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KERNSPLIJTINGSAFVAL IN PERSPECTIEF

door prof.dr. J.A. Goedkoop

Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland

Petten (NH)

In dit symposium zal voornamelijk worden gesproken over de

opwerking van de splijtstofelementen die in een kerncentrale

dienst hebben gedaan, over de verwerking van het hierna

resterende afval tot glas en over de opberging daarvan diep

onder de grond, meer in het bijzonder in zout. In deze

inleiding zullen die bewerkingen in een wat wijder perspec-

tief worden geplaatst, waarbij aan de orde komt dat

het kernsplijtingsafval wel een belangrijk afvalprodukt

is van de nuccleaire elektriciteitsproduktie, maar

bepaald niet het enige,

- in de laatste jaren betere methoden beschikbaar zijn

gekomen voor de tijdelijke opslag of de permanente

opberging van afgewerkte splijtstofelementen, en dat

- noch de verglazing van het kernsplijtingsafval, noch de

opberging daarvan in zout, de enige mogelijkheden zijn

om te garanderen dat dit materiaal geen gevaren ople-

vert voor de volksgezondheid nu en in de toekomst.

Met deze opmerkingen wordt uiteraard niet bedoeld afbreuk te

doen aan de hierna volgende voordrachten. Daarin zullen

technische oplossingen worden gepresenteerd die reeds prak-

tisch worden toegepast of waarvan de uitvoerbaarheid nauwe-

lijks te betwijfelen valt. In een land echter dat zich juist

opmaakt om breed en maatschappelijk over kernenergie te gaan

discussiëren is enige relativering noodzakelijk. Het aldus

verwijde perspectief biedt tevens de mogelijkheid om aan het

slot van deze inleiding een kort overzicht te geven van de

Nederlandse studie- en onderzoekprojekten op het gebied van

radioactief afval, waarvan sommige al van oudere datum zijn,

andere echter pas nu op gang komen.
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I.1 Soorten en hoeveelheden afval

Als basis voor deze beschouwingen zal tabel I dienen, die

betrekking heeft op de opwekking van 1 gigawattjaar aan

elektriciteit in kerncentrales uitgerust met watergekoelde

reactoren. Onderscheid is gemaakt tussen de "wegwerpcyclus",

waarin de afgewerkte splijtstofelementen als afval worden

behandeld, en het geval dat de splijtstofelementen worden

opgewerkt, al het daarbij gewonnen plutonium en zoveel

mogelijk van het resterende uranium worden gerecycleerd. In

beide gevallen wordt ongeveer 1 ton uranium verspleten: de

tabel geeft aan hoeveel uranium daartoe in het ene en in het

andere geval moet worden gedolven en wat er gebeurt met het

verspleten uranium. Verder zijn de hoeveelheden afval van

verschillende soort opgesomd, met de in Nederland gebruike-

lijke indeling in LAVA, MAVA en HAVA, voor respectievelijk

laag-, middel- en hoogactief vast afval. De getallen hier-

voor zijn afgeleid uit het betreffende rapport (1,2) van de

International Nuclear Fuel Cycle Evaluation (INFCE). Deze

getallen hangen er uiteraard vanaf hoe men precies de splijt-

stofcycli definieert en welke methoden men veronderstelt

voor de verwerking van de verschillende afvalprodukten. Op

andere plaatsen in de literatuur vindt men dan ook afwijken-

de waarden. Voor deze inleidende beschouwing is het voldoen-

de om aan de hand van tabel I te constateren dat, of er nu

•vordt opgewerkt of niet; de opwekking van 1 gigawattjaar

elektriciteit gepaard gaat met globaal de volgende partijen

afval:

50,000 m" fijngemalen erts, waaruit het grootste deel

van het uranium is geëxtraheerd en dat meest-

al dicht bij de uraniummijn wordt gedeponeerd,

500 m* in beton verpakt afval, voornamelijk bij de

kerncentrale, dat deels zonder verdere voor-

zorg kan. worden gehanteerd, voor de rest

afscherming behoeft,
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5 m stalen canisters, waarin zich de hoofdmassa

bevindt van splijtingsprodukten, americium en

curium, hetzij in de nog ongeschonden splijt-

stofstaven (te samen met uranium en plutoni-

um) , dan wel in glas of een andere vaste

matrix.

De radioactiviteit van deze drie categorieën vertoont de

omgekeerde volgorde. De 5 m splijtstofelementen, respectie-

velijk verglaasd kernsplijtingsafval bevatten 10 jaar na het

verlaten van de reactor nog altijd meer dan 10 megacurie; de

50.000 m mijnbouwafval ongeveer 50 curie van elk van de

vervalprodukten van het U-238. Van de 50 0 m bevat het HAVA

na één jaar radioactief verval ongeveer 100 kilocurie, de

rest een in vergelijking daarmee kleine radioactiviteit.

1.2 50.000 m gruis

Noch deze volumina, noch de uiteenlopende radioactiviteiten

vormen een maat voor het ongerief dat deze afvalcategorieën

opleveren. De radioactiviteit van het kernsplijtingsafval

wordt aanvankelijk vrijwel geheel bepaald door het stronti-

um-90 en het cesium-137, beide met een halveringstijd van 30

jaar. Na 300 jaar zal er aldus van de 10 megacurie nog 10

kilocurie over zijn. Daarna wordt het verval bepaald door

andere nucliden met een veel langere halveringstijd.

Reeds vele jaren geleden heeft Hamstra (3) er op gewezen dat

in die fase de radiotoxiciteit van het kernsplijtingsafval,

ervan uitgaande dat dit via drinkwater de mens zou bereiken,

vergelijkbaar is met die van het mijnbouwafval, dat welis-

waar een lagere radioactiviteit heeft, maar onder zijn

bestanddelen radium-226 bevat.

Dit in aanmerking nemend kan men zich de vraag stellen of er

geen discrepantie is tussen de uiterst zorgvuldige behande-

ling van het kernsplijtingsafval, zoals die op dit symposium

zal worden besproken, en het mijnbouwafval. Dit laatste
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wordt immers (4) tot nu toe meestal op terreinen bij de mijn

opgespoten, waarna het blootgesteld is aan de invloed van

weer en wind. Daarin komt de laatste tijd verbetering,

doordat bijvoorbeeld een ondergrond van sterk ionenwisselen-

de klei wordt geëist en een afdekking met aarde waarop

begroeiing wordt aangebracht. Veel meer kan men niet doen

gegeven het feit dat het hier gaat om hoeveelheden omstreeks

tien duizend keer zo groot als die van het kernsplijtingsaf-

val, hetgeen een soortgelijke behandeling uitsluit.

Anderzijds dient te worden beseft dat dit mijnbouwafval

slechts natuurlijke elementen bevat, die meestal in de

omringende bodem in aanzienlijke concentratie aanwezig zijn.

In dat licht kan men zich weer de vraag stellen of het

werkelijk zo urgent is vastgemaakt kernsplijtingsafval

honderden meters onder de grond te stoppen.

I.3 Uranium als afval?

In tegenstelling tot de behandeling door INFCE is in tabel I

het onverbruikte uranium niet opgevoerd als afval. Toch moet

worden geconstateerd dat, zolang geen groot park van snelle

kweekreactoren staat opgesteld, dit materiaal in feite geen

bestemming heeft. De industriële toepassingen buiten de

kernenergie zijn immers van weinig betekenis.

Nu is de radiotoxiciteit van het natuurlijk of verarmd

uranium zeer gering. Maar indien men, zoals velen graag

doen, zich begeeft in beschouwingen op een termijn van

10.000 of 1.000.000 jaar dient men te beseffen dat dan het

uranium-238, evenals dat het geval was in het erts, weer

nagenoeg in evenwicht zal zijn met zijn vervalprodukten,

inclusief radium-226. In dat perspectief zou men dus ook het

uranium als afvalprodukt moeten beschouwen, al geldt ook

hier dat men alleen te maken heeft met nucliden die wijd

verbreid in de aardkorst voorkomen.
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1.4 500 m beton

In technisch opzicht zouden een paar honderd kubieke meter

beton waarin de jaarlijkse produktie van licht- en middel-

actief afval van een kerncentrale wordt verwerkt geen pro-

bleem moeten vormen.

Echter zijn de huidige problemen van kernenergie niet tech-

nisch maar politiek van aard. In tegenstelling tot het

mijnbouwafval, dat in een veelal ver verwijderd land ont-

staat en daar blijft, en het opwerkingsafval dat pas vele

jaren in de toekomst zal ontstaan, is het bedrijfsafval van

de centrales er hier en nu. De hoeveelheden waarin het

ontstaan zijn weliswaar niet zo groot dat opslag bij de

centrale gedurende enkele jaren is uitgesloten, maar op den

duur is dat geen oplossing. Het is dan ook zo dat er momen-

teel meer problemen zijn met laag- en middelactief afval dan

met het zoveel meer besproken kernsplijtingsafval.

Het bedrijfsafval van de twee Nederlandse kerncentrales is,

te samen met het laag radioactief afval uit laboratoria en

ziekenhuizen, gedurende een lange reeks van jaren verwerkt

tot betonblokken die eens per jaar diep in de Atlantische

Oceaan werden afgezonken volgens de procedures voorzien in

het mechanisme voor consultatie en toezicht van het Nuclear

Energy Agency van de OESO en met inachtneming van de inter-

nationale verdragen terzake (5). De laatste jaren is dit

gepaard gegaan met toenemende moeilijkheden, variërend van

blokkades tot terreuracties, en dit jaar culminerend in een

uitspraak van de Raad van State die tot aanzienlijke finan-

ciële schade en groot ongemak voor de betrokkenen heeft

geleid.

De bezwaren die tegen de stortingen in de Oceaan worden

uitgebracht zijn nauwelijks serieus te nemen voor zover ze

de mogelijke schade aan levende wezens betreffen. Een meer

rëeel, echter weinig gehoord, bezwaar is dat een dergelijk

gebruik van de Oceaan door bepaalde landen voor anderen een

voorwendsel zou kunnen zijn om m:sbruik van de internatio-

nale wateren te rechtvaardigen. Daarbij moet worden opgemerkt
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dat de stortingsvaarten naar de Oceaan, mede door de onze-

kerheden van het weer, een moeizaam en kostbare zaak zijn.

Het enige alternatief is opberging binnen de eigen lands-

grenzen, boven of dicht onder het aardoppervlak, dan wel

diep daaronder.

Voor het eerste is zelfs in het dichtbevolkte Nederland

zeker terrein te vinden, maar er zal voorlopig altijd een

actiegroep en dus een gemeenteraad zijn die ertegen is.

Daarom moet aan elk projekt voor de opberging van kernsplij-

tingsafval diep onder de grond de eis worden gesteld dat het

ook voorziet in de berging van het laag-, middel- en hoogac-

tief afval van de kerncentrales (en eventueel de opwerking).

I.5 5 m afgewerkte splijtstof

Het kernsplijtingsafval is hetgeen overblijft na de opwer-

king van de uit de reactor ontladen splijtstofelementen. In

één van de volgende voordrachten zal die opwerking uitvoerig

besproken worden. Hier zal kort worden stilgestaan bij de

vraag öf de splijtstof wordt opgewerkt.

Tien jaar geleden was dat eigenlijk voor niemand een vraag,

afge zien van de Canadezen, die met hun natuurlijk uranium

verbruikende reactoren in een specifieke situatie zijn. In

de rest van de wereld ging men er van uit dat het nog in de

afgewerkte splijtstof aanwezige uranium, maar vooral het

plutonium opwerking tot een economische noodzaak maakten,

waarbij voor het plutonium zowel werd gedacht aan een recy-

clage in thermische reactoren als gebruik ervan in snelle.

Met de ambtsaanvaarding van President Carter in 19 76 kwam

daarin verandering. Mede onder invloed van de inheemse anti-

kernenergiebeweging kwam het Amerikaanse beleid in het teken

te staan van de vrees voor verdere verspreiding van kernwa-

pens door opwerking van reactorbrandstof en door internatio-

nale verbreiding van de opwerkingstechnologie. Om het goede

voorbeeld te geven werd in de VS de opwerking voor civiele
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doeleinden opgeschort en om anderen te overtuigen het ini-

tiatief genomen tot de al eerder genoemde International Nu-

clear Fuel Cycle Evaluation.

De conclusies daarvan gaven weinig steun aan het Amerikaan-

se standpunt. Het tegengaan van de verspreiding van kernwa-

pens werd in de eerste plaats een politieke zaak geacht. Het

achterhouden van grondstoffen, uitrusting en kennis en het

afzien van bepaalde procédé's (zoals opwerking en recyclage

van plutonium) kan tijdelijk soelaas bieden, maar op den

duur zullen alleen internationale afspraken en regelingen

werkzaam zijn.

In feite is dan ook de belangstelling voor de "wegwerpcy-

clus" weer aan het tanen. Verwacht wordt dat de huidige

Amerikaanse regering de opwerking van de splijtstoffen uit

de kerncentrales niet lang meer zal blokkeren. In Nederland

zijn we inmiddels al verder, immers heeft onlangs de Staten-

Generaal zijn goedkeuring gehecht aan de contracten voor de

opwerking van de splijtstof uit de kerncentrales in Dode-

waard en Borssele, respectievelijk in Engeland en in Fran-

krijk. In dit geval was ook moeilijk in te zien hoe een

dergelijke beslissing zou kunnen bijdragen tot de versprei-

ding van kernwapens. Het betreft immers beide landen die

daarvan al rijkelijk zijn voorzien.

Toch heeft de politiek geïnspireerde discussie van de "weg-

werpcyclus" ook voor de techniek wel degelijk nut gehad. Men

is zich er beter door gaan realiseren dat tijdelijke opslag

en zelfs definitieve opberging van de afgewerkte splijtstof-

elementen (afgezien van de veel langer aanhoudende warmte-

produktie) niet veel moeilijker zijn dan die van vastgemaakt

kernsplijtingsafval. Dat heeft mede de stoot gegeven tot de

ontwikkeling van conditionerings- en verpakkingsmethoden

voor afgewerkte splijtstofelementen en tot het ontwerp van

inrichtingen voor de tijdelijke opslag daarvan. Daarmee is

de basis gelegd voor een grotere flexibiliteit bij het

overbruggen van fluctuaties in vraag en aanbod bij de splijt-

stof opwerking .
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1.6 5 m glas

Te bespreken blijft nu het kernsplijtingsafval, een mengsel

van vele nucliden die in de reactor uit het uranium zijn

ontstaan.

Allereerst zijn dat de splijtingsprodukten, met uitzondering

van enkele gasvormige, die al bij het oplossen van de splijt-

stof zijn ontweken en die men voorshands meestal in de

atmosfeer loost. In de periode van circa 10 jaar waarin men

het kernsplijtingsafval als salpeterzure oplossing in gekoel-

de opslagvaten bewaard heeft is een groot deel van de radio-

actieve splijtingsprodukten vervallen tot stabiele isotopen.

Enkele hebben een langere halveringstijd, en dat geldt ook

voor enkele isotopen van americium en curium die door neutro-

nenvangst uit plutonium zijn ontstaan. Het gevolg hiervan is

dat ook na die tien jaar verval dit mengsel nog een aanzien-

lijke radioactiviteit vertoont, en daarmee niet alleen een

overeenkomstige radiotoxiciteit maar ook een warmteproduktie

waarmee rekening moet worden gehouden.

In één van de volgende voordrachten wordt beschreven hoe in

Frankrijk het opgeloste kernsplijtingsafval eerst in droge

vorm wordt gebracht en vervolgens verwerkt tot een glas dat

in stalen cylinders wordt gegoten. Aldus is in de praktijk

bewezen dat er een techniek beschikbaar is om het kernsplij-

tingsafval inderdaad in een vorm te brengen die weinig

omkijken meer vereist en die zich ook leent om diep onder de

grond te worden opgeborgen.

Daarmee is het niet gezegd dat dit de enige mogelijke metho-

de is. Reeds is opgemerkt dat het kernsplijtingsafval meer

tot de publieke verbeelding spreekt dan het bedrijfsafval

van de kerncentrales, dat in feite op het ogenblik een

groter probleem vormt. Maar ook de wetenschappelijke wereld

is in het probleem geïnteresseerd geraakt en dat heeft

geleid tot een aantal andere denkbeelden voor het vastmaken

van kernsplijtingsafval. Daarbij wordt tegen glas aangevoerd

dat dit thermodynamisch geen stabiele matrix is, doch een

onderkoelde vloeistof, waarin de atomen niet, zoals in een
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kristal, netjes zijn geordend. En inderdaad, glas kan bij

hoge temperatuur gaan kristalliseren, waarbij de ioniseren-

de straling nog versnellend zou kunnen werken. Vandaar voor-

stelen zoals die onder andere door A.E. Ringwood (6) in Au-

stralië zijn gedaan om een kristallijne matrix te gebruiken,

waarvoor hij zijn keus heeft laten vallen op "synroc", een

mengsel van drie mineralen die te samen de meeste ionen van

het kernsplijtingsafval zouden kunnen bevatten.

Deze, en soortgelijke, denkbeelden verdienen zeker overwe-

ging, maar men hoede zich voor een al te academische benade-

ring. In de meeste veiligheidsanalyses van opbergmijnen gaat

men uit van de pessimistische veronderstelling dat het

kernsplijtingsafval na enige honderden jaren in water op-

lost, zodat daarvoor het weinig verschil maakt welke matrix

is gebruikt. Verder moet nog worden bewezen dat het maken

van "synroc", waarvoor hogere temperaturen nodig zijn dan

voor het maken van glas, technisch uitvoerbaar is zonder

veel grotere stralingsrisico's op te leveren voor de mensen

die het doen moeten. Hierbij, maar ook bij allerlei voorstel-

len om het volume van het vastgemaakte afval nog verder

terug te dringen, moet ook worden bedacht dat het ruimtebe-

slag bij geologische opberging niet zozeer wordt bepaald

door het volume van de glasmatrix dan wel door de warmtepro-

duktie van het kernsplijtingsafval.

I.7 Opberging ondergronds of bovengronds

De laatste twee voordrachten van dit symposium gaan over de

opberging, in de eerste plaats van het tot glas verwerkte

kernsplijtingsafval, in een zoutkoepel. De achtergrond van

het in die voordrachten behandelde werk is dat

(a) rekening moet worden gehouden met de terugzending van

het kernsplijtingsafval door de fabrieken die de splijt-

stofelementen van Nederlandse kerncentrales hebben

opgewerkt,

(b) aangetoond moet worden dat dit afval dan ook op een

verantwoorde wijze kan worden opgeborgen, en
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(c) de zoutkoepels in de Nederlandse bodem daarvoor goede

mogelijkheden lijken te bieden.

Ook hier moet er, nu voor de laatste maal, op worden gewe-

zen dat er andere mogelijkheden zijn. In de eerste plaats

zou het dwaas zijn als de Europese landen zich er door

agitatie en uitspraken van politici van twijfelachtig allooi

("Our nation will not be thi? nuclear dustbin of the world")

toe zouden laten verleiden elk aen eigen opbergmijn aan te

leggen. Een internationale taakverdeling ligt dan meer voor

de hand. In dit kader is van belang dat onder auspiciën van

het International Atomic Energy Agency getracht wordt te

komen tot internationaal aanvaarde normen waaraan inrichtin-

gen voor de ondergrondse opberging van radioactief afval

moeten voldoen.

