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SAMENVATTING 

In dit rapport wordt een inventarisatie geaaakt van de recent ontwik-

kelde verbrandingsinstallaties en rookgasreiniglngsmethoden ten behoeve 

van de verbranding van laag- en middelactief afval. 

Aan de hand van gestelde criteria, waaraan een Nederlandse verbran-

dingsinstallatie moet voldoen, wordt een keuze gemaakt voor een refe-

rentie-installatie voor de verbranding van vast en vloeibaar laag- en 

middelactief afval. 

Voor de referentie-installatie wordt een kostenramlng gegeven, hierin 

worden naast de investerlngskosten, ook de jaarlijkse kapltaals- en 

exploitatlekosten opgegeven. 

Het gescheiden verbranden van organische vloeistoffen en kadavers wordt 

in hoofdstuk 7 behandeld. 
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1. INLEIDING 

In december 1983 ontving ECN van het Ministerie van Volkshulsvesting, 

Ruimtelijke Ordenlng en Milieubeheer een opdracht voor het uitvoeren 

van een studie inzake de keuze van een referentieverbrandingsinstalla-

tie voor de verwerking van laag- en middelactlef afval in Nederland 

(zie ook [l]). 

Het doel van de studie is om met behulp van de reeds elders opgedane 

ervaringen bij de verbranding van radioactief afval een voor het Neder-

landse afvalaanbod geschikte installatie te kiezen. 

Het jaarlijkse Nederlandse aanbod omvat ca. 125 ton vast brandbaar 

afval, ca. 25 ton organische vloeistoffen en ca« 5 ton kadavers. In 

de organische vloeistoffen en de kadavers bevinden zich voornamelijk de 

radionucliden tritium en koolstof-14 [2l. 

Ook elders in de wereld is het aanbod van het droge, vaste afval verre-

weg het grootst, vandaar dat de te beschouwen verbrandingsinstallaties 

in de eerste plaats ontworpen zijn voor het vaste afval. Bij vele typen 

van verbrandingsovens is het mogelijk dat ook vloeistoffen en kadavers 

meeverbrand worden. 

Oeze studie richt zich op de keuze van een referentie-installatie voor 

de verwerking van het droge, vaste afval, het vloeibare organisch afval 

en kadavers. Hoofdstuk 7 behandelt het gescheiden verbranden van vloei

stoffen en kadavers. 

De gegevens welke noodzakelijk zijn om tot een geschikte keuze van een 

referentie-oven te komen, zijn ontleend aan recente contacten met enke-

le Europese onderzoekcentra (SCK/CEN te Mol, KFA te Julien, KFK te 

Karlsruhe, EIR te Wilrenlingen, en KEMA te Arnhera) en verkregen uit de 

beschikbare literatuur [3 t/m 13]. 

Bij de bepaling van een geschikta oven voor de Nederlandse situatie is 

nagegaan wat de voor- en nadelen van de reeds elders functionerende 

ovens voor radioactief afval zijn. 
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2. UITGANGSPUNTEN VOOR DE KEUZE VAN EEN REFERENTIEVERBRANDINGSINSTAL-

LATIE 

De belangrijkste criteria waaraan een referentie-installatie dient te 

voldoen hebben betrekking op: 

a. De radiologische velligheid 

Het bedienend personeel moet, zowel bij normaal bedrijf als bij 

bedrijfsongevallen, bij onderhoudswerkzaamheden als bij reparaties, 

aan zo laag mogelijke besnettingsrisico's blootgesteld worden. Het 

personeel dient beschermd te worden tegen uitwendige stråling en 

opname van radioactieve stoffen in het lichaam. 

Wat de risico's betreft waaraan het personeel blootstaat, leert de 

praktijkervaring met verbranden elders, dat deze niet wezenlijk 

verschillen van de risico's die optreden in de meeste instituten 

waar met open radioactieve bronnen wordt gewerkt. De veiligheids-

maatregelen die genomen dienen te worden, zijn bekend en leveren 

geen speciale problemen op. 

Bij het ontwerp van een verbrandingsinstallatie verdienen de volgen-

de punten nog extra aandacht: 

- in de installatie dient steeds een onderdruk te heersen ten op-

zichte van het ovengebouw; op deze wijze blijven in geval van een 

lek c*e verbrandingsgass^n in het systeem; 

- daar de as fijn verdeeld is en bovendien een hogere specifieke 

activitelt heeft dan het te verwerken afval, dient verspreiding 

ervan voorkomen te worden. De as dient zo snel raogelijk gefixeerd 

te worden, bijvoorbeeld in vochtige cement; 

- het personeel dient zo rain mogelljk in aanraking te komen met het 

te verwerken afval; sorterings- en andere voorbehandelingswerk-

zaamheden moeten vermeden worden. Een met afval gevulde container 

(vat) dient ultsluitend gecontroleerd te tnoeten worden op opper-

vlaktestraling en gewlcht. 

