierin niet begrepen. Dit laatste

wordt in subparagraaf 2.3.7 behandeld.

2.3.6.3. Waarde van het plutonium

De waarde van het plutonium voor een reactorexploitant kan

worden afgeleid door te stellen dat een uraniumelement en een

overeenkomstig piutoniumeiement even duur mogen z i j n . De

totale kosten van een uraniumsplijtstofelement per kg U voor

een KWR z i jn als volgt te berekenen.

Per kg U (2,66% ver r i j k t U-235) is nodig:

- 5,23 kg U (0,71%) a HF1 250,—/kg U HF1 1307,—

- conversiekosten van 5,23 kg U

a HF1 16,50/kg U HF1 86,—

- 3,15 SWU a HF1 325,—/SWU HF1 1024, -

- fabrikagekosten a HF1 500,—/kg U HF1 500,— +

Totaal, (afgerond) per kg U HF1 2917,—

Een overeenkomstig piutoniumelement heeft een concentratie

van 3,8% plutonium (al le isotopen) of 2,8% plutonium (alleen

spl i j tbare isotopen) gemengd met natuur l i jk uranium. De

theoretische maximale piutoniumprijs wordt verkregen b i j
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geli jke fabrikagekosten van een plutoniumeiement en een

uraniumelement.

totale pr i j s per kg U+Pu HF1 2917,--

fabrikagekosten HF1 500,—

1 kg U HF1 250,—

HF1 7 5 0 , -

p r i j s van 28 gram spl i j tbare plutonium HF1 2167,—

Maximale plutoniumprijs per gram s p l i j t -

baar plutonium HF1 77,—

Men kan de redenering ook omdraaien en b i j een nihi l e pluto-

niumprijs de maximale splijtstoffabricagekosten berekenen

voor plutoniumelementen. Deze komt dan op HF1 2.667,— per kg

U+Pu, d i t is dus 5 maal de f abri cagekosten van de

uraniumelementen. Op d i t moment kan er nog weinig concreets

gezegd worden over de reële fabricagekosten van

plutoniumelementen, daar tot nu toe uitslui tend op prototype-

schaal is geproduceerd en de prijzen hiervan niet

maatgevend z i jn voor een fabricage op industriële schaal. De

factor 5 l i j k t echter voldoende ruimte te geven om fab r i -

cage van plutoniumelementen op industriële schaal te kunnen

realiseren, waarbij tevens een reële martkwaarde voor

plutonium ove rb l i j f t . In deze studie is de waarde van d i t

plutonium enigszins arb i t ra i r gesteld op HF1 40,— per gram

spli j tbaar plutonium, waarbij de fabricagekosten van pluto-

niumelementen uitkomen op HF1 1.547,— per kg U+Pu.

2.3.7. f .a£e_6 i verwerkiJ29_en. £Pj*erging van hejt

Gelet op de huidige si tuat ie inzake de verwerking van het

radioactieve afval in Nederland, wordt de kostenschatting

voor het verwerken en het zich def in i t ie f ontdoen van het

radioactieve afval gebaseerd op de navolgende aannamen.
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Voor een integrale oplossing voor het zich ontdoen van al le

categorieën nucleair afval wordt uitgegaan van een in een

zoutkoepel aan te leggen opbergmijn.

Met de selectie van een voor opberging te benutten zoutkoepel

en het bedrijfsgereed maken van de opbergmijn zal 12 jaar

gemoeid z i j n .

Voor het kernspl i j t ingsafval , dat door een opwerkingsfabriek

naar het land van herkomst kan worden teruggestuurd op een

t i j d s t i p eerder dan de opbergmijn gereed i s , wordt een

bovengrondse interimopslag voorzien. Uit het navolgende zal

b l i j ken , dat d i t geval zich niet voordoet in onze

beschouwingswijze, zodat met de interimopslag qua kosten

geen rekening wordt gehouden.

Hoewel enerzijds de capaciteit van een in een middelgrote

zoutkoepel aangelegde opbergmijn naar verwachting veel groter

zou kunnen z i jn dan nodig voor 25 jaar bedri j f met bi jvoor-

beeld 3500-MWe-kernenergiecentralecapaciteit en anderzijds

ook eenvoudiger opbergvoorzieningen dan een opbergmijn voor

een dergelijk afval aanbod in overweging genomen

zouden kunnen worden, z i jn in deze studie de kosten voor

afvalverwerking en opberging mede gebaseerd op de kosten voor

de aanleg en het bedrijven van een opbergmijn. De

verschillende kostenposten (pr i jspei l januari 1982) worden

hieraanvolgend besproken.

- De kosten van een over 3 jaar gespreid vooronderzoek,

waarbij een 6-tal geohydrolische boringen en 2 zout-

boringen ter plaatse van de schachtlocaties worden tot

stand gebracht, worden geraamd op HF! 10 min.
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- Na een positief bevind van zaken dient de mijnconcessie
verkregen en de benodigde grond verworven te worden. In de
eerstvolgende 3 jaar worden de nodige toegangswegen aange-
legd èn een spoorlijnverbinding voorbereid; de 2 schachten
worden afgediept tot 600 m en de schachtinsets op 550 m en
600 m worden gebouwd. De daarvoor benodigde bouwkosten,
die voorafgaan aan de ondergrondse verkenning van de
zoutkoepel, worden geraamd op VI 140 min.

- In de volgende 3 jaar worden de "pittbottoms" en ca.
9000 m' verkenningsgalerij gedreven, worden non-
destructief gesteente-onderzoek en aanvullende verken-
ningsboringen ondergronds uitgevoerd, resulterend in een
afgerond definitief opbergplan voor een totaal aan aan-
vullende kosten die geraamd worden op Ifl 65 min.

- Na een goedkeuring van het opbergplan vindt in de daarop-
volgende 3 jaar een afronding plaats van de aanvullend nog
benodigde bovengrondse gebouwen en voorzieningen, worden
ondergronds de hoofdtransportgalerijen en de eerst te
gebruiken opberggalerijen op volle doorsnede gebracht,
worden de nodige insta!latiewerkzaamheden ondergronds
uitgevoerd en wordt een personeelsbestand tot 80 man
opgebouwd. Tot aan het begin van de eigenlijke afval op-
berging worden zodoende nog verdere aanvullende kosten
gemaakt die geraamd worden op HF1 145 min.

De in de loop van 12 jaar uitgevoerde werkzaamheden en tot
stand gebrachte voorzieningen, die een lopend opbergmijn-
bedrijf mogelijk moeten maken, vergen een totaal investering
die op basis van vorenstaande omschrijving geraamd moet wor-
den op HF1 360 min.