In de tweede plaats moet worden opgemerkt dat er voor wat

het kernsplijtingsafval betreft geen grote urgentie is dit

onder de grond op te bergen. Uit één van de voordrachten zal

blijken hoe de geproduceerde glasblokken in een gekoelde

ruimte veilig tientallen jaren kunnen worden opgeslagen. De

bouw van een dergelijke inrichting kan te zijner tijd ook in

Nederland worden overwogen. Anderzijds kan, zoals eerder al

betoogd, het aanbod van ander radioactief afval een reden

zijn om toch de beschikking te krijgen over een ondergrondse

opbergplaats.

I.8 Nederlandse studies en onderzoekactiviteiten

Zoals in de aanhef aangekondigd zal deze inleiding worden

besloten met een korte schets van de studies, het veldwerk

en laboratoriumonderzoek die in Nederland, meestal in inter-

nationaal verband, worden verricht met betrekking tot de

verwerking en de opberging van radioactief afval.

De studies zijn toevertrouwd aan een viertal commissies. Eén

daarvan zet de reeds jaren lopende studies voort die onder

auspiciën van de Interdepartementale Commissie Kernenergie
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zijn ondernomen naar de verschillende aspekten van de opber-

ging van radioactief afval in zoutkoepels binnen de Neder-

landse landsgrenzen.

Politieke bezwaren tegen dat denkbeeld hebben voor de rege-

ring de stoot gegeven tot het NORA-projekt, dat de studie

inhoudt, onder andere door voorlopig seismisch onderzoek,,

van de zoutkoepels die liggen onder het deel van de Noord-

zee dat voor wat de bodemexploitatie betreft aan Nederland

is toegewezen.

Meer internationaal van aard is de DORA-studie, die betrek-

king heeft op de opberging van kernsplijtingsafval in de

bodem van de oceaan. Het initiatief daartoe is genomen door

het Nuclear Energy Agency in Parijs. Het Nederlandse aandeel

omvat het onderzoek van monsters die van de oceaanbodem zijn

genomen. Meer recent is dit werk verweven geraakt met een

andere NEA activiteit, namelijk oceanografisch onderzoek van

het gebied waar de eerder genoemde stortingen van laag- en

middelactief afval plaatsvinden.

Als laatste is er de commissie MINSK, die zich bezig houdt

met een studie van de mogelijkheden van interim opslag van

splijtstofelementen in Nederland, waarbij het overigens voor

de hand zou liggen dat ook aandacht wordt besteed aan de

tijdelijke opslag van vastgemaakt kernspiijtingsafval.

De onderzcekprojekten, sommige nog maar in de beginfase,

omvatten het veldwerk, de model- en veiligheidstudies waar-

over in andere voordrachten van dit symposium gerapporteerd

wordt, onderzoek van alternatieven voor de glasmatrix in

Leiden en laboratoriumonderzoek van steenzout in Utrecht,

grondmechanisch onderzoek in verband met de interim opslag

te land en de opslag in de oceaanbodem en tenslotte het

oceanografische onderzoek in verband met de reeds genoemde

DORA-studie. Al dit veldwerk en laboratoriumonderzoek krijgt

subsidie van de Europese Gemeenschap, en dient dan ook niet

alleen de Nederlandse belangen maar geeft ook een bijdrage

tot het toekomstig verantwoorde beheer van radioactief afval

in de Europese Gemeenschap.
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TABEL I

URAANBALANS EN AFVALVOLUMINA BIJ DE OPWEKKING VAN 1 GIGAWATTJAAR

AAN ELEKTRICITEIT DOOR MIDDEL VAN WATERGEKOELDE REACTOREN *

Aan natuurlijk uraan is nodig

Winning hiervan uit erts met
een gehalte van 0,2% levert
aan mijnbouwer, f val

Bij rafinage, conversie en
verrijking blijft over uraan,
het meeste met 0,2% U-235

en gaat naar de splijtstof-
elementenfabricage,

waarbij aan verpakt pluto-
niumhoudend afval ontstaat

Het bedrijf van de kerneen-
centrale levert, verpakt in
beton,

LAVA
MA VA
HA VA

Daarna resteert:
verpakte splijtstofelementen
respectievelijk verglaasd
kernsplijtings af val,

waarvan uraan met 0,83%
U-235

verder, verpakt in beton,
LAVA
MA VA
HAVA

en aan uraan met 0,45%
U-235

Zonder opwerking

ton U m afval

205

58500

168

37

-

360
120

2

5

36

9

-

Met volledige
recyclage van
plutonium

ton U m afval

119

34000

107

12

30

360
120

8

5

-

64
22
25

11

Gebaseerd op (1). Voor de nauwkeurige specificatie van zowel de

splijtstofcycli als de verwerkingsmethoden wordt daarnaar verwe-

zen.
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JI VERVOER EN OPWERKING VAN BESTRAALDE SPLIJTSTOF

Huidig ervaringspeil en ontwikkelingsprogramma

door dr. B. Lenail

COGEMA/Frankrij k
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11.1 Historische achtergrond

De opwerking geschiedt in Frankrijk op industriële schaal

door Cogema, een dochtermaatschappij en volledig eigendom

van het franse Commissariat a 1'Energie Atomique (CEA), in

fabrieken die door SGN, een dochtermaatschappij van Cogema

(66%), zijn ontworpen.

De tot dusver door Cogema opgedane ervaring is gebaseerd op

het beheer van twee fabrieken:

de eerste in Marcoule, Zuid-Frankrijk, 23 jaar lang;

de tweede in La Hague, Noordwest-Frankrijk, 15 jaar

lang.

Beide fabrieken zijn gebouwd voor de opwerking van uraan-

splijtstof die uit gasgrafiet-reactoren is ontladen; de ca-

paciteit van elke fabriek is ongeveer 800 ton uraan per

jaar.

De fabriek in La Hague, die nu ca. 4.000 ton U metaalsplijt-

stof heeft opgewerkt, is echter door toevoeging van een spe-

ciaal opnamestation, HAO (High Activity Oxide) genoemd, zo

aangepast dat ook andere oxidesplijtstof uit licht-waterre-

actoren met een opbrengst van meer dan 30.000 MWD/t kan wor-

den opgewerkt. Tot dusver is er 340 t U aan oxidesplijtstof

in La Hague opgewerkt.

Hoewel het minder belangrijk is dan het opwerken zelf, wat

investeringen en moeilijkheden betreft, beschouwt Cogema het

transport van afgewerkte splijtstof als een essentieel

onderdeel van de splijtstofcyclus en Cogema heeft er altijd

op toegezien dat het vervoer van bestraalde splijtstof zo is

geregeld dat niet alleen de fabrieken er op de meest effici-

ënte manier van worden voorzien, maar ook dat de veiligheid

van de industriële transporten volledig wordt gecontroleerd,

waardoor er geen ongelukken tijdens het vervoer kunnen ont-

staan die de hele opwerkingsindustrie zouden kunnen lam leg-

gen. (Zie figuur 1 grafiek van de splijtstoftransporten.)
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In deze lezing gaat het alleen over oxide splijtstof en

dientengevolge over de fabriek in La Hague, waarvoor Cogema

reeds een aanzienlijk deel van de wereldmarkt heeft ver-

overd. In de jaren tachtig gaan deze fabriek en het daarbij

behorende transportsysteem voor ongeveer 40 Franse en 70

buitenlandse centrales werken (in België, Japan, Duitsland,

Nederland, Zweden en Zwitserland).

Na een algemeen verhaal over kernsplijtstof en de splijt-

stofcyclus zullen we de voornaamste aspekten van het vervoer

en de opwerking analyseren.

II„2 Kernsplijtstof en splijtstofcyclus

2. l

)

Splijtstofbundels bestaan uit een wisselend aantal

splijtstofstaven (gewoonlijk 50 tot 300) die door mid-

del van roosters, afstandstukken en eindstukken in een

vierkant patroon bijeen worden gehouden, met een maxi-

mum lengte van 5.000 mm en een doorsnede van 100 x 100

tot 230 x 230 mm. (Zie figuur 2, tekening van een PWR-

splijtstofpakket.)

De materialen waaruit de bundels bestaan beperken zich

meestal tot Zircalloy, roestvrij staal en Inconel.

De splijtstofstaven bevatten uraandioxidetabletten en

het bekledingsmateriaal is uitsluitend Zircalloy.

De verrijking van het uraan in de U 235-isotoop ligt

tussen 2,5% en 3,5% en de maximale versplijting na ver-

wijdering uit de reactoren is 40.000 MWd/ton (gemid-

deld) .
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2.2 §estraalde

De verblijftijd van de splijtstofbundels in de reactor-

kern wordt beperkt door de achteruitgang van zowel hun

neutronische als mechanische kenmerken:

verlies van reactiviteit tengevolge van de ver-

splijting van de zware atomen (235 U of 239 Pu) en

van de toenemende vor.tiing van splijtingsprodukten;

schade door de bestraling ontstaan aan de bekle-

ding en de structuur van de splijtstof.

Derhalve moet de splijtstof uit de reactoren worden

verwijderd wanneer deze een bepaalde versplijtingsgraad

heeft bereikt, meestal na drie jaar. Op iat moment is

hun radioactiviteit nog zeer hoog, maar deze activiteit

en de overeenkomstige desintegratiewarmte verminderen

snel; zoals in de grafiek (figuur 3) en de desbetref-

fende tabel (figuur 4) wordt getoond, is de splijtstof

na 9-12 maanden geschikt voor vervoer en twee jaar

later geschikt voor opwerking.

De bestraalde splijtstof bevat een grote variëteit pro-

dukten met verschillende activiteitskarakteristieken:

splijtingsprodukten (beta- en gammastralers), wel-

ke hoeveelheid slechts 3,5% van de massa uitmaakt,

maar die voor meer dan 99% van de totale activi-

teit zorgen;

actiniden (Americium, Curium, Neptunium, ...) die

de voornaamste alphastralers zijn;

activeringsprodukten die voornamelijk door bestra-

ling van constructie-onderdelen ontstaan (bekle-

dingen, eindstukken);

splijtbare materialen (235 ü, 239 Pu en 241 Pu) en

kweekmaterialen (238 U en 240 Pu).
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2.3 Splijtstofcyclus

Zoals zoeven werd opgemerkt, bevat de bestraalde splijt-

stof na verwijdering uit de reactor nog steeds waarde-

vol materiaal (splijtbare en kweek materialen) en voor

een optimale benutting van de splijtstof is het van be-

lang deze materialen terug te winnen en ze in een reac-

torkern voor hergebruik terug te brengen. Bijgevoegde

grafiek (zie figuur 5) laat schematisch zien hoe deze

splijtstof cyclus in zijn werl: gaat.

II.3 Vervoer van afgewerkte splijtstof

3.1 Algemene^ervaringen

Vanaf medio 1973, toen de eerste leveringen van oxide-

splijtstof aan La Hague plaatsvonden, tot medio 1981 is

er ca. 900 ton U (resp. ca. 3.000 splijtstofbundels)

naar La Hague vervoerd. Dit totaal betekent meer dan

500 verschillende verzendingen uit ca. 20 verschillende

reactoren in zes verschillende landen.

Bovenstaande figuren illustreren

de ruime ervaring van Cogema en haar partners op

het gebied van vervoer (Nuclear Transport Limited

voor internationale transporten binnen Europa, Pa-

cific Nuclear Transport Limited voor vervoer over

zee tussen Japan en Europa en Sofrasam voor ver-

voer over zee tussen Zweden en Frankrijk);

de grote verscheidenheid aan problemen die moesten

worden opgelost:

o veel verschillende soorten reactoren en

splijtstof (gebrek aan normalisatie bij de

eerste reactoren)

o verschillende toegangswegen naar de fabrieken

(weg, spoor of zee) en verschillende beper-

kingen (gewicht en afmetingen)
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verschillende internationale en nationale be-

palingen waaraan men zich moet houden.

3.2

Zoals in paragraaf 2.2 ward vermeld, heeft bestraalde

splijtstof enige typerende kenmerken (straling, warmte-

afgifte en kritikaliteitsrisico's), waarmee men bij het

ontwerpen van de voor het vervoer te gebruiken verpak-

kingen (in de Verenigde Staten "flasks" of "casks" ge-

noemd) rekening moet houden:

de radioactiviteit en dus ook de straling maken

het nodig een zware afscherming te gebruiken om de

straling te verzwakken (deze afscherming bestaat

uit staal en lood voor gammastraling en uit diver-

se andere materialen, meestal lichtere, die veel

waterstof voor de afremming van neutronen bevatten;

- de warmteafgifte maakt het nodig zeer geavanceerde

systemen met vinnen aan de buitenkant en speciale

voorzieningen in het inwendige van de opslagvaten

te gebruiken om de warmte-afvoer te vergemakkelij-

ken en de temperatuur aan het oppervlak van de

splijtstof te verminderen; dit probleem is vooral

van belang wanneer het noodzakelijk is bestraalde

splijtstof reeds na een vrij korte afkoeltijd te

vervoeren (de afkoeltijd is de tijd die verstrijkt

na de verwijdering van de splijtstof uit de reac-

torkern) ;

alle kritikaliteitsrisico's moeten worden voorko-

men door speciale materialen te gebruiken en de

splijtstofbundels een bepaalde opstelling te

geven, waardoor onder geen enkele omstandigheid

tijdens het vervoer, of bij ongelukken, de situa-

tie kritiek kan worden;

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de ontwerp-

technieken voor de transportcontaxners nogal ingewik-

keld zijn: de mengeling van verschillende technieken

die te pas komen bij het ontwerpen van een bepaald ap-

paraat is niet alledaags, terwijl de veiligheidsnormen
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3 . 3

die volgens de diverse bepalingen moeten worden aange-

legd deze taak nog ingewikkelder maken.

Hieronder vermelden wij alleen de meest karakteristieke

normen en bepalingen waaraan de transportcontainers

moeten voldoen:

- maximum dosis op 2 m van het oppervlak van de ver-

pakking: 10 mrem/uur;

- maximum temperatuur van het verpakkingsoppervlak:

82 C, geplaatst in omgevingslucht van 38 C en

blootgesteld aan fel zonlicht;

- gebruik van materialen die hun fysische eigen-

schappen tussen -40 C en +70 C behouden;

weerstanden bieden aan een brand van 30 min. bij

een temperatuur van minimaal 800 C;

een val van 9 m hoogte op een niet-vervormbare on-

derlaag;

een val van 1 m op een cylinder van 15 cm doorsne-

de.

Voordat er een vergunning voor vervoer wordt afgegeven,

moet de vervoerder aan de vervoersautoriteiten door

middel van proeven of berekeningen kunnen aantonen dat

de verpakking volledig aan de vereisten kan voldoen,

daarbij aangenomen dat de verschillende soorten onge-

lukken in de meest schade-berokkenende volgorde plaats-

vinden.

3.4 Huidig_e_tendens

In 1973, toen Cogema/CEA met het transport van oxide-

splijtstoffen begon, werden er twee verschillende tech-

nieken ontwikkeld:

de Franse techniek: lichte containers (30/35 t)

die over de weg konden worden vervoerd en onder

droge omstandigheden worden gebruikt (geen water

in de holte, de splijtstof in een atmosfeer van

lucht, stikstof of helium);
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de Engelse techniek: zware vaten (65 t) die

gewoonlijk per schip of spoor worden vervoerd, en

gebruikt onder natte omstandigheden (de splijtstof

wordt in een met water gevulde holle ruimte ge-

plaatst) .

Cogema heeft beide technieken toegepast en na verschei-

dene jaren de ervaringen te hebben vergeleken, besloten

dat alle nieuwe containers de grootst mogelijke afme-

tingen moeten hebben (tot 110 t). Ze worden alleen in

droge omstandigheden gebruik en alleen genormaliseerde

containers zijn in de fabrieken toegelaten.

De redenen voor deze keuze waren:

grote containers;

o de reactoren en de in La Hague opgedane erva-

ring hebben aangetoond dat de dosis die de

met de vaten omgaande mensen ontvangen,

rechtstreeks afhankelijk is van het aantal

containers en niet zozeer van de afmetingen

ervan;

o de noodzaak dat La Hague ca. 1.500 t U per

jaar ontvang (d.w.z. 2 grote containers per

dag, of 5 kleine containers) maakte het

aanlokkelijk grote containers te gebruiken:

verlaging van de investerings- en bedrijfs-

kosten voor de voorzieningen voor het lossen

van de containers bij de opwerkingsfabrieken,

o het type 100/110 ton is uiteindelijk gekozen,

omdat dit het maximum is (qua gewicht en

afmetingen) dat onder normale omstandigheden

per spoor kan worden vervoerd,

droge containers;

de ervaring met droge containers voor oxide- en

metaalsplijtstof die in meer dan 15 jaar in Frank-

rijk is opgedaan, is uitermate bevredigend. De

constructie van de containers is waarschijnlijk

ingewikkelder dan die van een natte container,

maar de veiligheidsanalyse is veel gemakkelijker

en de veiligheid zeer waarschijnlijk groter (er

kan geen koelmiddel wegvloeien);
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normalisatie;

het is duidelijk dat de vermindering van de dosis

die het personeel zou kunnen ontvangen, alleen tot

stand kan komen wanneer er van afstandsbediening

gebruik wordt gemaakt met automatische of semi-au-

tomatische werktuigen. Dit allemaal kan slechts in

een opwerkingsfabriek worden ingevoerd wanneer het

aantal soorten containers tot het uiterste minimum

beperkt wordt.

3.5 Diverse_voorbeelden_van_door_Cogema_2ebruikte_containers

Hoewel Cogema besloten heeft slechts een type container

te gaan gebruiken, komen er nog steeds oudere contai-

ners voor, omdat dit voor het personeel van oudere

centrales voordelen biedt: het is niet nodig reactor-

installaties te veranderen om andere containers te

kunnen behandelen en het is evenmin nodig reeds goedge-

keurde werkmethoden te wijzigen.

De thans nog gebruikte containers zijn:

a lichte containers die gewoonlijk over de weg

worden vervoerd

o NTL 8 38 t totar.l gewicht, voor 3 PWR-splijt-

stofelementen (Borssele, Tihange);

o NTL 9 38 t totaal gewicht, voor 7 PWR-splijt-

stofelementen (Mühleberg);

b middelgrote containers die gewoonlijk per spoor of

schip worden vervoerd

o NTL 3 55 t totaal gewicht, voor kleine PWR-

splijtstofelementen (Doel, Obrigheim);

o Excel-

lox 3 B 70 t totaal gewicht, voor 5 PWR elemen-

ten (Takahama, Mihama);

c grote containers die per spoor of schip worden

vervoerd

o NTL 11 75 t totaal gewicht, voor splijtstof 7

PWR elementen of 17 BWR elementen;

o TN 17 80 t totaal gewicht, voor splijtstof 6

PWR of 17 BWR elementen;
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o TN 12 of

LK 100 95 t totaal gewicht, voor splijtstof 12

PWR of 30 BWR elementen;

o TN 13 105 t totaal gewicht, voor 11 Biblis of

12 Westinghouse 1300 MW splijtstofele-

menten.