De dosisconsequenties voor de omgeving dienen zowel bij normaal 

bedrijf als bij de meest ongunstigste ongevalssituatie beperkt te 

blijven. 

De risico's voor de omgeving hangen direct samen met de efficie*ntie 

waarmee de zuivering van de door de installatie geloosde stoffen 
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plaatsvindt. Hlervan zljn de lozingen op de atmosfeer het belang-

rijkst. De oven dient dar ook voorzlen te vorden van een betrouwbaar 

filtersysteem. Verder dient er rekening gehouden te worden met moge-

lijk optredende explosies, welke van een grotere omvang kunnen zijn 

dan die normaler wijze bij verbrandingsovens optreden (explosieka-

mer, veiligheden, en dergelijke). 

b. De chemlsche velligheid 

De niet radioactieve emissies, die door de installatie worden uitge

stoten, zowel in de vorm van aerosolen als gasvormige zure stoffen, 

dienen zc gering mogelijk te zijn. 

c. Technisch-economische ultgangspunten 

De verbrandingsoven moet geschikt zijn voor een grote variStelt van 

ongesorteerd afval. De oven mag niet gevoelig zijn voor produkten 

die er in principe niet thulshoren. De verbranding moet effectief 

zijn. De capaciteit van de installatie moet minstens voldoende zijn 

om in dagbedrljf het huidige afvalaanbod in Nederland te kunnen 

verwerken. De installatie. moet commercieel verkrijgbaar zijn, een 

betrouwbare bedrijfservaring dient aangetoond ue zijn. De oven moet 

op leder gewenst rookgasreinigingssysteem aangesloten kunnen worden. 

Beoordelingscriteria 

De belangrijkste criteria waaraan de referentie-installatie dient te 

voldoen, zijn: 

1. Ceschiktheid voor het Nederlandse afvalaanbod: 

vast afval: cellulose en katoenen produkten, kunstPtoffen met 

enkele gewichtsprocenten PVC en enkele procenten 

onbrandbare fracties zoals metaal en glas, 

vloelbaar afval; een mengsel van vloeibare koolwaterstoffen (zoals 

tolueen) en water, 

kadavers. 

2. Minimale afvalvoorbereldlng: verklelnen, sorteren, drogen en los-

maken van het aangeboden vaste afval is niet gewenst. 

3. Bedrijfszekerheid: de installatie moet onder andere ongevoelig zijn 

voor het ongesorteerde afval. 

4. Effectleve verbranding: er moet een zo goed mogelljke uitbrand van 
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de brandbare fractie van het afval zljn blj voorkeur met een zo 

gering mogelijke hoeveelheid vllegas in het rookgas, dat de oven 

verlaat. Verder moet de ovenregeling eenvoudig zijn en bij voorkeur 

automatisen. 

5. De capaciteit moet voldoende zijn voor verwerking van het totale 

Nederlandse afvalaanbod, in dagbedrijf te verwerken. 

6. Geschiktheid voor dagbedrijf: 20 zal de installatle snel opgestart 

moeten kunnen worden en snel uit bedrijf genomen moeten kunnen wor

den. 

7. Commercieel verkrijgbaar zijn. 

8. Een goede ervaring met de installatie moet aangetoond kunnen vorden. 

9. Kwaliteit eindproduct. 

Het eindproduct, dat wil zeggen het onverbrande residu dient bij 

voorkeur, zonder verdere behandeling opgeslagen te kunnen worden. 
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3. INVENTARISATIE VAN VERBRANDINGSMETHODEN EN VAN RECENT ONTWIKKELDE 

VERBRANDINGSINSTALLATIES VOOR RADIOACTIEF AFVAL 

Sedert de vijftlger jaren zijn om diverse redenen (meestal voor terug-

winning van plutonium) verbrandlngslnstallatles voor radioactief besmet 

afval zowel In Europa als elders in gebruik. De eerste generatle ver-

brandlngsovens zijn nagenoeg allen "voortijdig" ontmanteld. De voor-

naamste redenen van ontmanteling waren de zeer slechte verbranding, de 

vele mechanische gebreken, de slechte rookgasreiniging en de buitenspo-

rig hoge kosten. 

De huldige generatle verbrandingsinstallaties is speciaal ontworpen of 

geschikt gemaakt voor de verwerking van radioactief afval en heeft 

voornamelijk tot doel een volumereductie van het afvalaanbod te ver-

krijgen. 

Vanaf 1971 zijn er in Europa ondermeer installaties gebouwd bij de 

nucleaire onderzoekcentra in Duitsland (KFA-JUlich, KFK-Karlsruhe), 

Belgig (SCK/CEN-Mol), Zweden (Studsvik), Zwitse.-land (EIR-Wiirenlingen) 

en Oostenrijk (Seibersdorf). In Japan worden en zijn een tiental ovens 

gebouwd van beide Duitse typen. In Canada zijn onlangs twee installa

ties tot stand gekomen (Bruce Nuclear Generating Station en Chalk 

River). De installaties vellee voor de Amerikaanse overheid ontwikkeld 

zijn, treffen we aan bij het Los Alamos Scientific Laboratory (LASL), 

Mound Facility (MF), Rocky Flats Plant (RFP), Idaho National Engineer

ing Laboratory (INEL) en van Atomics International (AI) en Penberthy 

Electromelt International. 