Ten aanzien van de exploitatiekosten wordt gesteld, dat in de
eerste 10 jaren van het opbergmijnbedrijf het personeels-
bestand moet worden uitgebouwd van 80 man tot 200 man,
waaronder 80 man ondergronds in 2 ploegendienst.
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De jaarlijkse exploitatiebegroting voor het opbergmijnbedrijf
wordt bij een personeelsbestand van 80 man als volgt geraamd
te zijn opgebouwd:

Personele kosten (80 man) HF1 9,0 min
Materiële kosten HF1 7,0 min
Aanvullende investeringen HF1 3,5 min
Transportkosten aanvoer afval HF1 0,5 min

Voor de eerste zes jaar totaal per jaar HF1 20 min

De jaarlijkse explotatiebegroting voor het opbergmijnbedrijf
bij een personeelsbestand van 200 man wordt als volgt geraamd
te zijn opgebouwd:

Personele kosten (200 man) HF1 21,6 min
Materiële kosten HF1 15,9 min
Aanvullende investeringen HF1 1,5 min
Transportkosten aanvoer afval HF1 1,0 min

Vanaf het 7e t/m het 38e bedrijfsjaar jaarlijks HF1 40 min

Voor de totale bedrijfsduur van de opbergwerkzaamheden wordt
uitgegaan van het navolgende.

- Het in 12 jaar gereed krijgen van een operationele

opbergmijn.

- Een bouwperiode voor drie nieuw te bouwen kernenergie-
centrales van totaal 15 jaar. In de onderhavige studie
wordt er uitgegaan van de fictieve situatie dat de eerste
kernenergiecentrale gereed is op 1 januari 1982. Met
bovengenoemde 15 jaar, zal de derde kernenergiecentrale
gereed zijn en elektriciteit leveren op 1 januari 1990.

- Bij een gelijktijdige aanvang van beide bouwprogramma's
zal de opbergmijn fictief operationeel zijn op 1 januari
1987.

i
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- De technische bedrijfsperiode van een kernenergiecentrale
zal gelijk zijn aan de economische bedrijfsperiode i.e.
voor de basisvariant in de studie 25 jaar.

- In subparagraaf 2.1.8. werden twee strategieën genoemd
voor het ontmantelen van kernenergiecentrales n.l. alge-
hele afbraak te beginnen na definitief buiten bedrijf
stellen van de centrale en het ontmantelen na een wacht-
tijd van 30 jaar. In de gerefereerde paragraaf 2.1.8. werd
de eerste strategie nader uitgewerkt, waarbij werd opge-
merkt dat het kostenverschil met de tweede strategie
gering was.

Voor de exploitatie van een opbergmijn wordt voor de ont-
manteling van de kernenergiecentrales de tweede strategie
aangehouden d.w.z. met een wachttijd van 30 jaar
gevolgd door een "nucleaire" ontmantelingsperiode van 7
jaar en tenslotte gevolgd door een "conventionele" ontman-
tel ing speriode van 4 jaar (NB. Voor de exploitatie van de
opbergmijn is alleen de "nucleaire" ontmantelingsperiode
van belang). De argumentatie hiervoor is, dat indien eer,
opbergmijn eenmaal in exploitatie is, er ook een blijvend
aanbod van radioactief afval van ziekenhuizen en onder-
zoeklaboratoria verwacht kan worden om de opbergmijn open
te houden, ook als de genoemde drie kernenergiecentrales
reeds ontmanteld zouden zijn. Ten gunste van dat ander
afval wordt in deze geredeneerd alsof de opbergmijn voor
de ontmanteling van de kernenergiecentrales na een wacht-
tijd van 30 jaar in exploitatie zal blijven.

Bij een gelijktijdig begintijdstip voor de bouw van de eerste
kernenergiecentrale en het vooronderzoek van de zoutkoepelop-
berging zal een laatste aanbod van ontmantelingsafval 65 jaar
na de feitelijke inbedrijfneming van de opbergmijn
plaatsvinden. Uitgaande van een terugzending van het kernsplij-
tingsafval 10 jaar nadat de desbetreffende gebruikte
splijtstof uit de reactorkern ontladen werd, kan berekend
worden dat het laatste kernsplijtingsafval al 38 jaar na de
feitelijke inbedrijfsteliing van de mijn voor opberging
aangevoerd zal worden.
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Aangezien het aanbod van laag- en nriddelactief vast afval ,

afgezien van het ontmantelingsafval verondersteld mag worden

op te houden 2 jaar na de buitenbedri j fstel l ing van de

1aatstgebouwde kernenergiecentrale, komt deze afvalstroom al

30 jaar na de inbedr i j fs te l l ing van de opbergmijn tot

s t i ls tand.

Op grond van deze aannamen mag verondersteld worden dat

slechts 32 jaar opbergmijnbouw bedreven zal worden met een

personeelsbezetting van 200 man. Daarop volgt een geleide-

l i j k e afbouw tot een personeelsbezetting va.n 80 man in 10

jaar t i j d en een inbedrij fhouden van de opbergmijn gedurende

nog eens 17 jaar met deze manbezetting.

Voor een laatste periode van v i j f jaren waarin de opbergmijn

met bijbehorende bovengrondse voorzieningen wordt ontmanteld,

de mijn wordt afgedicht en het terrein volledig voor

hergebruik geschikt gemaakt wordt, is naar schatting nog

slechts een personeelsbestand van 40 man nodig.

Met nadruk z i j erop gewezen dat de opbergmijn uitgaande van

het eerste netwerk van verkenningsgalerijen naar behoefte tot

stand gebracht wordt in de loop van het opbergmijnbedrijf.

In de periode van het 39e tot het 66e bedri j fsjaar is de

jaar l i j kse exploitatiebegroting terug op een geraamd niveau

van:

Personele kosten (80 man)

Materiële kosten

Aanvullende investeringen

Transportkosten aanvoer afval

Jaar l i jks totaal

HF1 9,0 min

HF1 6,5 min

HF1 1,0 min

HF1 0,5 min

HF1 17,0 min.

Voor de laatste v i j f jaren van ontmanteling en afdichting is

een jaar l i j kse exploitatiebegroting te ramen van:

Personele kosten (40 man)

Materiële kosten, opdrachten aan derden

Jaar l i jks totaal

HF1 6

HF1 10

min

min

HF1 16 min

i
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Verondersteld is dat gedurende de gehele bedrijfsduur van de
opbergroijn er ook radioactief afval van ziekenhuizen en
laboratoria zal worden opgeborgen, zonder dat met mogelijke
inkomsten daarvoor rekening werd gehouden.