3. 6 iiransportmiddelen_van_Co2ema

De verzameling containers bij Cogema bestaat hoofdza-

kelijk uit:

24 moderne containers groot volume, in eigendom

bi j Cogema;

12 of 13 containers, in eigendom bij NTL, en be-

stemd voor Cogema transporten;

20 containers met groot volume, in eigendom bij

PNTL voor het vervoer tussen Japan en Frankrijk.

Deze collectie wordt nu steeds groter, naarmate het

Franse programma voortschrijdt (elke 2 of 3 maanden

wordt er een nieuwe kerncentrale voor 900 MWe met het

Franse net verbonden), en naarmate de Japanse contrac-

ten worden afgewikkeld.

Voor het vervoer van al deze containers moesten Cogema

en haar partners (NTL, PNTL en Sofrasam) speciale

vrachtwagens, wagons en schepen ontwerpen die wij hier

niet zullen behandelen.

II. 4 Opwerken

4.1 Het_belang_van_ogwerken

Het opwerken is een lastige taak en bovendien kostbaar,

zodat men er soms voorkeur aan geeft de splijtstof een-

voudig op te slaan, omdat dat nu eenmaal eenvoudiger

is. Afgezien van economische vragen (besparing van het

verschil tussen de opwerkingskosten en de opslagkosten)

levert de opslag ook verscheidene problemen op:
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de bekleding van de splijtstof gaat niet eeuwen-

lang mee;

de opgeslagen splijtstof is onvoldoende compact en

de opslag niet eenvoudig genoeg om goedkoop te

zijn;

- het risico van verspreiding kan in vergelijking

met opwerking gemakkelijk groter worden (meer op-

slagplaatsen, waar op de lange termijn gezien de

splijtbare materialen gemakkelijk benaderbaar kun-

nen zijn);

er gaan waardevolle stoffen (uraan en plutonium)

verloren terwijl de wereldvoorraad ervan beperkt

is en de vraag naar energie uitermate groot is.

Opwerking biedt enkele belangrijke voordelen boven op-

slag: behalve dat U en Pu kunnen worden teruggewonnen,

biedt het ook voordelen ten aanzien van veiligheid en

verspreiding.

Energie-voordelen

het opwerken van splijtstof maakt het mogelijk

U-235 in PWR of BWR's terug te voeren en op deze

manier meer dan 20% van de natuurlijke behoefte

aan uraan te besparen. Ook kan Pu in kweekprogram-

ir.a's of in terugvoerprogramma' s in LWR's toegepast

worden.

Veiligheidsaspekten

door opwerking kunnen de verschillende produkten

worden gescheiden, terwijl voor elk daarvan de

beste behandeling en verpakking kan worden toege-

past (zie figuur 5, grafiek van een karakteristie-

ke balans voor opwerking van afgewerkte splijtstof

in een PWR);

splijtingsprodukten en actiniden werden in glas

ingegoten, zodat de radionucliden eeuwenlang blij-

ven ingesloten;
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produkten met middelgrote activiteit worden inge-

bed: met bitumen in geval van slib en met cement

in geval van metaaldelen;

uiteindelijke opslag van de diverse afvalstoffen

is derhalve een zaak waarover men tijdig en opti-

maal kan beslissen.

Aspekten betreffende het tegengaan van verspreiding

splijtstofbundels worden voor korte tijd bij de

kerncentrales bewaard en daarna naar enkele opwer-

kingspunten vervoerd waar ze worden opgeslagen;

het herwonnen plutonium kan naar splijtstoffabrie-

ken worden verzonden (kweekreactoren, licht-water-

reactoren), waar het geen verspreidingsrisico meer

heeft, of naar een centrale opslagplaats, werkend

volgens internationale veiligheidsvoorschriften.

Door deze voordelen zijn verscheidene landen ertoe

overgegaan een begin te maken met een opwerkings-

programma; het betreft hier Groot-Brittannië,

Frankrijk/ Duitsland en Japan als grote mogendhe-

den, terwijl in de Verenigde Staten de tegenstel-

lingen die onder de regering van president Carter

naar voren kwamen, alle ontwikkelingen in de

burgerindustrie hebben tegengehouden.

4.2 Behoefte_aan_oggewerkte_sglijtstof

Het Franse LWR-programma (ca. 40 GWe in 1985 en 100 GWe

in 2000) leidt tot snelle groei van de af te voeren

splijtstoffen: meer dan 2.000 t U tezamen in 1985, 8.000

t U in 1990 en meer dan 15.000 t in 1995 (zie figuur

7). De voorspellingen ten aanzien van de groeisnelheid

van het elektriciteitsverbruik in Frankrijk, van de

werking van LWR's en de introduktie van kweekreactoren

vragen om een belangrijke verhoging van de behoefte aan

opgewerkte splijtstoffen die tot een piek leidt die

ligt tussen 1.200 ton/jaar rond 1995 en 1.600 ton/jaar

rond 2000 of 2010 (zie figuur 8); d.w.z. twee grote

fabrieken met een capaciteit van 700-800 t ü per jaar.
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Om aan de nationale behoefte te voldoen, heeft Cogema

besloten de capaciteit van de bestaande fabriek in La

Hague (het UP2 800 projekt) te vergroten en de bouw van

de tweede fabriek die op langere termijn nodig is om

aan het Franse programma te voldoen, te versnellen, en

ook om een aantal buitenlandse klanten te kunnen dienen

(het UP3 A projekt).

De schatting van de ontwikkeling van voorraden onder

water in La Hague is ook in figuur 9 te zien.

4.3 ï§chnische_aspekten

De meeste opwerkingsfabrieken in de wereld, ook die in

La Hague, passen hetzelfde chemisch proces toe, name-

lijk het Purex-proces dat tijdens de Tweede Wereldoor-

log in het kader van het Manhattan-projekt is ontwik-

keld en dat gebaseerd is op de selectieve eigenschappen

van bepaalde oplosmiddelen, zoals TBP, waardoor zware

metalen (uraan en plutonium) uit een salpeterzuuroplos-

sing kunnen worden geëxtraheerd.

Om een hoge efficientiegraad bij de herwinning (meer

dan 99%) en zuivering (meer dan 10 ) van U/Pu te berei-

ken, dienen er enkele extractiecycli achter elkaar te

worden gevolgd met daarna gewoonlijk twee zuiveringscy-

cli.

De moeilijkheden bij het aanpassen van dit zeer

bekende chemische proces aan de opwerking van moderne

splijtstof waren hoofdzakelijk aan twee dingen te

wijten:

de voor-mechanische behandeling, d.w.z. de behan-

deling die nodig is om oplossingen te verkrijgen

die aan de Purex-installatie kunnen worden toege-

voerd;

de noodzaak om de gehele installatie aan de ver-

werking van hoog opgebrande splijtstof aan te pas-

sen.
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De voor-mechanische behandeling wordt uitgevoerd met

een snijmachine die de splijtstofbundels in stukjes

snijdt (stukjes splijtstofstaaf van 30-50 mm lang), zo-

dat de salpeterzuuroplossing het zich daarin bevindende

oxide kan oplossen.

Deze behandeling heet "hakken en logen". De techniek is

inderdaad zeer doelmatig, maar de zeer grote moeite die

men moet doen om de splijtstofbundels te snijden, maakt

zeer veelvuldig onderhoud van de apparatuur noodzake-

lijk en er wordt heel wat moeite besteed aan het ont-

werpen van zo eenvoudig mogelijk apparatuur om aldus de

levensduur ervan te verlengen.

De tweede grote moeilijkheid komt voort uit de zeer ho-

ge activiteit van de verkregen oplossingen en de ver-

scheidenheid van de daarin aanwezige produkten. Ten

aanzien hiervan willen wij slechts twee bijzondere

aspekten vermelden:

- de noodzaak de compactheid tussen het oplosmiddel

en de oplossingen zoveel mogelijk te beperken, om

achteruitgang van het oplosmiddel tengevolge van

straling te voorkomen;

- de noodzaak de oplossingen te zuiveren en alle on-

oplosbare deeltjes eruit te verwijderen (in het

algemeen zeer sterke stralers).

Momenteel zijn een aantal fabrieken op het gebied van

ontwikkeling en onderzoek bezig de capaciteit van de

fabrieken te verbeteren en het onderhoud te vergemakke-

lijken.

- door het zoveel mogelijk invoeren van continu-pro-

cessen, zoals continu-oplosser;

het invoeren van een veilige geometrie (om het ri-

sico van kritieke situaties te voorkomen), waarbij

de grootst mogelijke afmetingen worden gebruikt,

b.v. ringvormige pulserende kolommen;

de ontwikkeling van centrifugale extractors;
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terwijl drie belangrijke ontwikkelingsgebieden voor

CEA, Cogema en SGN voortdurend worden bestudeerd:

alle technieken die ertoe kunnen leiden dat er

minder kernafval wordt geproduceerd (herwinning/

zodat de hoeveelheid vloeibare en gasvormige

afvalstoffen met middelgrote en lage activiteit

wordt verminderd);

- alle technieken die ertoe kunnen leiden dat met

het onderhoud belaste personeelsleden een minder

grote stralingsdosis ontvangen;

alle processen die nodig zijn om de vaste afval-

stoffen een vorm te geven waardoor ze blijvend

onder veilige omstandigheden kunnen worden opge-

slagen en aan de klanten of het land van herkomst

kunnen worden teruggestuurd.

4.4 Te2enwoordi2_ervarin2sp_eil

Sinds medio 1976, toen men met het opwerken van oxide

in La Hague begon, tot medio 1981 zijn er 340 ton LWR-

splijtstof met een hoge versplijtingsgraad opgewerkt

(20% met een opbrand groter dan 30.000 MWd/t en 7% gro-

ter dan 33.000 MWd/t), wat tot dusver de grootste hoe-

veelheid is die door een fabriek is opgewerkt. Deze 340

ton vertegenwoordigen ca. 1.300 splijtstofbundels uit

PWR's en BWR's uit 10 verschillende reactoren en ca.

2.400 kg plutonium.

Onder deze 340 ton werden in 1980 in één enkele campag-

ne 140 ton opgewerkt en tussen februari en juni 1981

nog eens 90 ton. Voor het einde van 1981 wordt met een

nieuwe campagne begonnen.

Wij herinneren er hier aan dat de fabriek in La Hague

afwisselend op oxidesplijtstof (LWR) werkt, dan op me-

taalsplijtstof en op kweeksplijtstof. La Hague heeft

bij voorbeeld ook ca. 4.000 ton metaalsplijtstof en 4

ton (u, Pu) gekweekte Phenix-splijtstof verwerkt; deze

laatste is een splijtstof met een zeer hoge versplij-

ting en een hoog piutoniumgehalte.
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4.5

Wij kunnen de voornaamste resultaten die in La Hague

zijn bereikt, als volgt opsommen:

a het "Purex"-proces is gemakkelijk voor het opwer-

ken van LWR splijtstof;

b om alle opwerkingsstadia zowel uit technisch als

uit economisch standpunt te optimaliseren, worden

er momenteel vele verbeteringen ontwikkeld (me-

chanische behandeling van de splijtstof, conti-

nuprocessen, afvalbewerking);

c uit milieu-oogpunt, waarbij men sterk te maken

heeft met de aanvaarding door het grote publiek,

zijn er nauwe grenzen gesteld, waarbij lozingen

steeds ver beneden deze grenzen zijn geschied;

d wat de veiligheid betreft, kan opgemerkt worden

dat de totale dosis die de werknemers ontvangen

van 713 tot 603 Man x Rem is gedaald en de indi-

viduele gemiddelde waarde van 511 tot 285 mRem per

jaar (zie figuur 10 en 11);

e de demonstratiefabriek te Marcoule voor het in

glas gieten van splijtingsprodukten heeft dit

inmiddels voor meer dan 55 miljoen curie gedaan.

Al deze bovenstaande resultaten zijn voor Cogema zeer

bemoedigend; zij zijn ook voor de klanten van Cogema

een stimulans volledig op de door Cogema voor de slui-

ting van de splijtstofcyclus gemaakte regelingen te

vertrouwen.

De huidige fabriek in La Hague heeft een nominale capa

citeit van ca. 800 ton U (metaalsplijtstof) of 400 t U

(oxidesplijtstof) per jaar.

Omdat het zeer vaak nodig is van het ene type splijt-

stof naar het andere over te gaan en er hierdoor onder-

brekingen optreden (spoelen van de installatie bij

overgang van metaalsplijtstof op oxidesplijtstof,

reiniging van de speciale opname-apparatuur tussen
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elke twee charges splijtstof van klanten om nauwkeurige

bepalingen van de aanwezige hoeveelheid brandstof

mogelijk te maken), en door het gebrek aan normalisatie

van de splijtstof en de daaruit volgende niet-optimale

uitrusting van de fabriek voor alle types, is de pro-

duktie aanzienlijk lager dan de nominale capaciteit; de

jaarlijkse produktie in 1980/81 is dan ook als volgt:

o metaalsplijtstof 250 t ü

+

o oxidesplijtstof 120 t U

+

o oxidesplijtstof uit kweekreactor 2 t U + Pu.

De tegenwoordige oxide-demonstratiefabriek (UP2-HAO)

zal op steeds grotere schaal gaan werken, naarmate de

metaalsplijtstofprogramma's steeds meer op Marcoule

zijn gericht, waar de installatie zo wordt ingericht

dat deze geschikt is voor alle soorten metaalsplijt-

stof. Voor de grote verscheidenheid van stoffen die

daar worden opgewerkt zal de berekende capaciteit van

400 t U niet kunnen worden gehaald en men verwacht dat

deze fabriek trapsgewijze een produktie van ca. 250 t U

(oxide) zal bereiken.

Dit is in elk geval nog ver beneden de Franse behoefte,

zoals in punt 4 hierboven vermeld. Cogema heeft daarom

alle noodzakelijke stappen gedaan om de capaciteit uit

te breiden, zodat men dichter bij het streefgetal van

1.600 ton/jaar komt.

UP2-400 zal steeds meer door een nieuwe installa-

tie (UP2-800) worden vervangen die in diverse sta-

dia zal worden ingericht om het bedrijf van de

huidige installatie niet te storen;

de UP3-A wordt op een terrein direkt naast de UP2

gebouwd; dit wordt een volkomen nieuwe fabriek en

de bouwtijd hiervan kan aanzienlijk korter zijn

dan voor de UP2-800;
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deze beide fabrieken krijgen een gezamenlijk com-

plex voor de opslag van brandstof, bestaande uit

twee van elkaar onafhankelijke ontvangstations

voor vaten en vier afzonderlijke opslagbassins met

een totale capaciteit van ca. 8000 t U.

De groei van de capaciteit blijkt uit de tabel hier-

onder en uit figuur 12.

Ton U

Opslagcapaciteit

Opwerkingscap.

UP2

UP3-A

Totaal

81

2000

115

115

82

2000

150

150

83

4000

190

190

84

4000

220

220

85

6000

250

250

86

6000

250

50

300

87

8000

250

150

400

88

8000

400

400

800

89

8000

550

600

1150

90

8000

700

800

1500

Dit programma vergt aanzienlijke investeringen (ca. 20

miljard Franse Francs in geldwaarde van 1980) en de

uitvoering ervan verloopt voorspoedig:

administratieve aspekten

na een openbaar onderzoek in het gebied rond het

complex in La Hague is in mei 19 80 door de Franse

regering een besluit ondertekend (het DUP besluit)

dat erkent dat het gehele projekt in het algemeen

openbaar belang wordt uitgevoerd;

in december 1980 is de bouwvergunning voor de UP2

verkregen;

in mei 1981 zijn andere besluiten (de INB beslui-

ten) ondertekend; in deze besluiten worden de vei-

ligheidscriteria opgesomd waaraan bij het ontwerp

en bedrijf van zowel de UP2 en UP3-A fabriek moet

worden voldaan;

in juni 1981 is de bouwvergunning voor de UP3-A

verleend.
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technische aspekten

het ontwerp van de nieuwe installatie wordt door

Cogema en SGN actief gevolgd en bijgesteld: in

totaal werken momenteel ca. 1.000 mensen aan de

bouw mee. De bouw van de eerste eenheden van de

opwerkingsinstallatie wordt in 1982 verwacht;

een eerste vijver voor 2.000 t en het daarbij

behorende containerontvangststation zijn in fe-

bruari 1981 in dienst gesteld; een tweede wordt

thans gebouwd en zal in 1983 klaar zijn, terwijl

de bouw van een derde met een tweede containeront-

vangststation thans gaat beginnen.

4.6 Commerciële_overeenkomsten

Het is welbekend, vooral in dit land, dat Cogema een

aantal contracten met diverse centrales heeft afgeslo-

ten. De marketing-activiteiten van Cogema op het gebied

van opwerking begonnen in 1973, en vanaf die tijd zijn

er contracten in diverse vormen aangeboden.

Enkele contracten, voor een beperkte hoeveelheid, be-

vatten erg aantrekkelijk voorwaarden (vaste prijs, geen

afval-retour-clausule) en de PZEM in Borssele was een

van de weinig gelukkigen die in het begin van de jaren

zeventig zo'n contract voor levering van bestraalde

splijtstof aan La Hague konden sluiten.

Er bestaan thans vele andere contracten, ofwel voor de

UP2 of voor de UP3-A welke de hieronder vermelde gun-

stige bepalingen bevatten:

de installatie is gebouwd voor de opwerking van

niet minder dan 6.000 t U in 10 jaar;

alle klanten worden op dezelfde basis behandeld;

elke klant draagt het X/6.000 van de werkelijke

kosten van de fabriek, waarbij X het door die

klant gereserveerde gedeelte van de capaciteit

voorstelt, uitgedrukt in tonnen;
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elke klant doet aan Cogema renteloze vooruitbeta-

lingen op basis van X/6.000 van de voor de bouw

van de installatie vereiste bedragen, maar de

klanten hebben geen recht t.a.v. de installatie;

- Cogema heeft de optie alle met de opwerking van de

splijtstof van een klant gerelateerde afval naar

het land van herkomst terug te zenden, mits deze

afval in een voor vervoer geschikte vorm kan wor-

den gebracht;

Cogema is bereid de brandstof volgens een vast

schema te ontvangen, maar begint de opwerking niet

voordat de technische gegevens van het terug te

zenden afval door de klant of de autoriteiten in

zijn land zijn aanvaard;

de klanten worden uitgenodigd zitting te nemen in

een commissie waarin alle belangrijke besluiten

betreffende het projekt worden genomen.