Bij twee Amerlka&nse unlversiteiten (Purdue University en University of 

Maryland) zijn twee kleine ovens in gebruik voor voornamelijk radio

actief besmette kadavers en organische vloeistoffen. Bekend is dat er 

over de hele wereld verspreid vele verbrandingsovens in gebruik zijn 

bij instituten, zlekenhuizen en de Industrie, maar er is weinlg over 

gepubliceerd. 

3.1. Inventarlsatle verbrandingsmethoden 

Verbranding kan men definiSren als het verhitten van stoffen met vol-

doende luchttoetreding *ot er slechts as overblijft. Twee typen ver

branding zijn hierbij te onderscheiden: verbranding met een overmaat 
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zuurstof In een open vuur en verbranding met een bijna ondennaatse 

zuurstofhoeveelheid in een zogenaamd smeulend vuur. 

Via verschillende uegen zijn bij de heden in gebruik • * inde installa-

ties voor verbranding van vaste materialen oplossingen gezocht: 

a. ter verbetering van het contact tussen de brandbare stoffen en de 

lucht, 

b. om het brandbare materiaal sneller op verbrandingstemperatuur te 

krijgen en 

c. ter verbetering van de afgasreiniging. 

Verbranden met behulp van een open vuur met natuurlijke circulatie is 

een eenvoudige stookmethode, de verbranding is echter niet opcimaal. In 

de as blijft veel brandbaar materiaal achter en er wordt veel roet 

geproduceerd. Ter verkrijging van een betere verbranding is het rooster 

gelntroduceerd, de lucht stroomt van onder af door de brandstof en één 

of meerdere ventilatoren zorgen voor de geforceerde circulatie van de 

verbrandingslucht• Dit principe wordt bij de zognaamde roosterovens 

toegepast. Door toepassing van een roermechanisme boven het rooster, 

van een schudrooster of van enkele in serie geplaatste roosters wordt 

de menging van materiaal en lucht verder verbeterd. Een goede menging 

geeft ook een trommeloven, deze oven wordt veelal toegepast als drcog-

of bakoven bij de kalk- en steenindustrie ("rotary kiln"). Bij een 

schachtoven wordt een menging van (losgemaakt) afval en verbrandings

lucht verkregen, door dit afval tJjdens de val in een lange vertlcaal 

opgestelde cilindervormige oven op verschillende hoogtes aan te blazen 

met lucht. Bij de cycloondrumoven, de wervelbed-, zout- en glasbadovens 

zorgt de lucht zelf voor een zeer goede menging met het brandbare mate

riaal. 

Partible pyrolyse (gedeeltelijke ontleding door verhitting) maakt 

brandbare gassen vrij uit het produkt en wordt verkregen door met een 

luchtondermaat te stoken. Een aparte pyrolysekamer met luchtregellng is 

hierbij vereist. Pyrolyse-ovens produceren as met een groter gehalte 

onverbrand dan bij verbranden met een luchtovermaat, echter er wordt 

minder as in de rookgassen meegenomen. De hoge temperatuur pyrolyse-

oven vormt in plaats van as slak in granulaatvortn. De pyrolyse-ovens 

zijn voorzien van één of meer naverbrandingskamers, waar met een over-

maat lucht de vrijgekomen gassen uit de pyrolysekamer verbrand vorden. 
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Vele vuilverbrandingsinstallatl.es, pathologische ovens en crematoria 

zijn als pyrolyse-oven uitgevoerd. 

Het op verbrandingstemperatuur brengen van het te verbranden materiaal 

geschledt in de meeste gevallen met behulp van de directe stookmechode, 

dat wil zeggen: gas, olie, hout, enz. wordt in de verbrandingskamer ter 

ontbranding gebracht als aansteekbron of als bijverwarming wanneer het 

te verbranden pfodukt een te lage verbrandingswaarde bezit. 

Blj uitwendige verhitte ovens, meestal elektrisch verhit, spreekt men 

van de indirecte stookmethode. 

Van alle vermelde verbrandingsmethoden zijn voorbeelden van toepassing-

en voor de verbranding van radioactief afval voorhanden. Alleen de 

direct gestookte ovens komen als eventuele referentie-ovens in as.iirer-

king, de elektrisch verhitte ovens zijn over het algemeen voor speciale 

doeleinden gebouwd en hebben een zeer kleine capaciteit. 

3.2. Inventarisatie verbrandingsinstallatles 

Om een beeld te geven van de geschiktheid van de verschillende verbran

dingsmethoden zijn de installaties vergeleken, die ieder voor zich 

volgens een verschillend principe werken. 