2.3.8. Tijdelijke O£sjag van £ebru1Jcte splijtrt^fejanenten

Indien de opwerking van gebruikte splijtstofelementen niet
mogelijk is of niet gewenst wordt geacht, moeten deze
splijtstofelementen definitief worden opgeslagen in bijvoor-
beeld een opbergmijn op dezelfde wijze als dit gebeurt met
het kernsplijtingsafval. Daar deze definitieve opslag op dit
moment nog met is gerealiseerd in een concreet project
moeten de gebruikte splijtstofelementen vooralsnog t i jde l i jk
worden opgeslagen in andere opslagruimtes. Hiervoor staan
een aantal verschillende opties open [15, 16].

1. Natte opslag
Hierbij worden de splijtstofelementen onder water in
rekken geplaatst. Deze methode wordt in feite al toege-
past in de kernenergiecentrale zelf en in de opslag-
bassins van de opwerkingsfabrieken. Dit principe kan
uiteraard ook in een afzonderlijk gebouw worden
gerealiseerd.

2. Droge opslag van afzonderlijke elementen
Methode a
Afzonderlijke splijtstofelementen worden in stalen bussen
ingekapseld en vervolgens naast elkaar in een speciale
ruimte geplaatst. Koeling vindt plaats door natuurlijke
luchtcirculatie.
Methode b

Ongeveer 7 DWR -splijtstofelementen worden tesamen in een
betonnen kluis geplaatst en gezamenlijk gekoeld door
natuurlijke luchtcirculatie.

L
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3. Droge opslag In transportcontainers

Dit Duitse concept is eenvoudig. De transportcontainers

die afhankelijk van hun grootte elk 4 tot 9 DWR-elementen

kunnen bevatten (of maximaal 16 KWR-elementen), worden in

een grote hal naast elkaar geplaatst. De transportcon-

tainer heeft al le veil igheidsfuncties van het gebouw

overgenomen, zodat de hal rel f geen veiligheidsrelevante

eigenschappen behoeft te bezitten en daardoor goedkoop kan

worden uitgevoerd. Koeling vindt plaats door natuurli jke

luchtc i rcu la t ie . Hiervoor z i jn koel vinnen op de transport-

containers aangebracht [17] .

De IAEA is bezig aan een vergelijkende kostenstudie van de

verschillende opslagmethoden. Voorlopige uitkomsten leren

dat methode 2a het goedkoopst i s . De investeringskosten

bedragen US $ 78,—/kg U voor een opslag met een capaciteit

van 20.000 ton U. Deze enorme capaciteit is bedoeld voor

een eventueel multinationaal opgezette opslag van gebruikte

sp l i j tstofelementen.

Methode 2b zou echter slechts weinig duurder z i j n , namelijk

US $ 85,—/kg U voor een even grote opslagcapaciteit.

De natte opslag zou US $ 103,—/kg U (voor een capaciteit van

20.000 ton U) tot US $ 677,—/kg U (voor een 500 tons

opslag) kosten.

Volgens dezelfde studie zou de Duitse manier van opslaan US

$ 251,—/kg U kosten. Ook worden in West-Duitsland kosten

gemeld van DM 350,—/kg U, gebaseerd op een pr i j s van DM 1,1

en 4,8 min voor een transportcontainer geschikt voor 2,1 resp.

4,8 ton U Daar de lagere investeringskosten gebaseerd z i jn

op zeer grote opslagcapaciteiten met multinationale

deelname, en het Duitse concept het verst gevorderd is in de

real isat ie l i j k t het op d i t moment het meest zeker om het

getal van HF1 400,— a HF1 600,—/kg U als

investeringskosten te rekenen voor een opslagcapaciteit

gebaseerd op net opslaan van transportcontainers. De kosten

L
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van de hal komen omgerekend neer op HF1 50,—/kg U, d.w.z.

10% van de kosten van de transportcontainers.

De bedrijfskosten van deze opslag zi jn zeer gering. Tijdens

de aanloopperiode (vullen van de opslaghal) z i jn er 70 men-

sen aan het werk (kosten HF1 7 min per j a a r ) . Nadat de

hal vol is gaan de bedrijfskosten omlaag naar HF1 5 min

per jaar .

Aannemende dat de hal en de transportcontainers afgeschreven

moeten worden op een éénmalig gebruik van de opslag-

capaciteit ( in het Duitse ontwerp: 1500 ton U), is

de investering van maximaal HF1 650,—/kg U vermeerderd met

bedrijfskosten van HF! 5,— a HF! 7,— /kg U per jaar accep-

tabel te noemen. Uitgaande van een eenmalig gebruik, dan

z i jn daarmede de opslagkosten vrijwel onafhankelijk

geworden van de opslagperiode. Deze t i j d e l i j k e opslag kan

dus zonder financiële problemen een semi-permanente opslag

worden, waarbij men moet bedenken dat de splijtstofelementen

na 90 jaar nog weinig warmte produceren en wordt de

spl i j ts to f toegankelijker voor opwerking, zodat een de f in i -

t ieve oplossing wordt gevonden. Dit kan door alsnog tot

opwerking te besluiten en het kernsplijtingsafval def in i t ie f

op te bergen of door de splijtstofelementen zelf op te

bergen.

Opgemerkt wordt, dat de in deze paragraaf beschreven methoden

van t i j d e l i j k e opslag van gebruikte splijtstofelementen in de

kostenberekeningen van hoofdstuk 3 niet z i jn verwerkt.

L
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3. BEREKENING VAN DE OPWEKKINGSKOSTEN

3 . 1 . Inleiding

In hoofdstuk 3 z i jn de opwekkingskosten in et/kWh

berekend op basis van de in hoofdstuk 2 "Argumentatie betref-

fende de kostenfactoren" behandelde waarden voor de investe-

ringskosten, de bedienings- en overige exploitatiekosten en

de spli j tstofcycluskosten.

Voor de basis variant werd uitgegaan van een f ic t ieve kern-

energiecentrale, die op 1 januari 1982 begonnen zou zijn

e l e k t r i c i t e i t te produceren. De voor de basisvariant bere-

kende opwekkingskosten hebben derhalve betrekking op

investeringskosten, bedienings- en exploitatiekosten,

spl i j tstofcycl uskosten, i n f l a t i e en marktrente zoals die op

dat moment golden. Verder is verondersteld, dat gedurende de

gehele economische levensduur de verschillende kosten ieder

jaar met de i n f l a t i e st i jgen. Om een beeld te geven van de

gevoeligheid van de uitkomsten voor onzekerheden in de

uitgangspunten is tenslotte een aantal varianten

doorgerekend.