Uit bovenstaande voorwaarden blijkt dat de centrales en

Cogema een nieuwe vorm van relatie zijn aangegaan die

door de omstandigheden waaronder de opwerkingsindustrie

zich ontwikkelt zijn bepaald: het uitvoeren van zeer

moeilijke processen, zich nog wijzigende veiligheids-

normen, voortdurend evoluerende politieke inzichten.

II.5 Conclusies

Ik hoop dat u zich door het voorgaande ervan bewust bent ge-

worden dat het opwerken van kernafval niet de controversiële

industrie is waarover zo vaak wordt gesproken en opwerking

de beste manier is om in de behoefte aan energie te voorzien

en dat het de meest betrouwbare manier is om het kernafval

te verwerken, ook op lange termijn gezien.
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Het is in de bij deze industrie betrokken landen (Frankrijk,

Groot-Brittannië, Japan en Duitsland) reeds ruimschoots aan-

getoond dat opwerking praktisch mogelijk is, ondanks de ver-

traging en moeilijkheden waarop de verschillende fabrieken

bij de ontwikkeling van hun programma's zijn gestuit.
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Bij figuur 2; Brandstofelement van een PWR (actieve lengte: 3558 mm

(totale lengte : 4100 mm

1 Bovenste eindstuk, Nb:l

2 Aandrukveer, Nb.4

3 Bevestigingsschroef van de aandrukveer, Nb:4

4 Aandrukrooster, Nb:2

5 Brandstofstaaf, Nb:204

6 Instrumentatiebuis, Nb:l

7 Geleidingsbuis, Nb:20

8 Meng- en aandrukrooster, Nb:5

9 Onderste eindstuk, Nb:

10 Binnenveer, Nb:204

11 Brandstoftablet

12 Bevestigingshuis

13 Onderschroef, Nb:20
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III VASTE, VLOEIBARE EN GASVORMIGE AFVAL VAN EEN OPWERKINGS-

FABRIEK

door dr. B. Thiry

COGEMA/Frankr ijk
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III. 1 INLEIDING

Er bestaan momenteel slechts enkele opwerkingsfabrieken.

Twee daarvan staan in Frankrijk: UP1 in Marcoule en UP2 in

La Hague. Twee anderen moeten nog worden gebouwd, allebei in

La Hague: UP2 800 en UP3 A. Een derde fabriek, PURR verkeert

nu in het ontwerpstadium.

Elk van deze fabrieken levert afval in vaste, vloeibare en

gasvormige vorm. Men kan deze fabrieken elk op zich achter-

eenvolgens beschouwen, maar het is waarschijnlijk beter dit

alleen te doen voor de twee fabrieken waarvan de werkvloeren

bovengronds zullen liggen: de UP2 800 en UP3 A.

Zoals bekend, zijn deze beide fabrieken bedoeld voor opwer-

king van brandstoffen uit de licht-water- reactorfamilie

d.w.z.: PWR (pressurized water reactors) of BWR (boiling

water reactors). Zij lijken erg veel op elkaar: de geplande

capaciteit van elke fabriek is 800 ton splijtstof of, nauw-

keuriger gezegd, 800 ton oorspronkelijk uranium per jaar.

In dergelijke fabrieken worden radioactieve splijtstoffen

bewerkt. Er worden twee soorten produkten vervaardigd (zie

fig. 1):

produkten die men "edel" zou kunnen noemen, d.w.z. ura-

nium dat nog enigszins verrijkt is (̂  1%) en plutonium,

beide bedoeld voor hergebruik in de splijtstofcyclus.

produkten die moeten worden verwijderd, of nevenproduk-

ten; wanneer deze nevenprodukten in vloeibare of gas-

vormige toestand worden afgevoerd, spreken we van

vloeibare of gasvormige afval. Wanneer ze in vaste vorm

worden afgevoerd,, wordt hiervoor de term vaste afval

gebruikt.

Al deze nevenprodukten worden in het volgende in beschouwing

genomen. Ik herhaal dat om te beginnen alleen de vloeibare,

gasvormige en vaste afvalstoffen uit de toekomstige fabrieken
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UP2 800 en UP3 A zullen worden behandeld. In de conclusie

zal een korte omschrijving worden gegeven van de v/ij ze

waarop de nevenprodukten uit de huidige fabrieken worden

verwerkt.

III.2 EVENWICHT (zie fig. 2)

Het is nuttig de orde van grootte van de vermelde waarden te

onthouden, waar het gewicht, activiteit en calorische waarde

van de uit een metrische ton uranium ontstane elementen

betreft, nadat deze ton uranium het ervan verwachte vermogen

in de reactor heeft geleverd.

Op deze wijze krijgen wij de volgende gegevens:

6 maanden na verwijdering uit de reactor, d.w.z. de

vroegste datum waarop radioactieve brandstof in de op-

slagbassins in de fabriek kan worden toegelaten, be-

draagt de activiteit van een ton oorspronkelijk uranium

4 miljoen curie, terwijl de calorische waarde 18 KW

bedraagt;

3 jaar na verwijdering uit de reactor, d.w.z. de vroeg-

ste datum waarop deze brandstof kan worden opgewerkt,

zijn de totale activiteit en de calorische waarde met

een factor ca. 5 gedaald.

Volledigheidshalve dienen hierbij ook de acitiviteiten en

calorische waarden van de activeringsprodukten in de brand-

stofhulzen en overige constructiedelen bij de in deze tabel

vermelde waarden, te worden opgeteld. De activeringsproduk-

ten zijn in hoofdzaak: Co-60, Fe-55 en Ni-63.

Een korte conclusie die wij uit voorgaand overzicht kunnen

trekken kan bijvoorbeeld zijn: uit 1.271 ton oorspronkelijk

materiaal, uranium en constructie materiaal voor splijtstof-

elementen kunnen na opwerking de volgende frakties worden

verkregen:
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955,6 kg nog enigszins verrijkt uranium

8,8 kg plutonium

306,6 kg nevenprodukten.

Het gaat ons hier om de laatste. De vloeibare, gasvormige en

vaste afvalstoffen die ofwel van deze nevenprodukten af-

komstig zijn, of van de opwerkingsinstallatie zelf zullen

hier afzonderlijk worden beschouwd.

III.3 VLOEIBARE EN GASVORMIGE AFVALSTOFFEN

3.1 Gasvormige afvalstoffen

In een opwerkingsfabriek bestaat gasvormige afval voor-

namelijk uit: splijtingsprodukten en diverse aerosolen

afkomstig uit de verschillende delen van de opwerkings-

installatie.

3.1.1

Dit zijn tritium, halogenen en edelgasssen. Boven-

dien noemen wij C-14 hier ook, waarvan de schade-

lijke werking niet langer ernstig genoeg wordt ge-

acht om het als een radioactief element te classi-

ficeren.

a Tritium

Het is niet gemakkelijk dit gas in te vangen.

Bovendien verdunt het zich opmerkelijk gemak-

kelijk. Er worden daarom ook geen pogingen

gedaan het in te vangen. Men gaat ervan uit

dat 5% van het in het splijtstof aanwezige

tritium ten tijde van de opwerking, d.w.z. 3

jaar na verwijdering uit de reactor, in

gasvorm vrijkomt; dit betekent ca. 37,5 curie

per metrische ton oorspronkelijk uranium,

d.w.z. 30.000 curie per jaar voor elk van de

fabrieken, de UP2 800 en UP3 A.
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Halogenen

Dit zijn radioactieve isotopen van jodium,

voornamelijk 1-129, terwijl de halfwaardetijd

van het 131 isotoop te klein is om voor het

opwerken van belang te zijn.

Jodium komt vrij wanneer de splijtstof op-

gelost wordt. De oploseenheid werkt zodanig

dat dit gas wordt opgevangen. Dit proces

eindigt in een kolom waarin een loopoplossing

wordt gesprenkeld. Op deze wijze wordt een

precipitaat, loodjodide, verkregen dat hier-

boven als vaste afvalstof werd genoemd. Op

deze manier wordt bijna al het jodium ge-

vangen en men schat dat slechts 5-6% van het

tijdens het oplossen vrijkomende jodium ont-

snapt .

Onder deze omstandigheden komt er in elke fa-

briek jaarlijks max. 1,5 curie aan 1-129

vrij .

Edelgassen

Als referentie vermelden wij hier dat de ra-

dioactieve isotoop van xenon een te korte

halfwaardetijd heeft om bij de opwerking nog

van belang te zijn.

Dit geldt echter niet voor krypton 85. Dit

laatste wordt nu nog geheel geloosd, d.w.z.

6,5 miljoen curie per jaar voor elke fabriek.

In feite bestaat er een methode om dit kryp-

ton in te vangen, maar de ontwikkeling is nog

niet zover dat deze ook voor industrieel ge-

bruik toegepast kan worden. Deze ontwikkeling

zal worden versneld wanneer met name de hoe-

veelheden Kr-85 die op onze planeet vrijko-

men te groot worden. Maar wij hebben dit punt

nog lang niet bereikt.
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3.1.2 Aerosolen

Een aantal stadia bestaan in de opwerkingscyclus

waarbij min of meer verontreinigde gassen worden

geproduceerd. In de fabrieken waar het ons om

gaat, wordt alles gedaan om de op deze wijze

vrijkomende aerosolen te vangen of ze naar het

proces terug te voeren.

Het resultaat van deze werkwijze is dat de afvoer

van aerosolen naar de omgeving max. 1 curie per

jaar per fabriek zal bedragen.

3.1.3 Alle hierboven beschreven gasvormige afvalstoffen

verlaten de fabriek door een 100 meter hoge schoor-

steen, zodat zij zoveel mogelijk worden verdund.

Deze afvoer wordt natuurlijk door de bewakings-

dienst van de fabriek gecontroleerd en verantwoord.

3.2

De radioactieve afvalstoffen, die geschikt zijn voor

indikking zijn vloeistoffen die een bepaalde activiteit

bevatten:
-2 -3

meer dan 5 x 10 Ci m voor 3~Y stralers;
-4 -3meer dan 10 Ci m voor a stralers.

Voor $Y stralers is een bovengrens van 300 Ci m

vastgesteld.

Bijna alle eenheden van de fabriek brengen zulke afval-

stoffen voort: het bewerken met oplosmiddelen in ver-

schillende scheidings-/reinigingscycli - concentratie

van basisafvalstoffen - opslagbasssins, enz. Deze

afvalstoffen staan in direkt verband met de voortgang

van het proces of treden op tijdens het spoelen., door-

spoelen en bij verschillende onderhoudswerkzaamheden.

De met de beide fabrieken UP2 800 en UP3 A verbonden

STE is ontworpen voor het verwerken van 100.000 m per

jaar, met een acitiviteitsniveau van bijna 1 miljoen

curie.
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Ten gevolge van deze bewerking ontstaan een radioac-

tieve elementen bevattend slib en een daarvan gezui-

verde vloeistof die in de oceaan afgevoerd kan worden.

Het slib wordt naar een bitumen-behandelingsstation

naast de STE geleid. In dit gebouw wordt het slib tot

vaste afvalstof bereid. In paragraaf 4 zal hier nader

op worden ingegaan.

Het gezuiverde vloeibare afval wordt in de oceaan ge-

leid; de maximaal toegestane radioactiviteit van dit

afval is in de bijgevoegde tabel te vinden (zie fig.

3) .

Men merke nog op dat de in deze figuur aangegeven hoe-

veelheden afgevoerd tritium overeenkomen met al het

tritium, dat, ten tijde van de opwerking in de splijt-

stoffen voorkwam. Een groot deel van dit radioactieve

element blijft in werkelijkheid op de brandstofbussen

zitten; het is zeer moeilijk de hoeveelheid hiervan

nauwkeurig te meten.

Vloeibare afvalstoffen waarin opgelost H-3 worden in de

STE niet verwerkt; zij worden direkt in de oceaan

geleid, nadat is vastgesteld dat zij geen andere a of

3 radioactieve elementen boven de hiervoor genoemde

vastgestelde radioactiviteitsniveaus bevatten.

III.4 VASTE AFVALSTOFFEN

De oorsprong van vaste afvalstoffen is reeds hiervoor be-

schreven. In de UP2 800 en UP3 A wordt tegenwoordig een

misschien wat simplistisch en kunstmatig onderscheid gemaakt

tussen twee soorten vaste afvalstoffen: de zgn. procesafval-

stoffen en de zgn. technologische afvalstoffen.
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Eerstgenoemde staan in direkt verband met het opgewerkte

tonnage splijtstof; wanneer dit 0 bedraagt, zal het volume

van de procesafvalstoffen ook gelijk zijn aan 0.

De laatstgenoemde ziet men als afhankelijk van de omvang van

de fabriek; of de fabriek nu in werking is of zich in een

stadium tussen twee produkties in bevindt, toch zal onder-

houd, grote en kleine reparaties noodzakelijk blijven. Dit

alles resulteert in de vorming van technologisch afval -

afgekeurde apparaten, materialen en kleding voor demonta-

gewerk enz.

In plaats van deze classificatie over te nemen verdient het

aanbeveling afvalstoffen te classificeren volgens de manier

waarop zij zijn verpakt of ingebed. Momenteel worden drie

soorten verpakkingsmaterialen gebruikt: glas, bitumen,

beton.

4.1 In glas 2§g_oten vaste_afvalstoffen

Afvalstof bij uitstek zijn de in glas gegoten afval-

stoffen en het betreft dan duidelijk procesafval.

Nadat een langdurige, onafgebroken, methodische en

nauwgezette poging daartoe die in 1958 en 1959 door de

CEA is gedaan, is, zoals niet onbekend zal zijn, de

eerste continu glas-ingietfabriek in Marcoule nu bijna

drie jaar. in werking. Tot nog toe heeft deze fabriek

bevredigend gewerkt.

Tot 1 januari 1981 zijn daar 414 glascontainers ver-

vaardigd met een totale 3Yr^dioactiviteit van ca. 50

miljoen curie daarmee ca. 285 m oorspronkelijke splj

tingsproduktoplossing vertegenwoordigen.

Ik zal hier niet in details over het glasgietproces

treden. De voriae spreker heeft deze reeds in zijn

voordracht behandeld.
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Wat de UP2 800 en UP3 A fabrieken betreft, zal er in

elk daarvan een glasingieteenheid worden geïnstalleerd,

respectievelijk de R7 en T7.

In principe bevat elke unit glasingietstraten bestaande

uit 3 roterende gloei-ovens, 3 smeltovens, 3 laseen-

heden voor de deksels van de houders en 3 verwerkings-

machines voor de gassen die ontstaan bij het verhitten

van de oplossingen van splijtingsprodukten.

Eehalve deze oplossingen die afkomstig zijn van de op-

slagvaten voor splijtstof, ontvangen de toevoertanks

voor de gloei-ovens ook basis-afvoerconcentraten en

kleine deeltjes a^omstig van de zuiveringsbewerking

van de oplossing.

Elke vervaardigde houder komt overeen met een metrische

ton oorspronkelijk uranium; het glasvolume ligt tussen

110 en 150 liter.

Bij het verlaten van de glasingietfabriek wordt de

glashouder wat uitwendige verontreiniging betreft als

schoon beschouwd. Deze houder is cyclindrisch en ver-

vaardigd van 5 mm dik roestvrij staal. De uitwendige

doorsnede ervan is 430 mm en hij is ca. 1250 mm hoog.

Wanneer men ervan uitgaat dat 90% van de oorspronkelij-

ke activiteit in de glashouders wordt opgevangen, heeft

elke houder ten tijde van de vervaardiging, d.w.z. vier

jaar nadat de betreffende splijtstof uit de reactor is

verwijderd, een radioactiviteitsniveau van ca. 600 000

curie; men dient deze waarde te vergelijken met de ge-

middelde waarden die voor de huidige AVM glashouders

wordt opgegeven: 120.000 curie.

U moet bovendien bedenken dat de PUREX opwerkingscyclus

betekent dat de transuranische elementen (Np - Am -

CM - Cf) op de splijtingsprodukten volgen en daarom

bijna in hun geheel in de glazen houders terecht komen.
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Bovendien zal er in de glashouders gemiddeld geschat.

0,25-0,5% van de totale hoeveelheid, d.w.z. 25-50 g per

houder, aan Pu aanwezig zijn.

De bijgevoegde grafiek geeft de temperatuurdaling van

een glashouders aan (zie fig. 4).

Men dient hierbij in het oog te houden dat in de pro-

duktiecentra, in Marcoule thans en in La Hague over

enkele jaren, de glashouders in geventileerde bunkers

worden bewaard, gereed voor transport naar andere

tijdelijke of uiteindelijke opslagplaatsen.

4.2 Met_bitumen_behandelde_vaste_afvalstoffen

Twee soorten vaste afvalstoffen dienen door bitumen te

worden ingebed: slib uit de STE, zoals hierboven be-

schreven, en de ionenwissel-harsen uit de reinigings-

systemen voor het opslagbassin voor splijtstofelementen

voordat opwerking plaatsvindt.

Dit inbedden geschiedt in het STE bitumen-behandelings-

station. Hier staan twee extrusie-eenheden. De jaar-

lijkse produktiecapaciteit ligt op ca. 5.000 vaten van

200 liter elk die ongeveer als volgt zijn verdeeld: 11

vaten slib tegen 1 vat hars.

Wanneer wij alleen de vaten met slib beschouwen, op

basis van de jaarlijkse radioactiviteit die door de STE

wordt verwerkt - 1 miljoen 3Y curie en een max. van 15

kg Pu - is de gemiddelde, in elk vat voorkomende Sy a c~

tiviteit 200 curie, met een max. a activiteit van 1,2

curie.

Hierbij wordt opgemerkt dat de opgegeven Pu-waarde nog-

al wordt overschat: terugwinning binnen de fabriek zal

de naar de STE gezonden hoeveelheden Pu ongetwijfeld

minimaliseren.
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De vaten met bitumen die op deze wijze worden vervaar

digd, worden in La Hague 5 jaar opgeslagen voor zij

naar de uiteindelijke bergplaats gaan.

4.3 In beton_g_evat_vast_afval

Ook hierin onderscheiden wij twee soorten:

procesafval (hulzen en eindstukken);

technologische afval.

4.3.1

De eerste bewerking die bij het opwerken van ra-

dioactieve splijtstoffen voorkomt is de afschei-

ding van Pu, U en het splijtingsproduktenmengsel

van hulzen en de overige structurele delen van het

splij tstofelement.

In de UP2 800 en UP3 A geschiedt deze bewerking in

twee fasen. In de eerste fase, in de knipruimte,

worden de grotere constructiedelen van de ele-

menten afgescheiden - eindstukken, die de bundels

splijtstofstaven boven- en onderaan bijeenhouden.

Ook worden de splijtstofstaven in stukken van en-

kele centimeters lengte gesneden.

In het tweede stadium vallen deze afgesneden stuk-

ken en andere onderdelen in de oplosser - een

scheprad met emmers - dat gedeeltelijk in een sal-

peterzuuroplossing is ondergedompeld. Dit laatste

leidt tot de scheiding van de zircalloy hulzen

van het Pu, U en het splijtingsproduktmengsel dat

in het salpeterzuur oplost; deze vaste afvalstof-

fen worden volgens afspraak hulzen genoemd.

