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Maritieme gecontroleerde opslag van schadelijk materiaal 

De uitvinding heeft betrekking op eén opslagruimte voor 
gecontroleerde opslag van schadelijk materiaal, en in het 
bijzonder van in vatoi of dergelijke verpakt radioactief af-
valmateriaal. 

Voor de opslag van dit materiaal zijn diverse mogelijk-
heden aanwezig. 

Een daarvan is dat het radioactief materiaal wordt ge-
stort in zeetroggen ver van de bewoonde wereld. Alhoewel 
een dergelijke opslag op zichzelf over een lange periode 
veilig is, heeft men geen enkele controle meer over het 
eenmaal gedumpte materiaal. 

Het is nl. heel wel- denkbaar dat in de toekomst mogelijk-
heden worden gecreëerd die voor een definitieve oplossing 
zorgen en milieutechnisch volledig aanvaardbaar zijn. 

Het zou derhalve zeer wenselijk zijn een mogelijkheid 
te hebben het radioactieve materiaal van de zeebodem terug 
te winnen om dit materiaal volgens de verbeterde techniek 
op te slaan. Het terugwinnen van dit afvalmateriaal vanaf 
de zeebodem is, afgezien van de enorme kosten, vooralsnog 
uiterst ingewikkeld, zo niet onmogelijk. 

Behalve het dumpen van radioactief materiaal in zee kan 
men" eveneens het in vaten of dergelijke verpakt radioactief 
afvalmateriaal opslaan in zg. zoutkoepels die vrij diep on-
der de grond zijn gelegen. Alhoewel men hier het voordeel 
heeft dat het radioactieve materiaal betrekkelijk eenvoudig 
en tegen niet al te hoge kosten kan worden teruggewonnen, 
en bovendien tussentijdse correcties in de opslag kunnen 
worden aangebracht tegen eventueel ongewenste ontwikkelingen, 
voelt men het als een bezwaar dat de zoutkoepels te dicht 
bij de bewoonde wereld zijn gelegen, en het daarin opgesla-
gen afvalmateriaal mogelijkerwijze in aanraking zou kunnen 
komen met voor gebruik bestemd grondwater, als gevolg van 
een mogelijke beweging van de grondlagen waarin de zoutkoe-
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pels zijn gelegen. 
Het doel van de uitvinding is te voorzien in een 

opslagruimte waarin het in vaten of dergelijke opgeslagen 
radioactieve afvalmateriaal, over een lange tijdsperiode 

5 gemeten, veilig en beheersbaar kan worden opgeslagen, als-
mede naderhand op eenvoudige en goedkope wijze daaruit kan 
worden teruggewonnen, waarbij bovendien de opslag ver 
genoeg buiten de bewoonde wereld is gelegen en dus geen 
gevaar oplevert voor de samenleving en het ecosysteem waar-

10 in de samenleving functioneert. 
Het doel wordt bereikt doordat volgens de uitvin-

ding de opslagruimte een drijvende en afzinkbare constructie 
is die voor tenminste een deel .kan worden afgezonken in de 
zeebodem en voorzien is van een afsluitbare toegang voor 

15 het in de constructie opslaan van het schadelijk afvalmate-
riaal. 

Bij voorkeur is de opslagruimte, verdeeld in een 
aantal afzonderlijke compartimenten die elk afsluitbaar zijn 
met een toegangsluik. De toestand van het .in de compartimen-

20 ten opgeslagen materiaal kan b.v. met behulp van meet- en 
regelapparatuur gemeten, geregistreerd en geregeld worden. 
Bij eventuele ongewenste ontwikkelingen kan dan worden in-
gegrepen, b.v. in de vorm van een geforceerde koeling van 
het in de compartimenten aanwezige zeewater of zoet water 

25 indien de temperatuur van de vaten met het daarin opgeslagen 
radioactieve materiaal kritisch dreigt te worden, of b.v. 
door de opslagruimte uit de zeebodem op te lichten en naar 

.een andere betere plaats te transporteren. 
Een specifiek voordeel van de beschreven opslag-

30 ruimte is, dat deze, alvorens te worden afgezonken, eerst 
aan de kade, of zo mogelijk ter plaatse, waar het radio-
actieve afval wordt geproduceerd, geheel of gedeeltelijk 
wordt geladen, om vervolgens naar de gewenste locatie ge-
sleept en afgezonken te worden. 