3.2. Berekening van de opwekkingskosten voor de basisvariant

3 .2 .1 . ^amenyatjt i ng_ui_tg ajiigs punten

De opwekkingskosten worden onderverdeeld i n :

- investeringskosten

- bedienings- en overige exploitatiekosten

- spli jtstofcycluskosten

In tabel 12 z i jn van de basisvariant de belangrijkste tech-

nische en economische uitgangspunten, die b i j de berekening

van de opwekkingskosten een rol spelen, samengevat. Benadrukt

moet worden dat al le economische waarden in tabel 12 z i jn

gegeven op prijsbasis januari 1982.

3.2.2.

De investeringskosten worden berekend op basis van de tota le

investering opgebouwd u i t :

L
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OMSCHRIJVING

1 . Technische uitgangspunten

- Eenheidsgrootte
- Belastingfactor
- Verspli j t ing
- Herlading

2. Economische uitgangspunten

2 . 1 . Algemeen

- Marktrente
- Inflatie
- Afschrijvingstermijn
- Bouwtijd

2.2. Investeringen

- Investeringskosten
(incl . gasturbine)

- Bouwrentekosten
- Reservering ontmanteling

2.3. Bedienings- en exploitatiekosten

- Personeelskosten
- Onderhoudskosten en kosten voor

hulpstoffen
- Verzekeringen

2.4. Splijtstofcycluskosten

- Natuurlijk uranium
- Conversie
- Verrijking
- Fabricage splijtstofelementen
- Opwerking
- Plutoniumwaarde
- Opberging radioactief afval

. investering opbergmijn

. bouwrentekosten

. exploitatiekosten

WAARDE

931
65

27.650
25,5

11
7

25
7

2770

433
152

32

15
10

250
16,5

325
500

2000
40

360
70
27

DIMENSIE

MWe
%

MWD/ton U
ton U/jaar

%
%

jaar
jaar

min HFl

min HFl
min HFl

min HFl / jaar

min HFl / jaar
min HFl / jaar

HFl/kg U
HFl/kg U
HFl /SWU
HFl/kg U
HFl/kg U
HFl/gPu

min HFl
min HFl

min HFl/jaar

Tabel 12: samenvatting technische en economische uitgangspunten van de
basisvariant

1 ._
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- investeringen kernenergiecentrale

- bouwrente
- reservering ontmanteling
- investering gelijke reservefactor

De totale investering bedraagt dan:

- investeringen kernenergiecentrale
- bouwrente
- reservering ontmanteling
- investering gelijke reservefactor

Totaal

(zie subparagraaf 2.1.7)
(zie subparagraaf 2.1.5)
(zie subparagraaf 2.1.8)
(zie subparagraaf 2.1.9)

HF1 2750 min

HF1 433 min

HF1 152 min

HF1 20 min +

HF1 3355 min

Er bestaan een aantal methoden om de jaarlijkse investerings-
kosten te berekenen. Het meest bekend is de vaste nominale
annuïteit, gebaseerd op de marktrente. Aan deze methode voor
berekening van de jaarlijkse investeringskosten is een aantal
bezwaren verbonden.

- De jaarlijkse investeringslasten zijn in guldens constant.
Echter bij het optreden van inflatie betekenen deze nomi-
naal constante investeringslasten dat de reële investe-
ringsl asten dalen. Dit betekent dat deze kostenpost
onevenredig zwaar drukt op het eerste deel van de
economische levensduur van de kernenergiecentrale.

- Een tweede probleem doet zich voor bij vervanging van de
kernenergiecentrale. Immers door als gevolg van de infla-
tie sterk gestegen investeringskosten voor nieuwe
centrales, ontstaat er een sprongsgewijze verhoging in de
jaarlijkse investeringslasten, hetgeen weer leidt tot een
sprongsgewijze verhoging van de opwekkingskosten.

L ._ _
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Deze bezwaren zi jn te ondervangen door de totale investe-

ringsl asten gelijkmatiger over de economische levensduur te

verdelen. Dat gebeurt wanneer in plaats van nominaal

constante, reëel constante investeringslasten worden

ingevoerd. De investeringslasten worden dan jaar l i j ks met het

inflatiepercentage verhoogd. Het reëel constante bedrag moet

uiteraard zo hoog worden gekozen dat het financieringsren-

dement geli jk is aan dat b i j de nominaal constante annuïteit.

Er kan financieel-rekenkundig worden aangetoond dat dat het

geval is wanneer de investeringslasten voor het "nulde" jaar

worden berekend als een annuïteit. Hier echter gebaseerd op

de zogenaamde reële rente. Bij de laatste methode zi jn in de

eerste jaren de jaarl i jkse investeringslasten lager dan de

verschuldigde rente, zodat in die t i j d de schuld nog

toeneemt. Na een aantal jaren echter z i jn door de jaar l i jkse

in f la to i re verhogingen van de reëel constante investerings-

1 asten de nominale investeringslasten zodanig gestegen dat de

rente ruimschoots wordt overtroffen en er een versnelde

aflossing plaatsvindt. Als argument tegen deze methode kan

worden aangevoerd dat d i t geen gebruikelijke manier van

financiering i s . Daar staat tegenover dat, zelfs als één

enkele centrale niet zo gefinancierd zou kunnen worden, we in

de regel niet met één enkele centrale te maken hebben maar

met een divers opgebouwd complex van centrales, waarvan in

beginsel ieder jaar een deel vervangen wordt. De totale

jaar l i jkse investeringslasten van een dergelijk centrale-

complex vormen een vrijwel reëel constant bedrag.

De investeringskosten uitgedrukt in een (nominaal constante)

annuïteit bedraagt b i j een marktrente van 11% en een econo-

mische levensduur van 25 jaar 0,11874 * HF1 3355 min = HF1

398 min per jaar. De reëel constante investeringslasten in

het jaar "nul" z i j n , rekening houdend met een in f la t ie van 7%

(reële rente*= 3,74%): 0,06225 * HF1 3355 min = HF1 209 min.

De investeringskosten uitgedrukt in lopende prijzen bedragen

voor de achtereenvolgende jaren:

investeringskosten in jaar n = 209 * ( l ,07) n .

* de reële rente is gedefinieerd als i r =

im = marktrente
i = in f la t ie
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BENAMING

Eerste kernlading

Evenwichtskern

. natuurlijk uranium

. conversie

. verrijking

. fabricage splijtstofelementen

. opwerking

Laatste kernlading

Rente

Plutonium

Opberging radioactief afval

waarde
in min

HFl/jaar

10,5

32,5
2,1

25,7
12,5
50,0

4,7

3,5

- 7,7

19,9
+

154

waarde
in
%

7

21
1

17
8
32

3

3

- 5

13
+

100

Tabel 13: Structuur splijtstofcycluskosten bi j een belastingfactor van
65%

i
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3.2.3.

De bedienings- en overige exploitatiekosten die gespecifi-

ceerd z i jn in paragraaf 2.2. bedragen totaal I-Fl 57 min.