Nadat de emmers met deze hulzen in de bovenste po-

sitie zijn gereinigd, worden zij via een glijbaan

naar een soort open metalen mand overgebracht,

waar ook de eindstukken terechtkomen.
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4.3.2

De mand met de hulzen en eindstukken wordt in een

betonnen vat neergelaten; er wordt cementspecie

aan toegevoegd om eventuele holten of tussenruim-

ten op te vullen en ze ook binnen het vat te fix-

eren.

Dit vat heeft een inhoud van 1,4-1,5 m ; het bevat

dan eindstukken en hulzen die met twee ton oor-

spronkelijk uranium overeenkomen.

De radioactiviteitsniveaus van deze afvalstoffen

zijn niet gemakkelijk te meten. Momenteel gaat men

ervan uit dat dit afval a-stralers bevat in een

hoeveelheid die het nodig maakt dit afval naar a

opslagplaatsen te sturen. Men is daarom van plan

het afval voldoende lang op de produktieplaats op

te slaan.

4.3.2.1 Hierboven bespraken wij het primaire afval. Thans

hebben we het over het secundaire afval en wat

voor afval dat is ...! Er behoren een massa voor-

werpen en materialen toe, meestal met lage radio-

activiteitsniveaus en van zeer verschillende

samenstelling: handschoenen, vinyl, bij revisie of

onderhoud of voor routinewerkzaamheden gebruikte

kleding, verpakking, kratten, dozen en kisten

waarin voorwerpen in de gecontroleerde zone zijn

gebracht, versleten onderdelen, zoals kleppen,

pompen, ejecteurs, snijbladen waarmee radioactieve

materialen zijn bewerkt of behandeld, rommel,

aarde en beton die tijdens de werkzaamheden min of

neer besmet zijn geraakt, enz.

De grote verscheidenheid is karakteristiek voor

dit soort afval. Een andere eigenschap is het lage

niveau van de radioactiviteit, maar deze is moei-

lijk nauwkeurig te meten. Dit komt vooral doordat

het nemen van monsters hier zinloos is en omdat

deze materialen meestal ook tegelijk zijn besmet

door By~stralers en a-stralers. Praktisch gespro-

ken is het bijna onmogelijk tussen deze twee soor-

ten activiteiten verschil te maken.
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Omdat het totale radioactiviteitsniveau vrij laag

is kan deze technologische afval onmiddellijk

worden verwijderd en naar een CSM-type eindopslag-

plaats worden afgevoerd.

4.3.2.2 Voor de UP2 800 en UP3 A heeft men besloten een

serieuze poging te doen om de hoeveelheid van dit

afval zo gering mogelijk te maken en de vorm waar-

in het de fabrieken voor transport naar de ein-

opslagplaats verlaat te normaliseren.

a Ik zou hier lang over het onderwerp volume-

beperking kunnen spreken. Intussen zijn de

volgende besluiten genomen, die thans goed

effect sorteren, door:

- De afval bij de bron, d.w.z. in de ver-

schillende afdelingen van elke fabriek,

te minimaliseren en optimaliseren;

Als zodanig geschikte afvalstoffen samen

te persen;

De installatie van een verbrandingsoven

uit te stellen, zolang deze ovens nog

niet voldoende voor industrieel gebruik

zijn ontwikkeld;

De toepassing van alle andere technieken

zoals fusie, cryovermaling of andere te

beëindigen.

b De in eerste instantie gesorteerde technolo-

gische afvalstoffen, samengeperst in AD2,

worden in 400-liter vaten verpakt en door

middel van cementspecie gefixeerd.

c Men schat nu dat minimaal 10-15% van dit toe-

komstige technologische afval de opnamelimiet

voor bovengrondse opslagplaatsen van het CSM-

type zal overschrijden; deze grens is vastge-
4

steld op 2 x 10 CMA (a-stralers).
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Evenals de vaten met hulzen en eindstukken,

wordt ook deze afval op de fabrieksterreinen

opgeslagen in afwachting van het in gebruik

nemen van een eindopslagplaats voor afval die

nu gepland is voor het eind van de tachtiger

jaren.

4.4 §£hatting van de hoeveelheid_afvalstoffen

Hiervan geeft de tabel in fig. 5 een overzicht; deze

tabel is opgesteld volgens de hiervoor behandelde soor-

ten verpakkingsmaterialen en uitgedrukt per ton oor-

spronkelijk uranium.

Men merkt hierbij op dat al deze houders en andere ver-

pakkingen cylindrisch van vorm zijn. Ook is er geen ac-

tiviteitswaarde voor de afzonderlijke typen verpakking

vermeld. Hiervoor wordt naar de ook hierboven opgegeven

orde van grootte verwezen.

Het is juist te erkennen dat, ofschoon de opgegeven

hoeveelheden vrij nauwkeurig bekend zijn voor afval in

glas, bitumen en voor proces afval, dit niet geldt voor

secundair afval; het voor deze categorie opgegeven ge-

tal is meer een streefgetal en niet zozeer een dage-

lijkse realiteit. Hoe dichter deze beide waarden bij

elkaar liggen, des te efficiënter kan men het ontwerp

en de bouw van de fabriek noemen en des te groter zal

ook de betrachte discipline zijn door de daarin werken-

den.

4.5 Verwi2dering_van_vaste_afvalstoffen

We hebben gezien dat glas, bitumen en een fractie van

met beton behandeld afval voldoende lang op het fa-

brieksterrein wordt opgeslagen, enerzijds om de radio-

activiteit en dus ook de calorische waarde te laten

dalen, anderzijds om het mogelijk te maken eindopslag-

plaatsen te bouwen of eventueel het afval naar buiten-
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landse eigenaars terug te zenden.

Momenteel bestaan er alleen plannen voor de direkte

afvoer van in beton gegoten afval met lage radioac-

tiviteit.

Het eindopslagprobleem wordt in een ander gedeelte be-

handeld. Ik zou echter willen beklemtonen dat zonder

rekening te houden met de tijd waarop al deze tijdelijk

opgeslagen afvalstoffen worden afgevoerd, het toch no-

dig zal zijn geschikte verpakking of vaten voor trans-

port ter beschikking te hebben. Dit probleem moet nog

steeds in dit dubbele perspectief worden opgelost. Hoe-

wel het duidelijk technisch oplosbaar is, mag men de

kosten van de daarvoor te verrichten activiteiten niet

onderschatten.

III.5 ECONOMISCHE ASPEKTEN - HUIDIGE SITUATIE

5.1 Dit laatste brengt ons ertoe de kosten te beschouwen

die voortvloeien uit het beheer van vloeibare en vaste

afvalstoffen in de toekomstige opwerkingsfabrieken.

In termen van kosten, dienen twee aspekten in beschou-

wing te worden genomen: investering en bedrijf. Ik zal

mij hier niet met dit laatste aspekt bezighouden.

Met betrekking tot het eerste aspekt wil ik alleen een

benaderende waarde aangeven: de kosten van de fabrieken

die de vloeibare en vaste afvalstoffen verwerken be-

dragen minstens 20% van het totale bedrag dat aan de •

bouw van het UP2 800/UP3 A projekt wordt besteed. Er

moeten worden beschouwd het bewerkingsstation voor vas-

te afvalstoffen, twee glasingietwerkplaatsen, de zui-

verings- en T pakkingsafdeling voor technologisch af-

val en de da oor bedoelde opslagruimten.
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De kosten van opslag van splijtingsproduktoplossingen

voorafgaand aan het ingieten in glas en de kosten van

de installaties voor het verpakken en afvoeren van

vaste afvalstoffen met hoge radioactiviteit, tezamen

met de daarvoor benodigde transportvaten zijn niet in

dit percentage begrepen.

5.2 Hierover werd in het begin reeds gesproken. Dit onder-

werp komt hier nogmaals naar voren met betrekking tot

de kosten van afval; ik zou graag iets zeggen over de

tegenwoordige toestand.

We zullen een vergelijking maken per soort afval en

voor de twee fabrieken UP1 en UP2 afzonderlijk, waarbij

wordt gesteld dat de beide fabrieken toestemming krij-

gen zowel vloeibare als gasvormige afvalstoffen te lo-

zen.

5.2.1

In Marcoule (UP1), is de AVM al in bedrijf, zoals

wij hebben gezien.

In La Hague (UP2) verkeert de vierde opslageenheid

voor splijtingsprodukten, bestaande uit 4 tanks,

elk met een volume van 120 m , met zeer geavanceer-

de technologie, in het eerste bouwstadium. De

eenheid maakt deel uit van de UP2 800 en is in

principe de laatste eenheid in haar soort die

voor de R7 wordt gebouwd, de glasingietafdeling

van die fabriek.

Over enige maanden begint de bouw van de enkelvou-

dige opslageenheid voor splijtingsprodukten ten

behoeve van UP3.

5.2.2 Met_bitumen_behandeld_afval

In Marcoule, is al jarenlang het slib van STE met

bitumen behandeld. Ca. 20.000 vaten zijn daar
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5.2.4

vervaardigd, 4.000 daarvan zijn afgevoerd naar

CSM. De andere vaten zijn in kazematten of grep-

pels op het terrein opgeslagen.

In La Hague, wordt het slib van STE thans in spe-

ciale tanks of cylinders opgeslagen; het plan is

het slib in de installatie die in de toekomstige

STE zal werden opgesteld met bitumen te behande-

len.

5.2.3 Hoofdafval

Deze wordt in beide fabrieken tijdelijk opgesla-

gen. Materiaalterugwinning en verpakking in de

toekomst zijn onderwerpen die zowel in technisch

als financieel opzicht nog moeten worden opgelost

Het grootste deel van dit technologisch afval van

beide fabrieken wordt naar de CSM gezonden. Op de-

ze wijze voert Marcoule jaarlijks gemiddeld 10.000

vaten van 200 liter, met betonnen voering, af. Wat

La Hague betreft, betekent de nabijheid van CSM en

de daarbij behorende afvoermogelijkheden dat deze

fabriek jaarlijks het equivalent van 20.000 tot

25.000 vaten van 200 liter kan verzenden.

III.6 CONCLUSIES

In de voorgaande paragrafen zijn de technische voorzieningen

voor het verpakken van de afval die door UP2 800 en UP3 A

worden geleverd, in beschouwing genomen. In het licht van de

gemaakte opmerkingen en de gedane waarnemingen hebben wij in

het kort nagegaan wat er in de UP1 en UP2 gebeurt. Er is

opzettelijk geen melding gemaakt van de toekomstige PURR fa-

briek, of van gelijkwaardige projekten die reeds in het bui-

tenland zijn gebouwd of definitief geplanned zijn.
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Er is aangetoond dat, behalve voor glas, de voor de UP2 800

en UP3 A gekozen ingiettechnieken betrekkelijk elementair

van aard zijn, ook al vereist de toepassing van deze prin-

cipes op radioactief materiaal soms een ingewikkelde orga-

nisatie van de betreffende afdelingen.

Anderzijds hebben wij het economisch belang van de investe-

ringskosten die verband houden met het beheer van al deze

afvalstoffen, aangeroerd.

De overeenkomst tussen de beide laatste voorstellen - een-

voudige basistechnologie, hoge bouwkosten - moet naar mijn

overtuiging onze beschouwing van dit uitgebreide onderwerp

afsluiten, een onderwerp dat dikwijls door meningsverschil-

len wordt gekenmerkt en tot discussies leidt.

Ondaks het gewicht dat deze beide argumenten kunnen hebben,

moet men tenlsotte ook bedenken dat het verpakken van afval

vanuit de gezichtshoek "veiligheid voorop" moet worden bena-

derd, zoals thans het geval is, terwijl de uiteindelijke op-

slag pas daarna komt.

Wat dit laatste betreft: er is nog niets definitief. Het

valt echter buiten het bestek van deze lezing dit belang-

rijke aspekt van afvalstoffen die van de industriële nucle-

aire activiteiten afkomstig zijn, hier te behandelen.
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AFVAL VAN LA HAGUE IN Ci/JAAR

(Referentie: Journal Officièl van 1/11/1980)
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IV.1 INLEIDING

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de ontwerp-

werkzaamheden die bij het ECN veelal in samenwerking met an-

dere instituten, zoals bijv. de TH-Delft afd. Mijnbouwkunde,

zijn en worden uitgevoerd.

Alhoewel de nadruk in deze bijdrage valt op het definitief

opbergen van KSA in een zoutkoepel, zijn in het mijnontwerp

uiteraard ook voorzieningen getroffen voor de definitieve

opslag van laag-, middel- en hoogactief vast afval.

Voor het laag- en middelactief vast afval, alsmede voor een

groot deel van het hoogactief vast afval, is het voldoende

om holruimten in de zoutformatie te creëren waar dit type

afval wordt opgeborgen en wac.rna de overgebleven restruimte

weer met steenzout wordt opgevuld. De techniek die hierbij

wordt vereist is geen andere dan die welke reeds gedurende

lange tijd in de steenzoutmijnbouw succesvol wordt toege-

past.

Bij het definitief opbergen van KSA kan geen direkte aanslui-

ting bij de klassieke zoutmijnbouw worden gevonden vanwege

de warmteproduktie van het KSA en dit vormt dan ook natio-

naal zowel als internationaal een onderwerp van uitgebreide

studie. De programma's van onderzoek in ons land, de BRD en

een substantieel deel van het programma in de USA houden

zich bezig met de opslag van het afval in zoutformaties.

Een centrale rol, bij het uitvoeren van experimenten en het

opdoen van ervaring op technische schaal van het opslaan van

radioactief afval (geen KSA), vervult de ASSE-II zoutmijn in

de omgeving van Braunschweig (fig. 1).

Met het "Gesellschaft für Strahlen und Umweltforschung"

(GSF) die de eigenaar is van deze oude zoutmijn, heeft het

ECN een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het uitvoeren

van experimenten in de ASSE-II, het uitgevoerde "droogboorex-

periment" vormt hiervan een onderdeel.

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat de hier beschreven werk-

zaamheden worden uitgevoerd onder contract met de Commissie

van de Europese Gemeenschappen.
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IV.2 TEMPERATUURBEREKENINGEN

Een belangrijke factor bij het ontwerpen van een afvalmijn

is de temperatuurverdeling in de zoutformatie die veroor-

zaakt wordt door de vervalwarmte van het verglaasde KSA.

In het recente verleden zijn door het ECN en anderen tempe-

ratuurberekeningen uitgevoerd aan een groot aantal opberg-

configuraties (ref. 1,2,3,4).

In de figuren 2, 3 en 4 zijn schematisch een aantal opberg-

configuraties weergegeven, die gebaseerd zijn op verticale

boorgaten met verschillende diepten en in de voornoemde

referenties behandeld worden.

Wanneer aangenomen wordt dat de gatvolumes (d = constant)

van de configuraties van de figuren 2, 3 en 4 onderling aan

elkaar gelijk zijn en gevuld met KSA, is een voor de hand

liggende observatie dat de configuratie van fig. 2 het

hoogste temperatuursregime te zien zal geven. De spreiding

van het afval over de zoutformatie, zowel verticaal als

horizontaal is dan ook een effectief middel om het tempera-

tuurniveau te verlagen. Dit kan o.a. bereikt worden door een

,zgn. "meer-laags concept" toe te passen (fig. 3).

Wanneer er geen technische belemmeringen meer zijn bij het

droogboren van diepe gaten (_> 300 m) komt de configuratie

van fig. 4 in aanmerking, die t.o.v. de andere een aantal

voordelen biedt:

de diepte van de aan te leggen schachten is geringer;

er is geen penetratie van schachten door het (de) op-

bergveld(en);

op één niveau hoeven slechts galerijen gedreven te wor-

den;

het aantal met KSA gevulde gaten die afgesloten moeten

worden, is aanmerkelijk geringer.
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De bovengenoemde voordelen zijn niet alleen van economische

betekenis, maar hebben ook een positief effect op de resul-

taten van de veiligheidsanalyse, met name is het vierde punt

van belang. Voor dit type configuratie, die de basis vormt

voor het huidige Nederlandse en Duitse (Gorleben) mijncon-

cept, zij voor deze presentatie een aantal temperatuurbere-

keningen uitgevoerd.

In het Nederlandse mijnontwerp wordt ervan uitgegaan dat in

de afvalmijn het verglaasde KSA geproduceerd door 25 reac-

toren van 1000 MWe gedurende een bedrijfstijd van 40 jaar,

kan worden ondergebracht. Met het programma ORIGEN-79 (ref.

5) zijn een aantal berekeningen uitgevoerd teneinde de warra-

teproduktie van het KSA van een drukwater-reactor vast te

stellen als funktie van de vervaltijd. De volgende invoer-

gegevens werden voor de berekeningen gebruikt:

LWR type DWR

- Een specifieke verspii.jting van de brandstof van 33

GWd/Mg

Een specifiek vermogen van 40 MW/Mg

Een lastfactor van ca. 0,75. De jaarlijkse onderbreking

van 3 maanden werd in de berekening expliciet in reke-

ning gebracht.

Verrijking in U-235: 3,3%.

Thermisch rendement: verondersteld werd dat 3,08 GW(th)

nodig is om netto 1 GW(e) elektriciteit op te wekken

(hiermee wordt aangesloten bij INFCE WG7).

Voor de goede orde wordt vermeld dat bij deze splijtstofcy-

clus de splijtstof één maal door de reactor gaat, waarna

afscheiding van U en Pu volgt, om later in snelle reactoren

hergebruikt te worden.

Verder werd aangenomen dat bij de chemische opwerking ên Kr

ên Xe geheel zijn verdwenen uit het afval èn dat van het U

en Pu 0,5% in het afval achterblijft.

Voor het tijdstip van opwerking zijn drie mogelijkheden be-

zien, te weten 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar na het ontladen van

de reactor.
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Voor het uitvoeren van de gepresenteerde temperatuurbereke-

ningen is arbitrair gekozen voor een vervalwarmte-curve ge-

baseerd op een opwerkingstijdstip van 10 jaar na het ontla-

den van de reactor, waarna het verglaasde KSA, zonder inte-

rim opslagperiode, definitief in de opbergmijn wordt opge-

borgen.

In tabel 1 is de vervaltwarmte opgegeven volgens de ORIGEN-

berekening. In het programma TASTE (ref. 6) wordt deze curve

benaderd door een samenstelsel van drie exponentiële curven;

de aldus berekende warmteproduktie is eveneens vermeld in

tabel 1.

Alvorens over te gaan tot een bespreking van de berekenings-

resultaten, wordt de aandacht gevestigd op fig. 5 teneinde

een realistisch beeld te verschaffen over de werkelijke

afmetingen van een zoutkoepel waarin een opbergzone is

aangegeven (ref. 7).

Het betreft hier een dwarsdoorsnede van de Gorleben zout-

formatie, waarvan de lengte de breedte vele malen overtreft.

In de figuur is de opbergzone aangegeven die zich in lengte

richting, loodrecht op het vlak van tekening, uitstrekt. Te-

vens zijn in de figuur de temperatuur in en buiten de zout-

koepel aangegeven voor de ongestoorde situatie.