Een aantal ovens zijn afgeleld van reeds bestaande in bedrijf zijnde 

industrigle eenheden, bijvoorbeeld de roo&teroven met roerarm, de trom

mel- of roterende oven, de meeste typen pyrolyse-ovens en de gesmolten 

glasbadoven. 

Speciaal ontworpen voor de verbranding van radioactief materiaal zijn 

de schachtoven van KFK, de pyrolyse-oven van KFA, de cycloondrummoven, 

de wervelbedoven met de katalytische verbranding en de gesmolten zout-

badoven. 

De belangrijkste kenmerken van de beschouwde ovens zijn weergegeven in 

de tabellen 3.1., 3.2. en 3.3., in volgorde van: 

- de met luchtovermaat gestookte ovens; 

- de lage temp'»ratuurpyrolyse-ovens; 

- de hoge temperatuurpyrolyse-ovens; 

- en de gesmolten zout- en glasbadovens. 

In de bijlage is een korte beschouwlng van ieder van de ovena gegeven. 

http://vuilverbrandingsinstallatl.es


TABEL 2.1« Bedrljfskenmerken van met 1uchtovermaat gestookte ovens 

type 

locatle 

in bedrijf 

ontwerpcapacltel t 
vast 

vloelstof (kg/h) 

bedrljfstemperatuur 
primal re kanter 
naverbrander (°C) 

afmeting voeding (cm) 

voedlngstempo 

asafvoer 

ovenmateriaal 

speciale kenmerken 

roosteroven 
met roerarm 

RFP (VS) 

1981 

703) 

800 
1000 

30 

per charge 

na ledere charge 

keramlek 

goede rnenglng 
van afval en 

lucht, gedwongen 
asafvoer 

schachtoven 

KFK (BRD) 

1971 

70 
-') 

900 
900 

45 

per charge 

1 å 2 keer/week 

keramlek 

eenvoud i g 
ontwerp 

cycloon drumoven 

MF (VS) 

1976 

271) 

1100-1300 

200 1 drum 

per drum 

per drum 

staal 

afval recht-
streeks in op-
slagdrum ver-

branden 

cycloon drum
oven') (continue 

voeding) 

KEMA (NI.) 

proef(niet-actief) 

253) 

800-950 
950 

2,5 

contInu 

geen 

staal/RVS 

eenvoud1 g 
ontwerp 

trommeloven 
(roterende oven) 

RFP (VS) 

1981 

40 
135 

800 
1000 

30 

per charge 

contlnu 

keramlek 

goede rnenglng 
van afval en 

lucht 

') voorheen Is vloelstof verbrand 
2) afgeleid van oven bij MF (VS) 
3) geen kadavers 



TABEL 2.2. Bedrijfskenmerken van lage temperatuur pyrolyse-ovens 

type 

locatie 

In bedrljf 

ontwerpcapacttelt 
vast 

vloeistof (kg/h) 

bedrljfstemperatuur 
pyrolyse-kamer 

verbrandlngskamer (°C) 

maximale 
afaetlng voeding (cm) 

voedlngstempo 

aaafvoer 

ovenmateriaal 

speciale kenmerken 

wervelbedoven 

RFP (VS) 

1978 

82*) 
50 

550 
550 

2,5 

contlnu 

contlnu 

RVS 

neutrallsatle 
van zuren In 

Na2C03~bed, ka-
talytlsche na-
verbrandlng 

pyrolyse-oven 

KFA (BRD) 

1977 

100 
60 

800 
1000-1200 

80 

per charge 

1 keer/week 

keramlek 

ultstekende 
thernlsche voor-

bewerklng 

pyrolyse-oven 

I.ASL (VS) 

1979 

45 

1000 
1100 

ca. 40 

per charge 

keramlek 

pyrolyse-oven 

Studsvik (S) 

1977 

400 

850 
900 

ca. 40 

per charge 

1 keer/nacht 

keramlek 

twee naverbran-
dlngskamers 

pyrolyse-oven 

Bruce (CND) 

1976 

15 m3 

per 40 uur 

600 
1000 

ca. 60 

per charge 

per charge 

staal 

grote vulllng 
van oven per 

cyclus 

*) geen kadavers 



TABEI. 2.3. Bedrijfskenmerken van de hoge temperatuur pyrolyse-ovens en hadovens 

type 

locatle 

in bedrijf 

ontwerpcapac1 te it 
vast 

vloeistof (kg/h) 

bedrijfBtenperatuur 
saelt- of badzone 

verbrandingszone (°C) 

afaeting voeding (cm) 

voedlngstempo 

asafvoer 

ovenmaterlaal 

speciale kenmerken 

hoge temperatimr 
pyrolyse-oven 

SCK/CEN (B) 