3.2.4. JS p H jrt£t_of£ycl usJcosten

Onder splijtstofcycluskosten worden die kosten verstaan die

toegerekend moeten worden aan al le fasen van de

spl i j ts to fcyc lus. In de prakti jk lopen de kosten niet

synchroon met de opbrengsten van de e l e k t r i c i t e i t , immers de

splijtstofelementen worden gefabriceerd voordat z i j voor een

gemiddelde periode van 3 a 4 jaar in de kernreactor aan het

kernsplijtingsproces deelnemen. Als de splijtstofelementen

u i t de kernreactor komen vertegenwoordigt hun uranium- en

plutoniuminventaris bovendien nog een zekere waerde die even-

eens in rekening gebracht kan worden.

Een rekenmethode waarin met de bovenstaande t i jdfactoren

rekening wordt gehouden, is de contante waarde methode. Hier-

b i j wordt van al le kosten en opbrengsten de contante waarde

op een bepaald t i j d s t i p berekend, rekening houdend met t i j d -

factoren en rentevoet. De spli jtstofcycluskosten worden in

deze studie zó gedefinieerd en berekend dat de som wordt

bepaald van de contante waarden van alle kosten en

opbrengsten van de verschillende fasen van de

spl i j ts to fcyc lus.

Bi j een bedr i j f s t i j d van 5700 vollasturen per jaar

(belastingfactor 65%) bedragen de jaar l i j kse sp l i j t s t o f -

cycluskosten HF1 154 min (pri jsbasis januari 1982). De ver-

deling over de verschillende kostenfactoren is gegeven in

tabel i3 . Hierbij wordt opgemerkt, dat de posten "Eerste

kernlading", "Laatste kernlading" en "Opberging radioactief

afval" z i jn berekend op basis van reële rente. Bij berekening

op basis van marktrente, zouden deze posten bedragen hebben

20,1 min HFl/jaar, 8,9 min HFl/jaar resp. 35,1 min HFl/jaar.



- 79 -

3.2.5. Total e_ £pwekki_n£sko£t£n_per g£pjnodu£ee_rde_kWh_

De totale opwekkingskosten per kWh b i j nominaal constante

jaar l i j kse investeringskosten waarbij de kosten van de

"Eerste kernlading", de "Laatste kernlading" en de "Opberging

radioactief afval" op basis van marktrente z i jn berekend

bedragen, volgens het voorafgaande, in het Ie levensjaar:

investeri ngskosten
bedienings- en
overige exploitatie
kosten

splijtstofcyclus-
kosten

min HFl/jaar

398

57

183

ct/kWh

7,5

1,1

3,4

%

63

9

28

totale opwekkingskosten 638 12,0 100

De invloed van de nominaal constante, dus reëel dalende,
investeringslasten op de opwekkingskosten als functie van de
economische levensduur is weergegeven in f i g . 7.

Bij reëel constante jaarlijkse investeringslasten zijn de
totale opwekkingskosten in het eerste jaar, als vclgt
opgebouwd:

min HFl/jaar ct/kWh %

investeringskosten
bedienings- en
overige exploitatie
kosten
splijtstofcyclus-
kosten

209

57

154

3,9

1,1

2,9

51

14

35

Totale opwekkingskosten 420 7,9 100
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cent per kWh
25

20 -

21 26
bedrijfsjaar

vaste nominale kapitaalslasten

vaste reële kapitaalslasten

Figuur 7 kWh prijs kernenergie in prijzen van 1982
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Parameter

Bouwkosten
(investering
incl. bouw-
rente)

Splijtstof-
cycluskosten

Bedrijfstijd

Economische
levensduur

Marktrente
minus
inflatie

Bedienings- en
overige exploi-
tatiekosten

Dimensie

HF1 min

et/kWh

uren/jaar

jaar

%

HF1 . mln/j

Laag

2860

2,3

5000

20

0

46

Midden

3183 *

2,9 *

5700 *

25 *

2

57 *

Hoog

3500

3,5

6400

30

4 *

68

Tabel 14: varianten voor de 931-MWe-kernenergiecentral e

* basisvariant

L
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cent per kWh

75

11 21 26
bedrijfsjaar

vaste nominale kapitaalslasten

vaste reële kapitaalslasten

Figuur 8 kWh prijs kernenergie in lopende prijzen

L
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Doordat is aangenomen dat naast de investeringskosten ook

al le andere kosten reëel constant z i j n , z i jn de

opwekkingskosten voor al le volgende jaren hieraan ge l i j k ,

zoals weergegeven in f i g . 7.

In f i g . 8 is voor beide berekeningsmethoden het verloop van

de opwekkingskosten in lopende prijzen gegeven.

Opgemerkt wordt, dat in de vorige KIVI-studies [ 1 , 2] de

berekeningen werden uitgevoerd met een reële rente van ^% per

jaar . De in [2] berekende opwekkingskosten voor kernenergie

bedroegen op prijsbasis medio 1377 5,59 et/kWh; voor de

opwekkingskosten met kolen werd destijds [1 ] berekend op

prijsbasis medio 1977 4,99 et/kWh. Bij omrekening naar de

pri jsbasis januari 1982 bedragen deze opwekkingskosten 7,2

et/kWh resp. 6,5 et/kWh. Hieruit b l i j k t , dat de

opwekkingskosten voor kernenergie, volgens de huidige studie

7,9 et/kWh, met 0,7 et/kWh z i jn gestegen.

3.3. Gevoeligheidsanalyse

De voorafgaande berekeningen voor de basisvariant z i jn geba-

seerd op de meest waarschijnlijke waarden van de diverse

grootheden. Om de gevoeligheid van de opwekkingskosten voor

variat ies in de gehanteerde uitgangspunten na te gaan z i jn

een aantal varianten doorgerekend. Voor de 931-MWe-kern-

energiecentrale z i jn de varianten volgens tabal 14 doorge-

rekend, i

Deze varianten zi jn genomen t .o .v . de in het voorgaande

beschreven basisvariant waarbij de jaar l i j kse investerings-

1 asten reëel constant z i j n . De resultaten van deze bereke-

ningen z i jn samengevat in f i g . 9.

Hieruit b l i j k t dat de gevoeligheid van dt opwekkingskosten

voor variaties in de diverse uitgangspunten zeer verschillend

i s . Om d i t nog eens te verduidelijken is tenslotte berekend

hoeveel de verschillende grootheden moeten veranderen om de

opwekkingskosten met 1 cent/kWh te laten stijgen of dalen.

De resultaten hiervan z i jn te zien in tabel 15.