35 Door de mogelijkheid van zowel een geheel of ge-
deeltelijk laden van de opslagruimte aan de kade of wel 
in zijn afgezonken toestand, wordt, een grote mate van 
verwerkingsflexibiliteit verkregen. 
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De uitvinding zal onderstaand aan de hand van een 
uitvoeringsvoorfaeeld en onder verwijzing naar de tekening 
nader worden uiteengezet. Hierin toont: 

fig. .1 een langsdoorsnede van een in een aantal 
compartimenten verdeelde opslagruimte volgens de lijnen 
I-I van fig. 2, gedeeltelijk afgezonken in de zeebodem 
en waarbij b.v. met behulp van een drijvende bok de com-
partimenten onder water worden gevuld met het afvalmateriaal; 

fig. 2 een bovenaanzicht van de opslagruimte van 
fig. 1; 

fig; 3 een zijaanzicht van de opslag-, 
ruimte. 

In de tekening is een langwerpige opslagruimte 1 
weergegeven die verdeeld is in een aantal van elkaar ge-
scheiden compartimenten 2, die elk afsluitbaar zijn met een 
toegangsluik 3. De opslagruimte is bij voorkeur gemaakt 
van gewapend beton, teneinde een lange levensduur mogelijk 
te maken, en is zodanig uitgevoerd dat deze een drijvende 
en tevens afzinkbare constructie is met voldoende stabili-
teit en met de mogelijkheid om vanuit zijn afgezonken po-
sitie weer in drijvende toestand gebracht te worden. 
In plaats van gewapend beton kan ook een ander materiaal, 
of materiaalcombinatie worden gekozen met een lange levens-
duur en eventueel met een voldoende afschermfactor voor 
radioactieve straling. De constructie dient voorzien te 
worden van een afdichting ter voorkoming van osmose. 

Het is duidelijk dat behalve een langwerpige 
constructie ook andere vormen mogelijk zijn. Met het oog 
op een drijvende verplaatsing over de zee 4 heeft een lang-
werpige vorm duidelijk de voorkeur. 

In het algemeen zal de opslagruimte 1 geconstru-
eerd worden in een droogdok om van daaruit gesleept te 
worden naar een gewenste locatie, teneinde aldaar te 
worden afgezonken en met behulp van b.v. zandzuigers 
(niet aangegeven) gedeeltelijk of onder de zeebodem 5 
te worden gebracht, waardoor de locatie gefixeerd wordt. 
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• Het tot in de zeebodem aanbrengen van de opslagruimte 
dient zodanig te zijn dat tenminste de toegangsluiken 3 
boven de zeebodem uitsteken. 

Met behulp van een drijvende bok 6 en de met 
5 een vaartuig 7 aangevoerde in vaten 8 of dergelijke verpakt 

radioactief afvalmateriaal, kunnen deze vaten 8 via de 
geopende toegangsluiken 3 in de betrokken compartimenten 
2 geplaatst worden. 

Door de toepassing van afzonderlijke compartimenten 
10 kan men verschillende soorten radioactief afval gescheiden 

opbergen, en heeft men bovendien het voordeel dat de op-
slagruimte in etappes gevuld kan worden. 

Behalve de afsluiting met de toegangsluiken 3 kan 
nog.een extra afsluiting worden verkregen door over de 

15 toegangsluiken heen onderwaterasfalt aan te brengen of 
eventueel beton erop te storten. Een dergelijke afsluiting 
zorgt in verregaande mate dat het in de compartimenten 
aanwezige zeewater of zoet water dat eventueel via de 
vaten "besmet" is, als gevolg van het onder water laden, 

20 niet in aanraking kan komen met het zeewater•buiten de 
opslagruimte. De verpakking van het afvalmateriaal kan 
zonodig van een kathodische bescherming worden voorzien. 