1978 

50*) 
50 

1500 
1300/1000 

5 

cont inn 

contlnu 

keramlek 

er wordt een 
stahlel asresidu 

gevormd 

hoge temperatimr 
pyrolyse-oven 

INK1. (VS) 

gepland 1990 

850 

1650 

50 

f 

perlodlek 

keramiek 

stablel asresidu, 
geen afvalver-

klelnlng 

gesmol ten 
zouthadoven 

AI (VS) 

onbekend 

50*) 

900 

1.2 

cont1 nu 

perlodlek 

keramlek 

neutral isatte 
van zuren in 
Na2C03-bad 

gesmol ten 
glashadoven 

Penberthy (VS) 

onbekend 

200 
100 

1260 

ca. 30 

per charge 

perlodlek 

keramlek 

asflxatte in 
glas 

*) geen kadavers 
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4. 1NVENTARISATIE ROOKGÅSREINIGING 

4.1. Algemeen 

Het type rookgasrelnigingssysteem wordt in het algemeen nlet bepaald 

door de wljze van verbranding. Ultzonderlngen treffen we aan blj de 

wervelbec- en zoutbadverbranding, hlerbij worden de eventueel bij de 

verbranding geproduceerde zuren reeds in het bed geneutraliseerd en kan 

men om die reden voor een droog-filtersysteem kiezen. Bij vele verbran-

dingssystemen past men een nat flltersysteem toe. Zo een nat filtersy-

steem bestaat doorgaans uit verschillende componenten, die dlenen als 

deeltjesscheider en als gaswasser. De deeltjesscheider is meestal uit-

gevoerd als venturi-scrubber. Deze scrubber heeft een rendement van 99X 

voor deeltjes groter dan 1 micron, waarbij aangetekend moet worden dat 

het benodigde ventilatorvermogen in verband met de hoge drukval aan-

zienlijk moet zijn. 

Zogenaamde gepakte kolommen dienen als wastoren voor zure gassen, die 

met behulp van een loog chemlsch gebonden worden. Een extra investering 

bij een nat flltersysteem is de conditionering (filtreren, koelen, 

neutraliseren) van het te recirculeren waswater en de hierult weer 

kornende afvalwaterproblematlek. De vliegasslurry, die als residu vrij-

komt, kan met cement gefixeerd worden. Opgemerkt dient te worden dat 

bij het nat filtreren van rookgassen tritium volledig in het waswater 

terecht komt! 

Voorultgang is gemaakt bij de toepassing van keramische filters die bij 

hoge temperaturen (ca. 900 °C) gebruikt kunnen worden. De rookgassen 

kunnen zonder voorafgaande koellng gefllterd worden. Het vangstrende-

tnent van de keramische filters komt nagenoeg overeen met de absoluut* 

filters welke als nareinigers toegepast worden. Als het percentage zure 

gassen in het rookgas onder de gesteide lozingsnorm blijft en de tempe-

ratuur van het rookgas te allen tijde boven het dauwpunt blijft van de 

aanwezig zure gassen zoals SO,, SO,, HC1, Cl, of HF kan volstaan worden 

met de toepassing van keramische filters. Problemen, die bij deze kera

mische filters optreden, zijn het scheuren van het filtermateriaal door 

thermische spannlngen en het verstoppen van het poreuze materiaal. 



TABF.l. 4.1. Overzicht toegepaste Rasreinlglngssystemen 

type oven 

type gasrelnlglng 

hoge tenperatuurrelnlglng 
cycloon 
keranlsche filters 

koellng 
luchtbljoienglng 
luchtkoeler 
waterlnspulting 
waterkoeler 

droge voorrelnlglng 
doekfllter 

natte voorrelnlglng 
venturl-scrubber 
waskolon 
denlster 

herverhltting 

narelnlglng 
HEPA-fllters 

rooster-
oven 
Rocky 
Fiats 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

schacht-
oven 
Karls
ruhe 

X 

*') 

X 

X 

X 

«2) 

cycloon-
drumoven 
Mound 
Fac. 

X 

X 

X 

X 

? 

X 

draai-
oven 
Rocky 
Fiats 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

wervel-
hed 
Rocky 
Fiats 

X 

X 

glashad-
oven 
Penb. 
C.y. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

pyrolyse ovens 

Jultch 

X 

X 

X 

7 

X 

Los 
Alamos 

X 

x 
X 

X 

X 

X 

Studsvik 

X 

X 

Bruce 

X 

X 

X 

hope 
temp, 
pyrolyse 
oven Mol 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1) noraaal afgeschakeld, wordt gebrulkt blj verbrandlng organlsehe vlotistoffen 
2) alleen blj lekkage keranlsche filters (noodbedrljf) 
3) geslntetd netalen kaarsen (bedrljfstemperatuur max. 550 "C) 
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o.2. Overzicht rein'.glngsmethoden 

In tabel 4.1. is een overzicht gegeven van de toegepaste gasrelniglngs-

systemen van de b?schouwde verbrandlngslnscallacles, besproken In 

hoofdstuk 3. Aangegeven Is welke behandelingen de rookgassen ondergaan 

voordac lozing plaatsvindc. 