-J L ._ __
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BENAMING

Investeringskosten

Splij tstofcycluskosten

Bedrijfstijd

Af schrijvi ngstermij n

Bedienings- en overige
exploitatiekosten

Marktrente minus inflatie

basi s-
variant

3355

154

5700

25

57

4

+ 1
et/kWh

4190

208

4800

18

111

6

- 1
et/kWh

2470

100

6860

45

5

2

dimensie

min HFl

min HFl

uur

jaar

min HFl/j

%

Tabel 15 : gevolgen van de var iat ie in de opwekkingskosten
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kapitaals-
kosten

brandstof-
kosten

bedrijfstijd
per jaar

levensduur

marktrente/
-inflatie

exploitatie-
kosten

l

I

L

7

-10$ i +10$

-20$ | +20$

I

6400 uur I 5000 uur

30 jaar I 20 jaar

I
-2Off I +20$

5,9 6,9 7,9 8,9 9,9
opwekkingskosten et/kWh

Figuur 9 Gevoeligheidsanalyse kerncentrale

l
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3.4. Berekening van de opwekkingskosten voor de 600-MWe-variant

3 .4 .1 .

3.4.2.

Naast de 931-MWe-kernenergiecentrale (netto) is ook de 600-

MWe-kernenergiecentrale (netto) beschouwd. Hiervoor werd geen

afzonderlijke begroting van de investeringskosten gemaakt. Er

wordt volstaan met een percentage van de investeringskosten

van een 1000-MWe-kernenergiecentrale.

De investeringskosten voor een 600-MWe-kernenergiecentrale

(netto) bedragen circa 75-80% van die van een 931-MWe-kern-

energiecentrale (net to) , d . i . circa HF1 2060 min - HF1 2200

min (exclusief reservering ontmanteling en exclusief

bouwrente). Een studie voor een 650-MWe-kernenergiecentrale

(na optimalisatie 674 MWe netto), die in 1981 werd uitgevoerd

gaf aan, dat de investeringskosten HF1 2100 min zouden bedra-

gen (zonder bouwrentekosten).

In de onderhavige studie wordt als schaal factor 0,8 genomen

en gerekend over de investering van de kernenergiecentrale.

De reservering voor de ontmanteling wordt gel i jk gehouden aan

de reservering b i j de 931-MWe-kernenergiecentrale. De

bouwrente wordt in procenten van de investering van de kern-

energiecentrale gel i jk gehouden en is berekend op HF1 345

min.

De bedienings- en overige exploitatiekosten kunnen tenminste

10% lager gesteld worden dan die van een 931-MWe-kernenergie-

centrale. Zi j bedragen dan 0,9 * HF1 57 min = HF1 51 min.
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3.4.3. iPl^ J.tltof£>'£1üsjioitln

Op reactorfysische gronden kan aangetoond worden, dat de

spli j tstofcyciuskosten ca. 4% hoger gesteld moeten worden dan

die van de 931-MWe-kernenergiecentrale. Voor de

600-MWe-variant worden deze derhalve HF1 90 min per jaar . De

kosten voor opberging van het radioactief afval in een

opbergmijn worden dan HF1 13 min per jaar . De totale

jaarkosten worden dus HF1 103 min.

3.4.4. X0JË.aJ_e-_°£.w .̂kJL̂ H9̂ .k .̂sJË.eJl £eJl £epr£duceerde_ kWh

De totale opwekkingskosten per kWh b i j een economische

levensduur van 25 jaar en b i j een reële rente van 3,74% z i jn

voor het eerste jaar b i j reëel constante jaar l i j kse

investeringslasten als volgt:

min HFl/jaar et/kWh %

investeringskosten
bedienings- en overige

exploitatiekosten

spli j tstofcyciuskosten

168

51

103

4,9

1,5

3,0

52

16

32

totale opwekkingskosten 322 9,4 100

L



BIJLAGE 1 Definit ies belastingfactor

- Bel_asti_n£factor H oad factor^ £a£ad ty

De belastingfactor van een produktie-eenheid gedurende

een bepaald ti jdsverloop is het quotiënt van de e l ek t r i -

c i t e i t die deze ins ta l la t ie gedurende het beschouwde

tijdsverloop heeft geproduceerd en de e l ek t r i c i t e i t die

dezelfde produktie-eenheid zou kunnen hebben geproduceerd

b i j maximaal vermogen in continu bedr i j f gedurende het-

zelfde t i jdsverloop.

Opgemerkt wordt, dat in de IAEA-statistieken deze term de

"load factor" wordt genoemd en is gebaseerd op de netto-

waarden van de geproduceerde energie en het maximale

vermogen, terwi j l deze term in de EEI-statistieken

"capacity factor" wordt genoemd en gebaseerd is op bruto-

waarden van energie en vermogen.

De bedr i j f s t i j d van het maximum van een produktie-eenheid

gedurende een bepaalde periode is het produkt van de

belastingfactor en het aantal uren in dezelfde periode.

a. West-Europa

De beschikbaarheid of het beschikbaarheidspercentage

voor een bepaalde periode is het quotiënt van de

energie die in deze periode met het beschikbare

vermogen geproduceerd had kunnen worden en de

energie die in dezelfde periode met het maximale

vermogen geproduceerd had kunnen worden.
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b. U.S.A.

De "ava i lab i l i ty " voor een bepaalde periode is ge-

l i j k aan de som van het aantal uren dat de produktie-

eenheid in bedr i j f is en het aantal uren dat de

eenheid wel beschikbaar is maar reserve staat

gedeeld door het aantal uren in die periode.

Opgemerkt wordt dat de term beschikbaarheid door het

E.E.I, de "operation avai lab i l i ty " wordt genoemd.

De "operation factor" is de verhouding tussen het aantal

uren dat de produktie-eenheid in bedr i j f is (d.w.z. op

het openbare e lekt r ic i te i tsnet gekoppeld) en het aantal

uren in de beschouwde periode.

Opgemerkt wordt, dat deze term door het E.E.I, de

"service factor" wordt genoemd.
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BIJLAGE 2 Specificatie van de verhouding tussen loon- en materiaal kosten

Voor de reactorinstal lat ie en bijbehorende hulpsystemen geldt

dat de eerste 75% van de betalingen voor ongeveer 75%

gevoelig z i jn voor loonkostenwijzigingen en voor 25% voor

maten' aal kostenwi j z i gingen. De resterende 25% van de beta-

lingen z i jn voor 100% gevoelig voor loonkostenwijzigingen.

Voor de turbine-generator-installatie en bijbehorende hulp-

systemen liggen deze verhoudingen iets anders. Hier geldt

dat de eerste 75% van de betalingen voor ongeveer 65%

gevoelig z i jn voor loonkostenwijzigingen en voor 35% voor

materiaalkostenwijzigingen. De resterende 25% van de beta-

lingen z i jn ook hier voor 100% gevoelig voor loonkostenwij-

zigingen.