Bij de in ons land verrichte studies is gekozen voor een

cylindervormige geometrie voor het opbergen van het KSA. Een

KSA-opbergzone met een diameter van 1100 m en een hoogte van

ongeveer 3 20 m is voldoende groot om het KSA van bovenge-

noemd reactorpotentieel te kunnen bergen. De verticale

opberggaten met een effectieve lengte van 300 m zijn aange-

bracht in een vierkant patroon met een steek van 50 m.

In fig. 6a is het rekenmodel getekend, waarin de opbergzone

op 900 m is aangegeven. De gestippelde lijn geeft de contour

weer van een geschematiseerde zoutkoepel waarbij het isola-

tieschild rond de opbergzone minstens 20 0 m bedraagt.
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In de figuur is verder de geologische temperatuurgradiënt

van 2,l°C/100 m getekend. Bij deze berekeningen is aangeno-

men dat de zoutformatie oneindig grote afmetingen bezit. De

gehanteerde materiaaleigenschappen zijn:

Warmtegeleiding : A-.O =5,02 W/m°C

Dichtheid : C =2160 kg/m3

Specifieke warmte : C 5 Q = 920 J/kg°C.

Eenvoudigheidshalve wordt aangenomen dat de totale hoeveel-

heid verglaasd KSA van voornoemd reactorpotentieel momentaan

in het daartoe bestemde gebied in de zoutkoepel wordt opge-

borgen. De resultaten van de berekeningen zijn gepresenteerd

in de figuren 6a t/m 6j.

Vanaf het tijdstip van opbergen tot ongeveer 100 jaar daar-

na, is er sprake van een geleidelijke stijging van de maxi-

male globale temperatuur die op dat tijdstip 85,3 C bedraagt.

De temperatuurstijging beperkt zich nu hoofdzakelijk tot de

opbergzone en zijn direkte omgeving. Vanaf 100 jaar neemt de

max. globale temperatuur in de opbergzone langzaam af, ter-

wijl het gebied dat een temperatuurstijging ondergaat zich

uitbreidt. Bij 1000 jaar, fig. 6j, blijft de stijging aan de

rand van de koepel beperkt tot maximaal ongeveer 7 C.

Een verdere voortzetting van de berekeningen vereist, bij

het gehanteerde model, een andere berekeningstechniek, omdat

na dit tijdstip de invnoed rond de geschematiseerde zoutkoe-

pel zich doet gelden.

Wanneer daarentegen de zoutkoepel groter was aangenomen,

bijv. met een diameter van 2000 m, dan had het warmtefront

de periferie van de koepel nog niet of juist bereikt. Het

verdere verloop van de temperatuur in de tijd geeft een ver-

dere afvlakking van het temperatuurpatroon te zien met als

limiet de terugkeer tot de uitgangsconditie.

Bovenberekende temperaturen liggen binnen de gestelde tem-

peratuurgrenzen:
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max. locale temperatuur in de opbergzone <_ 150 C

max. globale temperatuur in de opbergzone £ 100 C

max. globale temperatuur in het isolatie-

schild <_ 60°C

De eerste temperatuurgrens heeft betrekking op de maximale

temperatuur rond de KSA-bussen. Deze waarde is hier niet be-

rekend maar ligt ruim binnen de gestelde limiet, wanneer

ervan uitgegaan wordt dat de diameter van de KSA-bussen 200

mm bedraagt. Hierbij hoort dan een warmteproduktie van on-

geveer 300 W/m.

Bij grotere diameter van de KSA-bussen met hetzelfde speci-

fiek vermogen kan de gestelde temperatuurlimiet worden ge-

handhaafd door de bussen niet meer aaneengesloten in de

gaten te plaatsen, maar een axiale spatiëring toe te passen.

Bij deze oplossing wordt het geboorde gat niet meer optimaal

gebruikt.

Tot welke keuze men uiteindelijk zal geraken is voor de vei-

ligheidsfilosofie niet relevant en heeft slechts consequen-

ties voor de economische aspekten van de afvalverwerking.

TABEL 1: Warmteproduktie van de totale hoeveelheid verglaasd

KSA en de benadering daarvan in de berekening.

2
Vervaltijd

(a)

10

25

40

70

100

250

500

1000

Produktie
(MW)

27.7

17.1

12.1

6.32

3.59

.915

.577

.272

Benaderde produktie
(MW)

27.7

17.2

12.0

6.38

3.66

.916

.576

.273

Uitgaande van de opwerking 10 jaar na beëindiging van de

bestraling
2
Gerekend vanaf de beëindiging van de bestraling.
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IV.3 HET DROOGBOOREXPERIMENT IN DE ASSE-II MIJN (figuren 1 en 7)

Voordat het droogboorexperiment op de 750 m galerij een aan-

vang nam, is in de direkte omgeving hiervan een zgn. geolo-

gische verkenningsboring uitgevoerd. Dit was o.a. noodzake-

lijk omdat de installatie waarmee het droogboorexperiment

werd uitgevoerd niet geschikt was om eventueel aangeboorde,

onder hoge druk staande geïsoleerde pekel of gas (CO~, CH.,

H~S)-insluitingen te registreren resp. te beheersen; (geen

blow-out preventer!).

Nadat de verkenningsboring was uitgevoerd is het 350 m lange

gat gemeten, teneinde de positie van het gat te bepalen;

aansluitend hierop werd het gat met Magnesium cement gevuld.

De resultaten van deze boring, ondermeer ontleend aan de

verkregen steenzoutkernen (figuur 8) waren:

1 de formatie waarin werd geboord bestaat hoofdzakelijk

uit oud steenzout met 1 tot 5 mm dikke Anhydriet laag-

jes met een gemiddelde onderlinge afstand van ongeveer

10 cm (Stassfurt-Steinsalz; Zechtstein 2).

2 Er werden geen aanwijzingen gevonden die zouden kunnen

duiden op gas- of pekelinsluitingen.

Voor het droogboorexperiment, dat gepland was op een hori-

zontale afstand van slechts 1 m van dv. verkenningsboring,

mocht dan ook dezelfde geologische situatie verwacht worden.

De droogboring is uitgevoerd met een standaard-machine

(Wirth, HG 250) die o.a. zowel in de kolen als in de erts-

mi jnbouw wordt gebruikt. Deze machine gebruikt in de normale

gevallen bij het verrichten van boorwerkzaamhecien vloeistof

voor het koelen van de beitel en het afvoeren van het boor-

sel.

Het was daarom noodzakelijk de machine op dit punt voor het

experiment aan te passen, zodat lucht als transport-medium

voor het zoutgruis toepasbaar zou zijn. Figuur 9 geeft de

principe-opstelling van de boorinstallatie weer. In de vloer
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van de 7 50 m galerij is op de plaats van de boormachine een

"kelder" gemaakt om de verbuizing te kunnen aanbrengen, die

de retour lucht me1: zoutgruis moest geleiden. In deze ruimte

onder de machine was het mogelijk de verbuizing met een

lengte van ongeveer 15 m in delen van ca. 1,2 m met behulp

van schroefverbindingen aan elkaar te zetten.

De booractiviteiten zijn begonnen met het boren van het gat

voor deze verbuizing. Allereerst werd een gat met een dia-

meter van 311 mm geboord, met ongeveer een diepte van 15 m

(fig. 10). Hierbij was het niet mogelijk de filterinstalla-

tie te gebruiken, die het zoutgruis (stof) van de lucht moet

scheiden. De reden hiervan is dat de geleidestangen, die

vlak achter de beitel aangebracht zijn en die zorg dragen

voor de rechtheid van het gat tijdens het boren, een bijzon-

dere vorm hebben (fig. 11), die afwijkt van de normale

boorstangen waarop de afdichting in de machine was gebaseerd,

Voordat de verbuizing aangebracht kon worden, diende het gat

over de eerste 16 m te worden opgeruimd met behulp van een

speciale beitel (fig. 12). Na het aanbrengen van de verbui-

zing (fig. 13) en het verbinden hiervan aan het steenzout

d.m.v. cement, konden de eigenlijke booractiviteiten een

aanvang nemen, uiteraard nadat de compressoren en de filter-

installatie aangesloten en beproefd waren.

Vanaf dit tijdstip werd na elke boorstang (lengte 1,5 m) een

zoutgruismonster genomen teneinde dit later te kunnen onder-

zoeken en te vergelijken met de zoutkernen uit de verken-

ningsbori ng.

Ook het verdere verloop van de boring is zonder al te grote

problemen verlopen.

Vermeldenswaard is het van tijd tot tijd in trilling geraken

van het boorstangenstelsel. Dit is waarschijnlijk toe te

schrijven aan het passeren van de eerdergenoemde anhydriet

laagjes die op de beitel een scheve belasting uitoefenden.

Door te spelen met de omwentelingssnelheid (gemiddeld 20-25

omw/min.) en de beiteldruk (30-40 kN) konden deze dynamische

verschijnselen binnen redelijke grenzen gehouden worden.
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Een ander probleem dat gedurende het boorexperiment optrad,

betrof het transport van het boorsel d.m.v. de aangevoerde

spoellucht. Bij grotere diepten, rond de 200 m, bleek,

t.g.v. de toenemende wrijvingsverliezen, de hoeveelheid be

schikbare lucht voor het transport van het boorsel bij de

beitel, onvoldoende te zijn. Op een diepte van 200 m raakten

de beitel en het stelsel geleidestangen vast. De luchthoe-

veelheid was onvoldoende om het boorgruis direkt omhoog te

transporteren, waardoor het terugviel om opnieuw vermalen te

worden, hetzij bij de beitel, hetzij op het trajekt waar de

geleidestangen zich bevonden.

Een theoretische verificatie heeft inderdaad bevestigd dat

geen verticaal transport van zoutdeeltjes van enige afmeting

meer mogelijk was. Door vrijwel de volledige belastingsmoge-

lijkheden van de boormachine te benutten, slaagde men er na

ongeveer 3 uur in het stangenstelsel los te wrikken. Door

het anders schakelen van de twee aanwezige compressoren kon

de hoeveelheid lucht ten behoeve van het zoutgruistransport

opgevoerd worden, wat voldoende bleek te zijn om het gestel-

de doel, een diepte van 300 m te bereiken, te realiseren.

Voor wat betreft de boorsnelheid, wordt opgemerkt, dat deze

maximaal 3 m/h bedroeg. De gemiddelde waarde van de boor-

snelheid, betrokken op 17 "boordagen" van elk 2 x 8 uur =16

uur, bedroeg ongeveer 1 m/h.

Nadat de boorstangen uit het gat waren verwijderd (fig. 14),

hetgeen ongeveer één dag in beslag nam, werd het gat vrijge-

geven om het meetprogramma te beginnen.

IV.4 HET MEETPROGRAMMA

4.1 Het meetsysteem (fig. 15)

Voor het uitvoeren van de metingen is _e . teem ont-

worpen dat verschillende mogelijkheden ^ ,dt en waarin

een TV-systeem, gevat in een frame dat d.m.v. geleide-

rollen over de gatwand bewogen kan worden, een centrale

plaats inneemt.
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I Bij deze opstelling kan met behulp van de TV-came-

ra en de ingeschakelde verlichting het gat worden

geïnspecteerd.

II Met behulp van een spiegel die onder 45° t.o.v. de

camera is geplaatst kan de gatwand worden geïnspec-

teerd .

III Door het aankoppelen van het eigenlijke meetgedeel-

te kunnen o.a. temperatuur- en convergentiemetingen

worden verricht. Dit meetgedeelte omvat nu (fig.

16) :

Zes meetklokken die twee aan twee tegenover

elkaar liggen onder een hoek van 60°. Elke

meetklok heeft een nauwkeurigheid van 0,01 mm

en een meetbereik van 25 mm.

Een kompas om de positie waarin de meetsonde

zich bevindt te kunnen vaststellen.

Een meetinstrument (pendel) om de scheefstand

van de sonde te kunnen vaststellen.

Digitale temperatuurmeters, één om de tempe-

ratuur van de TV-camera te bewaken en een

andere om de wandtemperatuur te kunnen bepa-

len.

- Twee digitale horloges, éën uurwerk geeft de

tijd aan en het andere de datum (later ver-

vangen door een elektronische tijdaanduiding).

Bij het meten van de convergentie van het gat is het

van belang dat t.a.v. de spanningen en vervormingen in

een storingsvrij gebied wordt gemeten, derhalve is

onder het meetsysteem een 8 mm lang stangenstelsel

aangebracht waarop de meetsonde rust, zodat de invloed

van de bodem van het gat op de metingen verwaarloosbaar

klein is. De metingen kunnen volledig automatisch

worden verricht. De tijdstippen waarop een meting

gedaan moet worden kunnen d.m.v. een tijdklok worden

ingesteld. De meetgegevens op het TV-beeld worden op

videoband opgeslagen en deze band wordt, na te zijn

volgeschreven verwisseld.
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4.2 De meetresultaten

Bij het opzetten van het meetprogramma is er naar ge-

streefd dat de convergentiemetingen zo spoedig mogelijk

na het gereedkomen van het gat een aanvang zouden kun-

nen nemen, teneinde de beginconvergentie te kunnen

registreren. Dit deel van de convergentiecurve is

vooral van belang voor de hierop aansluitende analyti-

sche simulatie van het probleem.

Nadat het gat met de TV-camera (meetopstelling I) was

geïnspecteerd, is de meetsonde (meetopstelling III)

naar beneden gelaten en zijn de convergentiemetingen

3,5 dag na het gereedkomen van het gat op een diepte

van 7 50 + 292 m = 10 42 m aangevangen.

De eerste metingen zijn uitgevoerd, terwijl de boorma-

chine nog aanwezig was, waarbij de meetsonde proviso-

risch aan de boormachine werd bevestigd (fig. 17). De

metingen zijn tijdens het demonteren en transporteren

van de boormachine enige tijd onderbroken en daarna

voortgezet met de daarvoor gebouwde opstelling (fig.

18).

De resultaten \fan da convergentiemetingen zijn in fig.

19 weergegeven. De tweede onderbreking van de metingen

in de periode 80 - 120 dagen is te wijten aan een niet

tijdig gesignaleerd defect van de installatie.

Zoals uit de grafiek valt af te lezen, verloopt het

convergentieproces zeer regelmatig en vallen de meet-

waarden van de diametraal tegenover elkaar liggende

meetklokken vrijwel samen. Ongeveer hetzelfde kan

gezegd worden van de gemeten waarden van de verschil-

lende klokken onderling, zij het dat na ongeveer 400

meetdagen enkele klokken mechanische gebrekken begonnen

te vertonen ten gevolge van het indringen van zoutstof

in het mechanisme.
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De temperatuur op het diepste punt van het gat bedroeg

42 C, waarbij de opnemer, gemonteerd aan de onderkant

van het stangenstelsel, in de resten van het zoutstof

gedrukt werd, dat zich nog op de bodem van het gat be-

vond. Hierdoor was een "innig" contact met de zoutfor-

matie ter plaatse gewaarborgd.

Voordat de convergentiemetingen een aanvang namen, is

getracht het diameterverloop over de lengte vast te

stellen Tevens is de afwijking van de verticaal geme-

ten. De diameterverloop kon over een groot gedeelte van

het gat niet worden vastgesteld, daar de diameter van

het gat groter bleek dan het maximale meetbereik van de

sonde; dat betekent groter dan 322 mm. De reden dat het

gat groter is dan de nominale boordiameter, ^ 311 mm,

is naar alle waarschijnlijkheid het langs de wand

schuren van de boorstangen gedurende het boorproces.

De bovengenoemde metingen ter bepaling van de vertica-

liteit van het gat gaven reeds aan dat het gat behoor-

lijk recht moest zijn; later is dit bevestigd door

metingen die de GSF heeft uitgevoerd met speciaal voor

dit doel geschikte apparatuur, (fig. 20). De afwijking

op het diepste punt is kleiner dan 2 meter t.o.v. de

verticaal.

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat een zgn. "hulpsonde"

met een groter meetbereik is ontwikkeld teneinde het

gat over de volle lengte te kunnen calibreren (fig. 21a

en b). Met behulp van deze sonde wordt getracht ook de

convergentie van het gat op verschillende diepten te

bepalen; hiervoor is het gat om de 20 m gemarkeerd met

inktstrepen. Door nu op verschillende tijdstippen de

diameter ter plaatse van de markeringen te bepalen

wordt getracht een inzicht te krijgen in de convergen-

tie als functie van.de diepte van het gat. Deze me-

tingen zijn nog niet uitgewerkt.

-Voor een gedetailleerde beschrijving van het droogboor-

experiment wordt verwezen naar ref. 8.
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IV.5 BEREKENINGEN AAN DE GEMETEN CONVERGENTIE VAN HET GAT

Gezien het karakter van deze voordracht worden niet in de-

tail de methodiek en de computerprogramma's, berustend op de

eindige elementmethode, behandeld, die gebruikt zijn bij het

afleiden van de kruipwet die de gemeten convergentie goed

beschrijft.

De numerieke simulatie van het convergeren van het boorgat

is gerapporteerd in ref. 9.

In dit rapport zijn twee berekeningsmodellen gepresenteerd,

beide gebaseerd op de veronderstelling dat ter plaatse van

de metingen sprake is van een vlakke vervormingstoestand,

hetgeen, gezien de afstand tot verstoringen zoals galerijen

etc. gewettigd is.

In het uiteindelijk gehanteerde model voor het boorgat ter

plaatse van de metingen vormt een vlakke vervormingstoestand

van een dikwandige cylinder met een nagenoeg "oneindig" gro-

te uitwendige straal, het uitgangspunt.

Een gebergtedruk van p = 22 MPa (220 bar) wordt als rand-

voorwaarde genomen. De element-indeling bij dit model is zo-

danig gekozen dat het aantal elementen beperkt is gebleven,

zonder dat de vereiste nauwkeurigheid, met betrekking tot de

steile spanningsgradiënten in radiale richting, wordt aange-

tast. Voor de hier gepresenteerde resultaten heeft dit model

als basis gediend.

Inzake stationaire kruip is tevens een model afgeleid, ge-

baseerd op een dikwandige cylinder met eindige buitenstraal,

welke als analogen kan dienen voor de cylinder met "onein-

dig" grote buitenstraal.

Dit kan van belang zijn wanneer numerieke beperkingen het

toepassen van een cylinder met oneindige buitenstraal onmo-

gelijk maken. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen

naar ref. 9.
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Voor het uitvoeren van de berekeningen is om redenen van een

realistische modellering, transiënte respons en elastische

spanningsverdeling, gekozen voor het model met een relatief

gezien "oneindig" grote buitenstraal.

Bij het afleiden van de kruipwet uit de gemeten waarden is

gebleken dat een secundaire kruipwet van het type e = Aa11

(Nortonse wet) goed voldoet (fig. 22) waarbij aangetekend

moet worden dat niet is aangetoond dat een andere meer

gecompliceerde wet (primaire kruipwet) niet zou kunnen

voldoen.