We onderschelden: 

- de hoge temperatuurreinlglng; 

- de natte of droge voorrelniglng; 

- de narelnlglng; 

en eventueel noodzakelljke 

- koellng; 

- waterafscheldlng; 

- en herverhltting. 

4.2.1. Hoge temperatuurreinlglng 

Bij de hoge temperatuurreinlglng maakt men gebrulk van keramiek (blj-

voorbeeld siliciumcarbide) of geslnterd metaal als flltermateriaal. 

Daarnaast is de cycloon toe te passen in het hoge temperatuurgebied. In 

verband met het hoge stofgehalte in de rookgassen blj de wervelbedver-

brandlng wordt een cycloon als eerste voorrelniglng toegepast. 

Bij de verbrandlngslnstallatie van KFK-Karlsruhe wordt het rookgas 

kornende ult de naverbrander in een keramlsch voorfllter (een tveede 

voorfilter Is parallel geschakeld en dlent als stand-by unit) geleid. 

Het filter omvat een negentlgtal kaarselementen (lang 1 m, diameter 

60 mm) die met de hand uitgewisseld kunnen vorden. Afhankelijk van de 

stofbelading van het rookgas bedraagt de standtljd 300 å 600 bedrijfs-

uren. Achter het voorfllter is een nagenoeg ldentieke flltereenheid 

(parallel veer een reserve unit) gelnstalleerd welke dlent als narelnl

glng. Door de lagere bedrijfsteaperatuur van dit nafilter Is de stand

tljd langer, te veten 1000 a 1500 uren. Een verbeterde versie van de 

keramlsche kaarsen, die recent In Karlsruhe zljn lngebouvd, benadert de 

stofvangst van die van de zogeraamde HEPA-(high efficiency particle 

air) filters die elders als nareinigingsfilters dienen. Ook vordt een 
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langere standeljd verwacht. 

N.B. Blj de verbramling van organische vloeis offen, die veel zouten 

be-itten, verstoppen de keramlsche filters al na 100 bedrijfs-

uren. Htervoor wordt dan ook een nat f i] i-.»rsysteem gebrulkt. 

Van het wervelbedovensysteem van Rocky Fiats Plint Is alleen bekend dat 

gebruik geraaakt wordt van gesinterd metalen kaarsen blj een bedrijfs-

temperatuur van circa 500 "C (alleen voorrelniging). 

Bij de Penberthy-glasbadoven passeert het rookgas een set van keraml

sche vezelvoorfilters. 

4.2.2. Droge voorrelniging 

Bij de droge voorrelniging van de rookgassen (bij lage temperaturen) 

past men overwegend doekfilters toe. Bij de twee beschouwde verbran-

dingssystemen (Studsvik en SCK/CEN-Mol) gebruikt men Teflon als doekma-

teriaal. Teflon heeft een hoge continue werktemperatuur (260 °C), is 

vochtbestendig en uitstekend bestand tegen zuren. Het rendement van een 

doekfilter voor zeer kleine deeltjes, kleiner dan 1 micron, is laag. De 

restemissie bij doekfilters ligt in de prakr.ijk tussen de 5 en 

25 mg/Nm3. Bij perslucht gereinigde filters wordt een standtijd van 2 

jaar verwacht (garantie 1 jaar). 

Bij Studsvik is het doekfilter de enige reinigingstrap. Voor de inbouw 

van het filter werd na verdunning met buitenlucht het rookgas-lucht-

mengsel met een temperatuur van circa 400 °C rechtstreeks in de atmos-

feer geloosd. De stofconcentratie bedroeg toen maximaal 250 mg/m3. In 

1979 is het doekfilter gelnstalleerd en werkt bij een temperatuur van 

200 "C. De emissle van beta- en gamma-activiteit is met een factor 100 

verminderd. 

Bij de oven van Mol dient het doekfilter als voorreinigingstrap voor 

het natte filtergedeelte en reduceert de stofbeladlng van het rookgas 

tot maximaal 2 mg/m3. Het gas is vooraf gekoeld tot 200 eC. De filters 

kunnen eventueel afgeschakeld worden en het rookgas wordt dan via een 

omloopleiding geleid. 

Blj de lnstallatle van KFA-Julich dient een glasvezeldoekfilter als 

vliegasvanger. Het filter werkt hier blj een temperatuur van ca. 

290 "C. Het filterdoek is op een geperforeerde cylinder gewlkkeld en 
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wordt met behulp van een stofzuigsysteem gereinigd. 

4.2.3. Natte voorrelnlging 

BIj de natte voorrelnlging worden diverse apparaten gebrulkt, welke tot 

doel hebben deeltjes en/of zure dampen of reactieve gassen (en ook 

tritium) te verwijderen ult de rookgassen. In het algemeen vindt deel-

tjesvangst ult rookgassen van een verbrandlngslnstallatie plaats door 

middel van een zogenaamde venturi-scrubber. Het rendement van de ventu-

ri-scrubber bedraagt 99Z tot deeltjesgrootten van 1 micron. Meestal 

zijn deze scrubbers instelbaar voor verschlllende gashoeveelheden. De 

benodigde drukval over de scrubbers is hoog (15 tot 250 mbar), vandaar 

de naam "high energy venturi-scrubber". 