De bouwkundige werken z i jn in hun t o t a l i t e i t voor ongeveer

65% gevoelig voor loonkostenwijzigingen en voor 35% voor

maten" aal kostenwi j zi gi ngen.

Voor de overige investeringskosten geldt in t o t a l i t e i t

ongeveer dezelfde gevoeligheid als voor de bouwkundige

werken.
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BIJLAGE 3 Werkgelegenheid in Nederland

Algemeen

Gebaseerd op de opsomming van de investeringskosten in sub-

paragraaf 2.1.7.2. kan gesteld worden dat van de HF1 2750

min ca. HF1 1650 min in Nederland wordt besteld en ook

gefabriceerd. Dit zou, gebaseerd op de verhouding tussen

loon- en materiaal kosten zoals in bijlage 2 vermeld, ca. 20

miljoen manuren werk in Nederland opleveren, hetgeen

overeenkomt met 11.500 manjaren aan werk.

Het betreft hier produkten en diensten die alle tot het

normale produkten- en dienstenpakket van de Nederlandse

industrie en aanvullende organisaties behoren.

Gedeeltelijk moeten deze produkten en diensten voldoen aan

geformaliseerde kwaliteitseisen. Aan deze kwaliteitseisen

kan worden voldaan door een eigen kwaliteitsdienst of door

een door de industrie ingehuurde kwaliteitsdienst, die de

formele papierstroom en inspectie verzorgt. Kwaliteits-

eisen doen overigens ook op andere gebieden steeds meer opgeld

zoals in de petrochemische industrie, b i j defensie en in de

luchtvaart.

De opdrachten die in Nederland geplaatst zullen worden tot

de waarde van HF1 1650 min kunnen worden opgesplitst in

de volgende produkten of diensten:

Civiel : betonwerk HF1 350 m i n .

s t a a l werk

Appara tuur : normaal

gecompliceerd

Venti1ati esystemen

Pijpleidingen en toebehoren

Instrumentatie en elektrische

instal lat ies

Diversen (grond, beveiliging etc)

"Architect Engineer"

Diverse hulpsystemen

Totaal

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

HF1

110 "
340 "

200 "

40 "

170 "

150 "

100 "

140 "

50 "

1650 ml n
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Investeringen, gemoeid met de bouw van een 931-MWe-kern-

energiecentrale, welke vertaald kunnen worden in werk-

gelegenheid in Nederland, z i jn afgeschat op grond van kennis

en ervaring opgedaan b i j de bouw van kernenergiecentrales in

Zwitserland en België (kernenergiecentrale Leibstadt,

Zwitserland, 1000 MWe kokendwaterreactor; kernenergiecentrale

Tihange I I en I I I België, 900 MWe drukwaterreactor).

De totale investering voor een 931-MWe-kernenergiecentrale

gebaseerd op de "stand der techniek"van het jaar 1981,

bedraagt ca. HF1 2750 min. Hiervan zal ca. 60% besteed worden

in Nederland, zijnde HF1 1650 min. Dit percentage dient

vergeleken te worden met het aandeel in andere e l e k t r i c i t e i t s -

opwekkingsvormen (kolen, warmte-kracht, enz.) dat in

Nederland voor werkgelegenheid zorg kan dragen.

Overzicht van produkten en diensten Nederlands Buitenlands

aandeel aandeel

Betonwerk (grondstoffen: zand, gr ind,

wapening) met bijbehorende ontwerpwerk-

zaamheden, moderne technieken van hoge

kwal i f i ca t ie . Grondstoffen en bewer-

king bijna compleet vanuit Nederland

te leveren i n c l . de uitvoeringswerkzaam-

heden HF1 350 min HF1 20 min

Staal werk (staal prof iel en/platen) met

bijbehorende ontwerpwerkzaamheden, grond-

stof f enbewerki ng en verdere verwerking

in Nederland.

Montage vereist hooggekwalificeerd

personeel. HF1 110 min HF1 50 min



- 93 -

£omponenten

Drukhouder, atmosferische tanks, warmte-

wi sselaars, f i 1 ter/deminerali sati e-i nstal -

l a t i e etc. pompen, compressoren, diesels,

etc. en bijbehorende werkzaamheden

. Standaard componenten met normale

kwaliteitseisen HF1 340 min

. Gecompliceerde componenten HF1 200 min

. Onderdelen van reactordrukvat en

turbine-generator-instal latie HF1 710 min

Enkele zeer gespecialiseerde componen-

ten (pompen en motoren), welke niet in

Nederland gemaakt worden.

De ingebrachte kennis, de montage

toezicht, specialistische diensten en de

bijbehorende uitoefening van het kwa-

liteitsborgingssysteem zi jn in deze

post opgenomen.

~ VentjMjatijBsystemen_

Kanalen, venti latoren, kleppen, f i l t e r s

met bijbehorende ontwerpwerkzaamheden.

Vervaardiging van componenten;

installatiewerkzaamheden. HF1 40 min HF1 25 min

Kleppen, pijpleidingen en accessoires

Ondersteun!ngskonstrukties

Bijbehorende werkzaamheden t .b .v .

ontwerp, verwerking en montage. HF1 170 min

Speciale componenten, welke niet in

Nederland verkrijgbaar z i j n . HF1 110 min

I
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- Instrumentatieneji elektrische

Instrumenten, panelen, bekabeling,

regel kamer HF1 150 min

Elektrische componenten, kabels,

kabelbanen, ver l icht ing en com-

municatiesystemen etc,

Speciale componenten buiten-

landse levering HF1 115 min

Algemene ontwerpwerkzaamheden,

begeleiding bouw, uitvoering HF1 140 min

Diversen, waaronder grondaankoop,

bouwrijpmaken, diverse ter re in-

werken, kantoren, werkplaatsen,

t i j d e l i j k e voorzieningen, keuringen,

garantiemetingen, bevei l ig ing, etc. HF1 150 min HF1 70 min

HF1 1650 min HF1 1100 min

Ten aanzien van het buitenlandse leveringsdeel z i j opgemerkt,

dat in de vorm van tegenorders d i t aandeel nog enigszins in

gunstige zin is te beïnvloeden. Hier is verder alsnog geen

rekening mee gehouden.

De indirecte werkgelegenheid gemoeid met een dergelijke

investering is in deze studie niet opgenomen, maar is zeker

niet te verwaarlozen.

Werk£ele£ejiheid^ t i jdens bedr i j f van eeji ternenergiec&ntra\e_

Hierbij een resumé aan manjaren, zoals genoemd in deze

studie.