Gezien echter de overeenkomst tussen de metingen en de bere-

keningen leek het in dat stadium niet opportuun hieraan meer

aandacht te schenken te meer daar de basis van deze numerie-

ke simulatie op de resultaten van slechts de eerste 200

meetdagen berustte en men in geval van primaire kruip steeds

onderscheid moet maken tussen niet lineaire materiaalrespon-

sie en een niet lineaire responsie van de constructie.

De uiteindelijke getalwaarden voor de secundaire kruipwet in

de onderhavige zoutformatie bij een temperatuur van ca. 40°C

ter plekke van de meetsonde zijn vervat in

e = 8.8 10c a
5.5

waarbij de tijd in dagen en de spanning in MPa is gegeven.

In fig. 23 is een meetpunt weergegeven na ongeveer 500 meet-

dagen; zoals te zien is, komt de boorgatconvergentie zoals

uit de berekening voorspeld, nog steeds goed overeen met de

gemeten waarde, zodat er ook op dit moment geen aanleiding

bestaat de afgeleide kruipwet aan te passen.

De uitgevoerde experimenten en berekeningen zijn niet alleen

van belang voor convergentie van boorgaten, maar ook voor

deformaties rond mijngalerijen en holruimten. Een kantteke-

ning dient gemaakt te worden t.a.v. de temperatuurafhanke-

lijkheid in de kruipwet welke voor andere temperatuurniveaus

nog niet geverifieerd is, zodat de hier gepresenteerde

kruipwet voor een temperatuurgebied rond 40°C en de betref-

fende zoutformatie van kracht is.
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IV.6 TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN

In aansluiting op de experimenten beschreven in hfdst. 5 zal

in de herfst van dit jaar (1981) een begin worden gemaakt

met het uitvoeren van een serie experimenten met verhitte

sonden in het gat. Door middel van elektrische verhitting

zal de vervalwarmte worden gesimuleerd die het KSA, althans

in de beginperiode, produceert. Onder invloed van de verwar-

ming zal het gat ten gevolge van de volume-toename van het

steenzout versneld willen dichtkruipen. De doelstelling van

dit experiment is tweeledig:

a Het vaststellen van de maximale druk welke wordt uitge-

oefend op de canisters die, gevuld met KSA, op een

diepte van ongeveer 1000 m in lange boorgaten zijn

opgeslagen.

b Verificatie van rekenmodellen.

Ad a

In feite gaat het hier om een indruk te krijgen op welke

druk gerekend moet worden bij het ontwerpen van de omhulling

van de KSA canisters, hetgeen zeker van belang is voor de

korte termijn veiligheid.

Ad b

De genoemde verificatie van rekenmodellen bij deze verhitte

experimenten is zeer belangrijk, niet alleen voor de test

zelf, maar ook voor het ontwerpen van het gehele mijngebouw

waarbij soortgelijke fenomenen zullen optreden. Zoals reeds

in hfdst. 2 aangegeven moet in het opbergveld en ook op eni-

ge afstand daarvan op een verhoging van het temperatuurni-

veau worden gerekend. De daarmee gepaard gaande volumever-

groting zal aanleiding geven tot vervormingen in het mijn-

gebouw. Met name is het van belang de belasting in de zone

van de galerijen goed te kennen, waarbij het gebied rondom

de ingang van de boorgaten extra aandacht zal vragen.
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In fig. 24 is schematisch een overzicht gegeven van het ex-

perimentele programma. Zoals te zien valt, worden er twee

soorten experimenten uitgevoerd met verschillende randvoor-

waarden:

1 YêEhitte_experimenten_waarbij §§_2§twand_zich_niet_vrij

naar_binnen_kan_verplaatsen

Hierbij gaat het om sonden die met een zo krap mogelij-

ke speling in het gat worden geplaatst (1050 m en 850

m) en aansluitend worden verhit en die zich in het gat

zullen verklemmen, waarbij de optredende drukopbouw als

funktie van de tijd wordt gemeten.

2 Y§^hitte_experimenten_waarbij_de_gatwand_zich_wel_vrij

naar_binnen_kan_verglaatsen

In tegenstelling tot het vorig type kan deze sonde

meerdere malen worden gebruikt. De sonde wordt met

ruime speling in het gat neergelaten en aansluitend

verhit. De gatwand zal zich onder invloed van de warm-

tetoevoer versneld naar binnen verplaatsen. Deze radi-

ale vervorming van de gatwand wordt als funktie van de

tijd gemeten.

De boven beschreven experimenten zullen in beginsel bedreven

worden met een constant vermogen per strekkende meter (̂  1600

W/m), waarbij de maximale wandtemperatuur van het zout 200 C

bedraagt. Deze wandtemperatuur ligt 50 C hoger dan in het

huidige Nederlandse mijnontwerp, in het Duitse ontwerp han-

teert men vooralsnog deze hogere waarde van 200 C.

Het uitvoeren van de experimenten op een wat hoger tempera-

tuursniveau is geen groot bezwaar, daar een betrouwbare ex-

trapolatie naar lagere waarden mogelijk is. Ook is het niet

uitgesloten dat gedurende de loop van het projekt een of

meerdere testen uitgevoerd zullen worden op het lagere

temperatuursniveau van 150 C.
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In fig. 25 wordt informatie verschaft over de verwachte tem-

peratuursverdeling na een verhittingsperiode van ongeveer 3

maanden in de omgeving van de meetsonde, terwijl uit fig. 26

valt af te lezen dat een voortzetting van de test langer dan

genoemde periode waarschijnlijk niet zinvol zal blijken te

zijn.

De berekeningen, die een oriënterend karakter dragen, zijn

uitgevoerd met een constante warmtegeleidingscoefficient,

voor de uitwerking van de meetgegevens wordt uiteraard gere-

kend met een temperatuur-afhankelijke geleidingscoëfficiënt.

Verder nog enkele opmerkingen over de technische uitvoering.

In fig. 27 is schematisch de opbouw weergegeven van de uit

twee delen bestaande sonde. Het onderste deel is de eigen-

lijke meetsonde met een verhit deel van 3 meter; hierin is

de vereiste instrumentatie aangebracht die afhankelijk is

van het type sonde (1) of (2). In het bovenste deel bevindt

zich de elektronika voor het digitaliseren van de meetsig-

nalen van de diverse opnemers, etc. welke in 4 onafhankelij-

ke groepen is onderverdeeld.

Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt, dat het meetge-

deelte van de sonde van het type 1 zich tijdens de test zal

verklemmen in het steenzout. Na afloop van het experiment

zal het bovenste deel met de elektronika worden losgekoppeld

om hergebruikt te worden bij de volgende experimenten.

Aangetekend wordt tenslotte nog dat deze experimenten worden

ondersteund door laboratoriumproeven op de TH-Delft, afd.

Mi j nbouwkunde.

IV.7 CONCLUSIES EN DISCUSSIE

Gelet op de stand van het onderzoek kunnen de volgende con-

clusies worden getrokken.
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Voor wat betreft de temperatuurberekeningen aan opberg-

configuraties behoeft geen ontwikkelingswerk meer ver-

richt te worden. Zowel de programmatuur om de globale

temperatuursverdeling te berekenen (b.v. TASTE), alsme-

de de programma's om lokale effecten te bepalen waarbij

temperatuursafhankelijke effecten van belang kunnen

zijn, zijn aanwezig en uitgetest.

n

Het uitvoeren van berekeningen aan de vervormingen van

zoutkoepels onder invloed van de warmteproduktie t.g.v.

het KSA is qua programmatuur vrijwel geen probleem

meer. De constitutieve vergelijkingen die in deze

berekeningen worden gebruikt, berusten in vele gevallen

op laboratoriumexperimenten. Gezien de aard van het

materiaal is een verificatie via in-situ experimenten

als hiervoor beschreven van groot belang. Dit deel van

het onderzoeksterrein zal nog een behoorlijke inspan-

ning vergen.

Door het geslaagde droogboorexperiment en de relatief

geringe gemeten convergentie is er voor wat betreft de

opbergconfiguratie een aanzienlijke flexibiliteit

gerealiseerd. Het is technisch gezien zeer aannemelijk

dat de huidige configuratie met 300 m diepe opberggaten

die nu vanaf 900 m tot 1200 m diepte mogelijk blijkt te

zijn, ook op een dieper gelegen niveau goed realiseer-

baar is, eventueel gecombineerd met gaten met een

grotere lengte dan 300 m.

Daar de temperatuur van het steenzout toeneemt met on-

geveer 3°C/100 m, zal in dat geval voor een betrekke-

lijk korte periode tussenopslag noodzakelijk zijn om

binnen de aangegeven temperatuurlimieten te blijven.
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Tenslotte nog een opmerking betreffende de kosten van het

opbergen van KSA in een zoutformatie. In de verslaggeving

van "working group 7" van INFCE (ref. 10) wordt een schat-

ting gegeven van de kosten van de gehele splijtstofcyclus,

d.w.z. vanaf het delven van het Uraan, verrijking etc. tot

en met het definitief opbergen in de geologische formatie.

Voor de splijtstofcyclus 2, U/Pu cyclus in LWR's bedraagt

dit 9.10 US$/GW .; ervan uitgaande dat de koerswaarde van

de dollar eind 1979 ongeveer 2 gulden bedroeg komt dit neer

op ongeveer \ cent/kWh.
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Figuur 7 Diepste punt bereikt !

Figuur 8
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Figuur 11
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Figuur 13

Figuur 14
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Figuur 15
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V DE VEILIGHEID VAN NUCLEAIRE AFVALOPBERGING IN ZOUTKOEPELS

door ir. J. Hamstra

Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland

Petten (NH)
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V.1 INLEIDING

Een goede internationale samenwerking tussen deskundigen van

diverse disciplines betrokken bij de bestudering van de

mogelijkheden voor opberging van nucleair afval in de diepe

ondergrond heeft de afgelopen jaren geleid tot een algemeen

aanvaard inzicht,

dat meerdere gesteenten, zoals graniet, kleisteen en

steenzout, in aanmerking komen om gebruikt te worden

voor het erin aanleggen van een opbergfaciliteit,

dat de voorbereiding van zo'n opberging een iteratief

proces is, dat naarmate meer gegevens beschikbaar komen

verloopt van een algemene opzet tot een specifiek voor

één lokatie uitgewerkt plan,

- dat ook de vormgeving van de opberging zelf in het

stapsgewijze proces wijzigingen en aanpassingen onder-

gaat als gevolg van een streven naar steeds betere

resultaten van de veiligheidsanalyses,

dat de lange termijn veiligheid van zo'n opberging

slechts met behulp van modelberekeningen zal zijn te

analyseren,

dat zowel dit veiligheidsanalysewerk als ook de uit-

eindelijke vormgeving en de capaciteitsbegrenzing van

de opberging afhankelijk zal zijn van specifieke gege-

vens over de geologische en geohydrologische omstandig-

heden ter plaatse van de voor de afvalopbering te

benutten formatie, en

dat deze gegevens slechts door een ter plaatse uitge-

voerd verkennend onderzoek verkregen kunnen worden.

In verscheidene landen, waaronder met name West-Duitsland en

ook Nederland, is het afgelopen decennium veel werk verzet

ter voorbereiding van zorgvuldig onderbouwde voorstellen

voor de opberging van radioactief vast afval in zoutkoepels.

_ M . . ^. _



-130-

Begin 1979 bracht de regering van de Westduitse deelstaat

Nedersaksen, in het kader van het Gorleben International

Review een groot aantal deskundigen bijeen, die ten aanzien

van de afvalopberging in een zoutkoepel in een "Rede-Gegen-

rede" zitting het voor en tegen van zo'n opberging nader

toelichtten (1). Na het aanhoren van deze stellingname kwam

deze regering tot de positieve uitspraak dat zij zich ervan

overtuigd had opberging van radioactief afval in een daartoe

geëigende zoutkcepel op korte termijn geen en op lange

termijn een aanvaardbaar risico met zich zou brengen (2).

Vervolgens maakte zij de weg vrij voor het onderzoek dat

thans in volle gang is rond en in de zoutkoepel van Gorleben

en dat volledig gericht is op de verkrijging van de benodig-

de gegevens om deze zoutkoepel op haar geschiktheid te

beoordelen en om tot een verantwoord opbergconcept te kunnen

komen.

In Nederland is dat stadium nog lang niet bereikt.

In een rapport van de Interdepartementale Commissie voor de

Kernenergie van april 1979 wordt op grond van algemene

studies een zoutkoepelopberging in Nederland uitvoerbaar en

wat risico's betreft aanvaardbaar beoordeeld (3). Deze

positieve uitspraak werd gedaan onder het voorbehoud dat de

voor de modelstudies gedane aannamen voor de geohydrolo-

gische en geologische situatie rond en in de voor afvalop-

berging te bestemmen zoutkoepel door een nog uit te voeren

plaatselijk onderzoek bevestigd zullen worden.

Enig nader onderzoek ter plaatse van de in Noordoost Neder-

land voorgesëlecteerde zoutkoepels is echter tot nu toe

achterwege moéten blijven.

Daarom blijven de uitspraken over de veiligheid van een

opberging van nucleair afval in een zoutkoepel voor ons land

vooralsnog gebaseerd op algemeen gerichte studies waarin

voor bepaalde invoergegevens gebruik gemaakt wordt deels van

aannamen en deels van overdrachtelijk toepasbare gegevens

van vergelijkbare situaties elders. Sinds de verschijning

van het ICK-rapport werden twee nieuwe invoergegevens voor

wat de vormgeving van de opberging van het hoogactieve

kernsplijtingsafval (KSA) betreft verkregen uit het experi-

mentele werk dat het ECN in steenzout heeft kunnen uitvoeren

in de Asse-zoutmijn in Duitsland (4).
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Als eerste werd met het aldaar uitgevoerde droogboorexperi-

ment de uitvoerbaarheid aangetoond van het vanaf 750 m diepe

droog tot stand brengen van 300 m diepe opberggaten van 30

cm diameter.

Het toepassen van diepe opberggaten bij de vormgeving van de

KSA opberging werd, als één van de doelstellingen voor het

ECN opbergmijnconcept, reeds in een eerdere KlVI-voordracht

over de opbergmijn door prof. ir. P.Th. Velzeboer vermeld

(5). De positieve uitwerking van een diepe boorgatopberging

op de lange termijn veiligheid vormt feitelijk de basis van

de navolgende veiligheidsbeschouwingen.

Met de in het experimentele boorgat op 1050 m diepte uitge-

voerde boorgatconvergentiemetingen werd een heel geringe

zoutkruip gemeten. Daaruit volgt als tweede nieuwe invoer-

gegeven, dat opberging van bussen met KSA niet langer tot

1000 m diepte beperkt hoeft te worden, omdat opberging in

boorgaten tot een diepte van 1200 m uitvoerbaar veronder-

steld mag worden. Ook deze diepere opberging van het KSA

heeft een positieve uitwerking op de lange termijn veilig-

heid van de opberging, die in het navolgende vergelijkender-

wijs nader toegelicht zal worden.

Een derde nieuw gegeven betreft de in de voor de ICK-werk-

groep uitgevoerde modelberekeningen voor de isolatiewaarde

van een zoutkoepel zo dominant gebleken zoutopstuwsnelheid

voor de zoutkoepel (6) (7).

Uit de recent gepubliceerde geologische studie van dr.

Werner Jaritz over de wordingsgeschiedenis van zoutkoepels

in het Duitse deel van het Zechsteinbekken blijken de voor

de diapire fase berekende maximum opstuwsnelheden aanzien-

lijk kleiner dan de 2,5 mm per jaar, die de ICK-werkgroep in

haar modelberekeningen hanteerde (8). Belangrijk daarbij is

dat Jaritz deze door Teichmüller voor de zoutkoepel van

Segeberg berekende hoge waarde voor zoutopstuwing geargumen-

teerd weerlegt en vervangt door een waarde van hoogstens 0,4

mm per jaar.
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Verondersteld mag worden dat de in het Zechtsteinbekken

opgetreden zoutmigratie zich onafhankelijk van landsgrenzen

voltrokken heeft. Het ligt daarom in de lijn der verwachting

dat een vergelijkbare studie over de wordingsgeschiedenis

van de onder Nederland gelegen zoutkoepels ook tot veel be-

perkter maximum opstuwsnelheden voor reeds tot volle wasdom

gekomen zoutkoepels zal komen dan in het ICK-rapport voor

Nederland mogelijk verondersteld werden.

Hoe ingrijpend gunstig een beperking van de maximaal nog

mogelijk veronderstelbare voortgaande zoutopstuwsnelheid

uitwerkt op de uitkomsten van de veiligheidsbeschouwingen

wordt eveneens hierna, nader toegelicht.
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V.2 HERZIENING VAN AAi'JNAME VOOR NOG TE VERWACHTEN ZOÜTOPSTUW-

SNELHEID

Aan de uiteindelijke toewijzing van de voor afvalopberging

te benutten zoutkoepel zal een selectieprocedure vooraf gaan

waarbij één van de keuze criteria zal zijn dat de zoutkoepel

de post-diapire fase bereikt heeft.

Als Jaritz voor dat eindstadium een opwaartse beweging van

maximaal enige honderdsten van millimeters per jaar nog

mogelijk veronderstelt, lijkt het alleszins conservatief

voor de modelberekeningen de zoutopstuwsnelheid te limiteren

tot 0,1 mm per jaar.

Figuur 1, die ontleend is aan de door het Rijksinstituut

voor de Drinkwatervoorziening (RID) uitgevoerde modelbere-

keningen voor de isolatiewaarde van een zoutkoepel (6), laat

zien dat bij deze beperkte opstuwsnelheid het isolatieschild

van 200 m dikte rondom de opberging door subrosie eerst na

miljoenen jaren verloren kan gaan.

Deze tijdstermijn werd berekend door heel simplistisch aan

te nemen, dat bij een flankaantasting het aan oplossing

blootgestelde steenzoutoppervlak zich in de tijd van de

flank uit naar binnen zal verplaatsen, daarbij gelijk in

oppervlak zal blijven en dat de aldus gecreëerde holruimte

niet door zoutkruip gecompenseerd zal worden.

In eerdere publikaties is de stelling verdedigd dat zout-

koepels op grotere diepte een zekere geometrische stabili-

teit hebben, omdat de belastingscondities in het steenzout

ter plaatse waar bewegend grondwater dat aantast zoutmigra-

tie zullen doen ontstaan die de vorming van een uitloogholte

tegengaan (9) (10).

Verwacht mag dan ook worden dat de isolatiewaarde van een

zoutkoepel met een restopstuwsnelheid van minder dan 0,25 mm

per jaar een /eelvoud zal zijn van de in deze figuur aange-

geven ruim één miljoen jaren.
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V.3 WIJZIGINGEN IN DE KSA OPBERGGEOMETRIE

De door de ICK-werkgroep uitgevoerde modelberekeningen waren

alle gebaseerd op een in figuur 2 ter linkerzijde weergege-

ven geschematiseerde zoutkoepel waarin binnen een flankaf-

scherming van tenminste 200 m steenzout vanaf 60 0 m diepte

de bussen met KSA in 80 m diepe boorgaten opgeborgen veron-

dersteld werden,

Deze opberggeometrie resulteerde in een zodanige spreiding

van het KSA over het voor opberging beschikbare steenzout-

volume dat iedere 100 liter KSA omgeven werd door 1.500 m

steenzout.