Voor gasabsorptie gebrulkt men veelal wastorens of zogenaamde gepakte 

kolommen. Het wasrendement van de zure gassen uit het rookgas bedraagt 

meestal circa 90%. Een druppeltjesvanger of "demister" maakt veelal 

deel uit van de waskolom. 

De werktemperatuur van een natte filterstraat bedraagt clrca 70 °C, het 

rookgas wordt vooraf door waterinspuiting (quench cooling) tot de ge-

wenste temperatuur gekoeld. 

Past men na de natte filterstraat nog absoluutfilters toe, dan is her-

verhitting van het rookgas noodzakelijk ter voorkomlng van condensvor-

ming. Vooral bij de Amerikaanse ovens wordt gebrulk gemaakt van een 

compleet natflltersysteem gevolgd door HEPA-filters. Bij de vaste afval 

(schacht)oven van Karlsruhe kan men gebrulk maken van de wasstraat, 

maar deze wordt bijna uitsluitend gebrulkt voor de rookgassen uit de 

verbrandingsoven voor organische vloeistoffen, het droog flltersysteem 

raakt te snel verstopt. Bij JUlich wordt uitsluitend alkallsch gewassen 

ter verwijderlng van HC1. Bij de oven te Mol wordt een complete was

straat met een voorgeschakeld doekfilter gebrulkt. 

4.3. Nareinlglng 

Bij de meeste installaties (met uitzondering van Karlsruhe en Studsvik) 

worden de gassen met behulp van HEPA-(high efficiency particle air) 

filters nagereinigd. Het filtermateriaal bestaat ult zeer fijn glasve-
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zelpapier. Hee vangstrendement voor deeltjes Cot 0,3 micron Is zeer 

hoog (99,95 tot 99,99Z). De standtijd van de HEPA-filters bij de be-

sproken lnstallati.es ligt tussen 125 en 250 bedrijfsuren. De normale 

bedrijfstemperatuur varleert van circa 80 *C bij een natte voorreinl-

glng tot 170 °C bij een droge voorreinlglng (Jiillch). De ontwerptempe-

ratuur bedraagt circa 300 °C. De filtersystenen zijn zo opgebouwd dat 

vernleuwen van fllterelementen tijdens ovenbedrijf kunnen plaatsvinden. 

4.4. Samenvatting rookgasrelnlglng 

De droge en natte filtersystemen hebben evenals de hoge temperatuur 

filtersystemen specifieke voordelen en tekortkomlngen. 

De droge, lage temperatuur filtersystemen met doekfilters zijn eenvou-

dlg te bedienen en te repareren. Doekfi Iters raken echter gemakkelljk 

In brand. Hoewel dit over het algemeen een gevolg is van een slechte 

verbranding, waarblj veel vliegas, teer en vonken in het rookgas raeege-

nomen worden, Is een garantie dat er absoluut geen brand in het doek-

filter kan ontstaan, nlet te geven. Door de veelal toegepaste pers-

luchtrelnigingsmethode treedt er nogal vat slijtage op wat de standtijd 

nadelig belnvloedt. 

Bij natte fIltersystemen treedt geen brand op. Zure gassen worden ver-

wijderd, maar ook tritium wordt door het waswater opgenomen. De stof-

vangst van een nat flltersysteem is goed tot deeltjes van 1 micron en 

de gasstroom wordt op een efficiénte wijze gekoeld. Bij het natte sys-

teetn kan corrosie optreden door de zuren welke ultgewassen worden. Dit 

kan voorkornen worden door een geschikte materiaalkeuze en een goede 

controle op de zuurgraad van het waswater. Een nadeel is de produktle 

van besmet afvalwater dat weer behandeld en geloosd moet worden. Bij 

aanwezlgheid van een afvalwaterbehandelingsstatlon is dit nadeel nlet 

zo groot. 

De hoge temperatuur (keramlsche) filtersystemen maken het (vooraf) 

koelen van de rookgassen onnodig. Zo een flltersysteem is ilet gevoelig 

voor corrosie. Keramlsche filters, waarin glasvezels zijn ververkt, 

hebben nagenoeg dezelfde afscheldlngsgraad als absoluutfilters en kun

nen dus tevens als narelnlgingsfliters gebrulkt worden (KFK en EIR). 

Dit betekent dan wel dat alle eventueel aanwezige zuren in de atmosfeer 

http://lnstallati.es
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geloosd vorden (bij EIR wordc o« die reden geen PVC aeeverbrand). 

Blj verbranding van organische vloeistoffen, waarln ook zouten voorko-

men, verstoppen de poreuze filters zeer snel. (Bij KFK is hiervoor een 

nacftltersysteem geTnstalleerd.) 