I
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- De totale personeelsbezetting voor een kernenergiecentrale

van 931 MWe is te stellen op 250 man; hieronder val t

bediem'ngs-, onderhouds-, en algemeen personeel, alsmede de

bewakingsdienst.

- De gemiddelde onderhoudskosten van een 931-MWe-kernener-

giecentrale kunnen worden geraamd op HF! 25.10^ per jaar ,

waarvan 80% loonkosten en 20% materiaal kosten.

- De verr i jk ing van de benodigde sp l i j t s t o f , indien deze in

Nederland wordt uitgevoerd, levert gedurende het bedr i j f van

één 931-MWe-centrale voor ca. 50 man aan werk per jaar op.

"Spin-off"-effecten voor de Nederlandse industr ie

Niet onderzocht is welke positieve exporteffecten onze

industrie kan ondervinden indien in Nederland voor e l e k t r i c i t e i t s -

opwekking met kernenergie gekozen wordt.

De mogelijkheden voor de Nederlandse industrie om aan het bui-

tenland te leveren of om deel te nemen aan het bouwen van kern-

energiecentrales nemen toe indien d i t vanuit het binnenland

gestimuleerd wordt.

De ervaring heeft geleerd, dat klanten die voor een bepaald

type reactor kiezen open staan voor een leverancier

die tevens deelneemt aan de totale levering.

Geschat wordt, dat ca. 25% van de kosten voor een in het

buitenland te bouwen centrale aan de Nederlandse werk-

gelegenheid ten goede komt.

L _
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BIJLAGE 4 Specificatie van werkzaamheden, systemen en componenten

Al £e meen

De organisatie die belast is met al le ontwerp-activiteiten en

coördinatie tussen deelnemende par t i jen, nodig om afzonderlijke

componenten in een geïntegreerd ontwerp samen te brengen, zodanig

dat een geheel ontstaat dat voldoet aan de gestelde eisen, wordt

een "Architect Engineer" genoemd. .

Een kernenergiecentrale kan worden verdeeld in 5 hoofdgroepen:

1. reactorsysteem en -hulpsystemen

2. turbine-generator-systeem en -hulpsystemen

3. algemene hulpsystemen

4. c iv ie le werken

5. hoofd- en hulpsystemen.

De volgende opsomming poogt een inzicht te geven in de i n d i v i -

duele systemen, die in bovengenoemde hoofdgroepen voorkomen en die

als zodanig in de investeringskosten z i jn opgenomen. De opsomming

omvat alleen de voornaamste systemen; z i j is typisch voor een

kokendwaterreactorcentral e, doch kan analoog worden opgezet voor

een driikwaterreactorcentrale.

Reactorsysteem en -hulpsystemen

- reactorsysteem, inclusief hoofdstoom- en voedingswatersysteem;
- regel staafregel systeem;
- reactorbeveiligingssystem;

- neutronenfluxmeetsysteem;
- kernnood- en nakoelsystemen;
- kernsproeisystemen;

- lekdetectiesysteem;
- radioactief-afval-behandelingssysteem;
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- nucleair gesloten koelwatersysteem;
- ontwateringssysteem;
- monsternamesystemen;
- nucleaire ventilatiesystemen.

Hoofdgroep_2

Turbine-generator-systeem en -hulpsystemen

Tot deze hoofdgroep worden o.m. de volgende systemen gerekend:

- turbine-generator-eenheid;

- generatorhulpsystemen;

- condensatiesysteem;

- condensaat- en voedingswatersysteem;
- waterafscheiders en herverhitters;
- conventioneel gesloten koelwatersysteem;
- conventionele ventilatiesystemen.

IHoofd_g£oep_3_

Al gemene hulpsystemen

Tot deze hoofdgroep worden o.m. de volgende systemen gerekend:

- drinkwatersysteem;
- persiuchtsysteem;
- instrumental eluchtsysteem;
- hulpstoomsysteem;
- brandbestrijdingssysteem;
- verlichting;
- communicatiesystemen;
- regel zaal met computers;
- eigenbedrijfstransformatoren en distributiesystemen;
- inrichting personeelsruimten en kantoren;
- inrichting hoofdtoegangscontrole.

I
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Jioafdgjroe_p_4_

Civiele werken

Hiertoe worden o.m. al le c iv ie le werken gerekend voor de

hoofdgroepen 1, 2 en 3:

- reactorgebouw;

- reactorhulpgebouwen;

- turbinegebouw;

- gebouw voor radioactieve afvalverwerking;

- bedrijfsgebouw;
- kantoorgebouw.

HoofdgjroepjS

Hoofd- en hulpkoeiwatersystemen

Tot deze hoofdgroep worden o.m. de volgende systemen/gebouwen

gerekend:

- koelwaterinlaatgebouw;
- koelwateruitlaatgebouw;

- grof- en fijnzeefinstallatie;
- hoofdkoelwaterpompen;
- hulpkoelwaterpompen;
- brandbluswaterpompen;
- lei dingsystemen tussen koelwatergebouwen en hoofdgebouwen.
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AEC
BNFL
COGEMA
DOE
DWK
DWR
EdF
EEI
GWK
IAEA
IIASA
KIVI
KWR
LWR

Atomic Energy Commission
British Nuclear Fuel Limited
Compagnie General des Matières Nucléaires
Department of Energy
Deutsche Wi ederaufbereitungs Gesel 1 schaft
Drukwaterreactor
Electricitë de France
Edison Electric Institute
Gesel 1 schaft für die Wi ederaufarbeitung von Kernbrennstoffen
International Atomic Energy Agency
International Institute for Applied Systems Analysis
Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Kokendwaterreactor
Lichtwaterreactor

NEA

OECD

PNC
SEP
SNI
TMI
THORP
US
V.K.
VDEW
V.S.
WAK

U

uo2
Pu
PUO2

Nuclear Energy Agency

Organisation for Economie Co-operation and Development
Power Reactor & Nuclear Fuel Development Corporation
Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven
Standard Nuclear Island
Three Miles Island
Thermal Oxide Fuel Reprocessing Plant
United States
Verenigd Koninkrijk
Verein Deutsche Elektrizitats Werke

Verenigde Staten van Amerika
Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
Uranium hexafluoride
Uranium
Urani umdi oxyde
Plutonium

PIutoniumdioxyde
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LIJST VAN GEBRUIKTE OMREKENINGSFACTOREN EN EENHEDEN

1 US $

1 FF

1 DM

k (k i lo)

M (Mega)

et

kWh

MW
MWe

kW

SWU

= 2,50 HFl

= 0,44 HFl

= 1,10 HFl

= 103

= 106

= cent

= Kilowattuur

= Megawatt

= Megawatt elektrisch

= Kilowatt

= Separative work unit

L J