Figuur 2 laat ter rechterzijde zien wat thans mogelijk is

wanneer het KSA opgeborgen wordt in 30 0 m diepe opberggaten

die vanaf 900 m tot 1200 m diepte tot stand zijn gebracht op

een onderlinge afstand van 50 ir.. De spreiding van eenzelfde

hoeveelheid KSA over een veel groter opbergvolume resulteert

in een omhulling van 10.000 m steenzout rond iedere 100

liter KSA.

Deze grotere spreiding is nodig om de in het steenzout

optredende temperatuurstijgingen binnen de daarvoor gestelde

grenzen te houden.

Hoe belangrijk deze grotere spreiding van het KSA over het

binnenste van een zoutkoepel met een beperkte restopstuw-

snelheid is in relatie tot een minimum isolatieperiode die

voor dit KSA verlangd moet worden mag blijken uit de navol-

gende benaderende berekening.

Voor een zoutkoepel met een heel beperkte restopstuwsnelheid

zal het verloren gaan van de isolatie slechts op grotere

diepte tot stand kunnen komen. Het enige nog postuleerbare

transportmodel voor een opname door de mens van de in de

diepe ondergrond vrijkomende afvalnucliden is een model

waarbij het betreffende gebied nog bewoond land is en het

diepe grondwater wordt opgepompt en geschikt gemaakt voor

consumptie.

Omdat gelijktijdig met de radionucliden ook steenzout in

oplossing gaat is des drinkbaarheid van het besmette grond-

water mede gebonden aan een bovengrens voor het zoutgehalte.
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We houden daarvoor de maximale waarde van 600 g.m aan die

de WHO voor drinkwater specificeert en veronderstellen een-

voudigheidshalve een oplosbaarheid van het KSA glas die ge-

lijk is aan die voor steenzout. Dan is uit te rekenen hoe-

veel steenzout er gelijktijdig met een gegeven hoeveelheid

KSA moet oplossen om zowel het chloride gehalte als de

radionuclide concentratie maximaal toelaatbaar te doen zijn.

Aangezien het de zoutkoepel aantastende grondwater eerst

langs en door het isolatieschild rondom de opberging stroomt

voordat het in het eigenlijke opberggebied steenzout kan

oplossen is het reëel aan te nemen dat de helft van het in

oplossing gegane steenzout afkomstig is van het isolatie-

schild .

Door de International Commission on Radiological Protection

(ICRP) is in haar ICRP publicatie no. 30 per radionuclide

opgegeven wat daarvan jaarlijks opgenomen mag worden. Uit-

gaande van een drinkwater consumptie van 80 0 liter per jaar

is zodoende voor het mengsel van radionucliden dat in het

KSA aanwezig is uit te rekenen hoeveel van dat glas in een

m drinkbaar water opgelost aanwezig mag zijn. Dat gerela-

teerd aan wat er maximaal aan zoutconcentratie is toegestaan

levert, na verdiscontering dat slechts de helft van het

opgeloste steenzout afkomstig kan zijn uit het opberggebied,

de hoeveelheid omhullend steenzout rond iedere 100 liter

KSA.

Daar de toxiciteit van het KSA door radioactief verval in de

tijd afneemt, zal ook in de tijd steeds minder omhullend

steenzout nodig zijn om gelijktijdig de maximum toegestane

concentraties aan afvalnucliden en chloriden in drinkwater

tot stand te brengen.

Figuur 3 geeft deze relatie weer in een verloop dat zoals

reeds gezegd geheel door de afname in de tijd van de radio-

toxiciteit van het KSA bepaald wordt.

Uit deze figuur is af te lezen dat een in het ICK model
3

gehanteerde omhulling van 750 m steenzout rond iedere bus

van 50 liter KSA een tijdsduur van ca. 3000 jaar vraagt voor
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het standhouden van het isolatieschild rondom de opberging.

Voor de diepe boorgatopberging met boorgaten hart op hart 50

m wordt een omhulling van 10.000 m steenzout rond iedere

100 liter KSA bereikt en is de vereiste isolatieduur voor

het KSA nog geen 600 jaar. Als na deze minimum isolatiepe-

riode ook het KSA in contact komt met bewegend grondwater

dan kan in een drinkwatermodel als hiervoor omschreven geen

situatie ontstaan waarbij de mens jaarlijks meer radionu-

cliden opneemt dan de ICRP als maximaal toelaatbaar aanbe-

veelt.

Tegenover deze minimaal noodzakelijke isolatieduur van het

in diepe boorgaten opgeborgen KSA van minder dan 600 jaar

staat de door het RID op zeer conservatieve wijze berekende

isolatiewaarde voor een zoutkoepel met beperkte restopstuw-

snelheid van vele miljoenen jaren.

Zou ten tijde van het verloren gaan van de isolatie van de

zoutkoepel het land boven de zoutkoepel zeebodem geworden

zijn, dan is het eerder gehanteerde drinkwatermodel niet

meer toepasbaar. Volstaan wordt in deze met de constatering

dat, zo er nog een soort visser ij.model voor deze zeebodem-

situatie postuleerbaar zou zijn, de consequenties ervan qua

stralingsbelasting voor de mens veel geringer zullen zijn

dan berekend voor de landsituatie.

Overigens geldt voor zowel het drinkwatermodel te land als

het visserijmodel in geval het land zeebodem is dat de

subrosie volledig zal plaatsvinden onder de boven de zout-

koepel aanwezig veronderstelde 50 m dikke kleilaag.

Voor beide rekenmodellen geldt dat een verloren gaan van de

isolatie zodoende diep ondergronds tot stand zal komen en

dat daarom de verschillende geochemische barrières op de

lange transportweg door de diepe grond niet langer verwaar-

loosd mogen worden. Verdiscontering in de modelberekeningen

van de geochemische barrières zal er verder toe bijdragen

dat de stralingsbelasting als gevolg van een eventueel

vrijkomen van radiortucliden uit het opgeborgen afval in de

biosfeer nog lager zal zijn dan wat de ICK-werkgroep al

acceptabel beoordeelde.
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Het ongestraft in de modelberekening kunnen aannemen dat KSA

glas even snel oplost als steenzout is illustratief voor de

geringe waarde die aan de afvalmatrix als barrière behoeft

te worden toegekend in een goed gedimensioneerde opberging

in een zoutkoepel met beperkte restopstuwsnelheid. Bepalend

voor de verpakking van het vaste KSA eindprodukt zijn veel-

eer alle daaraan te stellen eisen voor het transport, de

tussenopslag voorafgaande aan en het hanteren tijdens de

opberging. Zeker voor een zoutkoepelopberging bestaat er

geen enkele noodzaak het borosilicaatglas te doen vervangen

door een synthetisch gesteente.

Anderzijds is de hiervoor gegeven modelberekening al even

illustratief hoe dominant het steenzout zelf als barrière is

in de veiligheidsbeschouwingen voor een zoutkoepelopberging.

Voor alle duidelijkheid zij hier met verwijzing naar figuur

2 geattendeerd op de betrekkelijk kleine diameter van 1000

m, die de ICK-werkgroep voor haar model op 600 m diepte

aanhield en op de in dat model aangegeven compacte opberging

van 2500 m KSA, die naar verwachting zal resulteren in een

overschrijding van de door het ECN gestelde temperatuurbe-

grenzingen voor het steenzout.

Aangezien in alle eerdere ECN modelstudies gebruik gemaakt

is van een modelzoutkoepel van 1500 m diameter, is dat

formaat ook hier weer aangehouden om eenzelfde hoeveelheid

KSA in diepe boorgaten op te bergen.

In de gegeven situatie waarbij enerzijds geen inzicht nog

bestaat in de omvang waarin kernsplijtingsenergie in Neder-

land toegepast zal worden en anderzijds ook de grootte van

de voor afvalopberging te gebruiken zoutkoepel nog niet

vaststaat, is met dit formaat modelzoutkoepel en de hoeveel-

heid van 2500 m KSA een redelijke aansluiting nagestreefd

met de Duitse studies en plannen.
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V.4 ANDERE MOGELIJK VERONDERSTELDE OORZAKEN VAN ISOLATIEVERLIES

Tot nu toe is alleen aandacht besteed aan het verloren gaan

van het isolatieschild rondom de opberging als gevolg van

een voortdurende aantasting van dat schild door bewegend

grondwater.

Aan andere mogelijk veronderstelde uitwendige verstoringen

van de opberging heeft Verkerk in een recent artikel in

Energiespectrum reeds aandacht besteed (11). In aanvulling

daarop wordt hier nog slechts nader ingegaan op twee veel-

vuldig door anderen mogelijk veronderstelde oorzaken van

isolatieverlies.

De eerste is het verschijnsel van aardbevingen in het gebied

ter plaatse van de voor afvalopberging gebruikte zoutkoepel.

Breukvorming in de diepere ondergrond rondom zoutkoepels is

tijdens en wellicht ook nog na de diapire fase opgetreden.

De mogelijkheid bestaat dat een in de toekomst optredende

ondergrondse verplaatsing zijn weg zoekt en vindt langs een

van deze oude breukvlakken.

De mate waarin spanningen zich in de gesteenten rondom de

zoutkoepels kunnen opbouwen voordat het tot een verplaatsing

komt, is bepalend voor de grootte van die verplaatsing.

Over het onderwerp "aardbeving" is in het kader van de

afvalopberging in zout recentelijk een Duitse studie gepu-

bliceerd (12). Naar analogie daarvan mag ook voor het a-

seismische gebied van Noord-Oost Nederland gesteld worden

dat de sedimentgesteenten rondom de zoutkoepels zich nauwe-

lijks lenen voor het ophopen van een grote hoeveelheid

vervormingsenergie. Voor het steenzout zelf geldt in nog

sterkere mate dat het viscoplastisch gedrag van dit gesteen-

te iedere spanningsafbouw vroegtijdig en geleidelijk zal

doen verlopen. Op grond van deze overwegingen is het onaan-

nemelijk dat binnen de eerstkomende honderdduizend jaar

verplaatsing in de ondergrond ter plaatse van de zoutkoepel

kunnen optreden die een gelijke orde van grootte hebben als

de dikte van het isolatieschild rondom de opberging.
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De tweede mogelijk veronderstelde oorzaak van isolatiever-

lies is de thermische belasting van de zoutkoepel als ge-

volg van de KSA opberging.

Het ECN opbergmijnconcept is duidelijk gericht op het be-

perkt houden van de temperatuursstijgingen in het steenzout-

volume dat voor KSA opberging gebruikt zal worden.

Deze limitering van de steenzouttemperaturen wordt bereikt

door spreiding van dat KSA over een groot volume en door het

beperkt in omvang houden van de canisters met KSA. Onafhan-

kelijk daarvan is de totale hoeveelheid vervalwarmte die in

het opgeborgen KSA ontwikkeld zal worden maatgevend voor een

zekere expansie beweging van de zoutkoepel. Voor een model-

zoutkoepel van 1500 m diameter werd, voor een totale initi-

ële bronsterkte van 30 MW, een expansie beweging berekend in

de orde van grootte van één meter in 150 jaar en van minder

dan 10 mm per jaar (5). Bewegingen die in het steenzout door

zoutkruip en dus breukloos tot stand zullen komen en die

door hun beperkte omvang beslist geen oorzaak kunnen zijn

van isolatieverlies. Het is denkbaar dat plaatselijk in het

dekgesteente breukvorming optreedt als gevolg van deze

thermisch geïnduceerde uitzetting van de zoutkoepel.

Dat gebroken zijn of breken van het dekgesteente is echter

al verdisconteerd in de wateraantastingsberekeningen en

betekent op zich geen direkt isolatieverlies.

Menselijke ingrepen zijn feitelijk de enige reëele mogelijke

oorzaken van isolatieverlies.

Zolang onze samenlevingsstructuur nog stand houdt zal het

niet mogelijk zijn mijnbouwactiviteiten te bedrijven in en

rond de voor afvalopberging gebruikte zoutkoepel. Pas daarna

bestaat de mogelijkheid dat de mens bewust of onbewust in

contact komt met het opgeborgen KSA en een stralingsbelas-

ting als gevolg daarvan zal ondervinden. Verkerk geeft in

zijn artikel een berekening van de orde van grootte van een

mogelijke stralingsbelasting. Hij klasseert op grond daarvan

deze menselijke interventie als één van de niet bestaande

veiligheidsproblemen rond een nucleaire afvalopberging in

een zoutkoepel.



-140-

V.5 RISICO'S TIJDENS DE BEDRIJFSPERIODE

De mogelijke risico's die tijdens het opbergmijnbedrijf

optreden kunnen beperkt blijven door

een zorgvuldige selectie van de zoutkoepel,

- een goede keuze van schachtconstructie en een zorgvul-

dige tot stand brenging ervan,

een grondige inwendige verkenning van de zoutkoepel,

een op deze verkenning gebaseerde uiteindelijke vorm-

geving en situering van de opberging, en

- een zorgvuldige, procedureel goed begeleide opbergmijn-

bouw.

Het huidige niveau van technologische kennis en ervaring

inzake schachtbouw, mijnaanleg en het hanteren en verwerken

van radioactief afval is hoog en zal er zeker toe bijdragen

dat het opbergmijnbedrijf met een hoge graad van veiligheid

uitgevoerd zal worden.

Het plotseling optreden van een waterinbreuk is bij een

zorgvuldige mijnbouw en bedrijfsvoering niet langer aanneme-

lijk. Slechts een extreme ingreep van buitenaf is nog postu-

leerbaar voor het vernietigen van de schachtconstructie ter

plaatse van een watervoerende laag opdat zodoende de mijn

vol water kan lopen. Ook na dat meest extreme ongeval tij-

dens de bedrij fsperiode zullen de radiologische consequen-

ties ervan heel beperkt blijven.

De diepe boorgatopberging van het KSA voorziet onmiddellijk

nadat de laatste canister geplaatst is in het zorgvuldig

waterdicht afdichten van het opberggat. Er is ruim voldoende

boorgatlengte beschikbaar om een meertrapsafdichting in het

gat aan te brengen die dicht is en dicht blijft tegen de

hydrostatische druk die boven de afdichting kan ontstaan bij

een vollopen van de mijn.

In Canada is met weer droogpompen van de onderwatergelopen

Cominco kalimijn aangetoond, dat er een heel reëel technisch

antwoord mogelijk is op 'zo'n calamiteit.
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In twee jaar tijd werd aldaar ruim 500.000 m pekel van 1100

m diepte opgepompt en de mijn weer operationeel gemaakt (13)

In het extreme geval van het onderwaterlopen van de opberg-

mijn via een van de schachten zal een droogpompactie moge-

lijk zijn.

Zo'n mogelijk veronderstelde aanslag op de mijn en het

herstel ervan betekent uiteraard een ernstige bedrijfsstag-

natie die gepaard zal gaan met hoge extra kosten.

Uit het oogpunt van veiligheid is echter vast te stellen dat

deze practisch hypotetische calamiteit geen ernstige radio-

logische consequentie met zich kan brengen.
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V.6 AFSLUITENDE CONSTATERINGEN

Samenvattend kan op grond van de recent verkregen nieuwe

invoergegevens slechts herhaald worden wat al js.ren bekend

is: al onze modelberekeningen wijzen uit dat het nucleaire

afval op een verantwoorde wijze veilig in een zoutkoepel zal

zijn op te bergen.

Dit uiteraard onder het voorbehoud van selectie van deze

zoutkoepel op een voldoende geringe restopstuwsnelheid, een

voldoende grote omvang en een acceptabele diepteligging voor

een mijnbouwkundige ontsluiting van het voor opberging te

benutten steenzoutvolume.

In combinatie met een KSA opberging in diepe boorgaten op

voldoend grote onderlinge afstand wordt een gunstige geohy-

drologische situatie rond de zoutkoepel een kwestie van

secundair belang. Zelfs al zou de voor opberging te benutten

zoutkoepel blootgesteld zijn aan subrosie door bewegend

grondwater dan nog zal een 200 m dikke zoutkoepelwand rondom

de opberging een isolatieduur kunnen bewerkstelligen, die

blijkens de gegeven modelberekening vele decaden groter is

dan minimaal nodig zou zijn.

Het wachten is nu echter op een maatschappelijke acceptatie

van het gegeven dat de mens ook door deze opbergmijnbouw een

heel verantwoord en nuttig gebruik kan maken van de diepe

ondergrond.

Voor Noord-Oost Nederland betekent deze opbergmijnbouw een

belangrijk stuk werkgelegenheid gedurende vele decennia.

Gelet op de zorgvuldigheid waarmede de opberging in steen-

zout tot stand gebracht zal worden mag deze werkgelegenheid

als technisch hoogwaardig en schoon worden aangemerkt.

Het is zeer wel denkbaar dat nadat"de grootte van en de

opbergmogelijkheden in de voor opberging geselecteerde

zoutkoepel nader zijn vastgesteld, de opbergcapaciteit van

deze zoutkoepel groter uitvalt dan voor het Nederlandse

nucleaire opbergprogramma nodig is. In dat geval lijkt het



-143-

alleszins zinvol deze overcapaciteit te benutten voor op-

berging van KSA, afkomstig uit andere kleine landen, die

geologisch bezien minder gemakkelijk en zeker slechts voor

veel hogere kosten een opbergvoorziening in eigen land tot

stand zouden kunnen brengen.

Of Nederland deze mogelijkheid van internationale dienst-

verlening zal weten te benutten is opnieuw een kwestie van

overheidsbeleid en dus ook van maatschappelijke acceptatie.

Ter afsluiting tenslotte nog een enkele kanttekening bij het

onderzoek dat in het kader van het NORA-projekt uitgevoerd

wordt aan zoutkoepels onder het aan Nederland voor exploita-

tie toegewezen deel van de Noordzeebodem.

Wanneer vastgesteld wordt dat ook deze zoutkoepels nog

slechts een geringe restopstuwsnelheid vertonen, van voldoen-

de omvang zijn en voor opbergmijnbouw toegankelijk zijn, dan

behoeft voor de veiligheidsbeschouwingen op lange termijn

weinig onderscheid gemaakt te worden tussen de Noordzee

zoutkoepels en die onder Groningen en Drenthe.

Klimatologische veranderingen kunnen immers, op lange ter-

mijn bezien, zowel de Noordzeebodem tot land als het land

van Groningen en Drenthe tot zeebodem maken.

Belangrijke verschillen zijn er echter wel in de aanleg van

de opbergfaciliteit en de risico's gedurende de bedrijfspe-

riode.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van een

zoutkoepel onder de Noordzee voor nucleaire afvalopberging

verkeert nog in een beginstadium.

Afgewacht moet worden of zij uiteindelijk een reëel alter-

natief kunnen zijn voor de mogelijkheden die te land onder

Noord-Oost Nederland reeds vastgesteld zijn.
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