Indien gewenst, kan met behulp van een gesloten 
koelwatercirculatiesysteem 9, elk der compartimenten af-

25 zonderlijk geforceerd gekoeld worden door het in de compar-
timenten aanwezige -geisoleerde- zeewater of zoet water. 
Dit koelwatercirculatiesysteem kan dienen als extra veilig-
heid voor het geval in een bepaald compartiment, een al-
daar aanwezig vat door warmteontwikkeling van het radio-

30 actief afvalmateriaal een kritische temperatuur dreigt 
te krijgen. Ook hier blijkt het voordeel van de afzonder-
lijke compartimenten, daar eventuele ongewenste effecten 
per compartiment beperkt blijven. 

Wordt de opslagruimte voorzien van een gesloten 
35 koelwatercirculatiesysteem dan kan deze worden onderge-

bracht in een daarvoor geschikt afzonderlijk compartiment 
10 binnen de opslagruimte 1. Het aandrijfgedeelte van 
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het koelwatercirculatiesysteem kan geforceerd worden ge-
koeld met het buitenwater, via een zgn. interkoeling 11. 
In een dergelijk compartiment kan tevens meet- en regel-
apparatuur opgesteld worden voor het meten, registreren en 

5 regelen van de omstandigheden in elk der compartimenten 2, 

waarbij de meetresultaten via een zender overgedragen wor-
den aan een centrale meldingspost aan de wal. Tevens kan 
voorzien worden in een niet nader aangegeven onderwater-
sluis, voor het onder water verkrijgen van toegang tot 

10 het compartiment 10. Onder het compartiment 10 kan nog 
een compartiment 12 zijn aangebracht met daarin een energie-
bron t.b.v. het koelwatercirculatiesysteem en de meet- en 
regelapparatuur. 

Indien gewenst kan de meet- en regelapparatuur 
15 ondergebracht worden op een op de opslagruimte 1 gecon-

strueerde toren 13, die tot boven het wateroppervlak 4 
uitsteekt en waarin tevens de zender is aangebracht, en 
welke toren tevens zodanig uitgevoerd kan zijn dat via 
het inwendige van de toren toegang wordt verkregen tot 

20 de compartimenten 10 en 12. De toren is een belangrijk 
stabiliserend element gedurende de afzinkfase van de 
opslagruimte welke toren verwijderbaar is gekoppeld op de 
opslagruimte teneinde de in de toren ondergebrachte appara-
tuur elders te herstellen of te vervangen. 

25 Ook kunnen het koelwatercirculatiesysteem 9, 
althans het aandrijfgedeelte daarvan en de energiebron in 
de toren worden ondergebracht. 

De aanwezigheid van apparatuurcompartimenten 10 
en 12 en/of toren 13 kan b.v. afhankelijk worden gesteld 

30 van de diepte van de zeebodem waarin de opslagruimte rust. 
Het is duidelijk dat ook zonder deze elementen men een 
zeer beheerste opslag heeft. 

Het afzinken kan geschieden door het inpompen 
van zeewater in de compartimenten van de opslagruimte. 

35 Het zeewater in de compartimenten kan na het aanbrengen van 
de toegangsluiken vervangen worden door middel van het 
inpompen van zoetwater, teneinde een minder corrosieve 
omgeving te creëren voor de opgeslagen vaten. 
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CONCLUSIES 

. 1. Opslagruimte voor gecontroleerde opslag van in vaten 
of dergelijk verpakt schadelijk materiaal, met het kenmerk, 
dat de opslagruimte (1) een drijvende en afzinkbare construc-
tie is die voor tenminste een deel kan worden afgezonken 

5 in de zeebodem (5). 
2. Opslagruimte volgens conclusie 1 met het kenmerk, 
dat de opslagruimte (1) "verdeeld is in een aantal afzonder-
lijke compartimenten (2) die elk afsluitbaar zijn met een 
toegangsluik (3). 

10 3. Opslagruimte volgens conclusie 1 of 2 met het 
kenmerk, dat de opslagruimte (1) apparatuur bevat die in-
speelt op de toestand van het in elk der compartimenten op-
geslagen schadelijke materiaal (8), waarbij de verkregen 
informatie geregistreerd kan worden in een centrale mel-

15 dingspost. 
4. Opslagruimte volgens conclusie 3 met het kenmerk, 
dat de apparatuur een gesloten koelwatercirculatiesysteem 
(9) omvat om elk compartiment (2) afzonderlijk te koelen 
wanneer het schadelijke materiaal (8) een ongewenst hoge 

20 temperatuur dreigt te krijgen. 
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