In tabel 4.2. zijn de karakterlstieke gegevens van de filtertypen veer-

gegeven. 



TABE1. A.2. Hoofdkenmerken f 11 tersystemen 

Type filter 

Waskolom 

Venturlwasser 

Doekfllter 

Keraalsche filter 

Absoluut filter 

Deeltjesgrootte-
vangat, 

Caaaen, 
oplo8bare 
deeltjes, 5 

1 

1 

1 

0,1 

Vangstrendement 
X 

90 

99 

90-99,9 

99,9 

99,99 

Orukval 
mmWk 

25-250 

150-750 

50-125 

300-800 

25-50 

Toelaathare 
temp. (°C) 

ca. 70 

ca. 70 

250 

ca. 900 

250 

Toepasslngsgebled 

Casabsorptle, 
voorrelnlglng 

voor zure gaseen 

Rookgasrelnlglng 
blJ verbrandlngs-

ovens 

•• 

•• 

Narelnlglng 



- 25 -

5. KEUZE REFERENTIE-INSTALLATIE 

5.1. Samenvattlng 

Bij alle hlervoor besproken verbrandingsinstallatles voor radloactlef 

afval spelen stralingshygiSnische en veiligheidstnaatregelen een belang-

rljke rol. Het verbrandingsproces vindt altljd plaats In een goed ge-

sloten ruimte, hlerln heerst een lagere druk dan In het gebouw, waarln 

de lnstallatie geplaatst is. Lekkage ult de lnstallatie wordt hlerdoor 

voorkomen. 

Verder zljn blj de ovens maatregelen genomen om een overdruk op te 

vangen blj eventuele explosles In de vuurhaard van de oven. 

Ult de praktljk blljkt dat het bedlenlngspersoneel een grote kans op 

besmettlng heeft blj sorteren van het afval. Dit sorteren is noodzake-

lijk bij ovens die gevoelig zijn voor bepaalde soorten afval (PVC, 

glas, toetaal, vloelstoffen, enz.) of alleen verkleind afval kunnen 

verwerken. De afvalverkleiners (shredders) zijn namelijk niet erg ge-

schikt voor afval dat metalen voorwerpen en kunststoffen bevat (blokka-

de van de shredder of bot worden van de messen). 

Uit bovenstaande is de conclusle getrokken dat sorteren en verkleinen 

van het als brandbaar aangeboden afval achterwege wordt gelaten. Rulme 

aandacht is besteed aan de hantering van de as. Bij de verbrandingspro-

cessen wordt as geproduceerd dan wonder te nemen veiligheidsmaa" gelen 

gemakkelijk verspreid kan worden. De asbehandellng vindt in een 0jed 

gesloten ruimte plaats. De meest toegepaste behandeling is vastmaken 

van de as door menging met vochtlge cement. 

De ontwljkende gasvormige verbrandingsprodukten mogen niet ongecontro-

leerd in de omgevlng verspreid worden. De hete en vaak corrosieve gas-

sen tasten metalen componenten en leidingen sterk aan, bekleden met 

keramisch materiaal is een goede oplossing en wordt bij de meeste in-

stallaties toegepast. 

De gasvormige produkten passeren bij hun afvoer naar de buitenlucht 

altljd een gasreinigingssysteem, waardoor de meeste radioactieve nucll-

den verwijderd worden. In de omgevlng worden voornamelijk de nucllden 

koolstof-14 en tritium geloosd. In het rapport van de Gezondheidsraad 

[l] worden, blj de toepassing van een verbrandingsoven voor ladioactief 

afval de dosisconsequenties voor de omwonenden besproken. 
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Op basis van de gesteide criteria waaraan de referentie-installatie 

dlent te voldoen, lijkt de pyrolyse-oven van KFA-Jiilich en In lets 

mindere male die van Studsvlk het meest geschik "e zijn om als refe

rentie-lnstallatie te dienen. 

Het ovenconcept van KFA onderscheidt zich van dat van Studsvik door de 

speciale wijze van thermische en mechanische voorbewerklng van vast 

afval en kadavers, de KFA-oven is erg ongevoelig voor de samenstelling 

van het afval en uitstekend geschikt voor nat afval zoals kadavers. 

Voor wat het rookgasreinigingssysteem betreft, is er een voorkeur voor 

een nat filtersysteem. De hoofdcomponenten van dit systeem omvatten een 

waskolom en een venturiwasser. Hiermede worden zure gassen geneutrali-

seerd en wordt een vergelljkbare stofvangst, zoals die blj keramische 

en doekfilterseenheden optreedt, verkregen. Bovendlen zijn keramische 

en doekfilters minder geschikt bij verbranding van vloeistoffen. 

5.2. Motivatie van de keuze van de referentie-oven 

De keuze voor de verbrandingsoven voor laag- en middelactief afval is 

gemaakt aan de hand van de in hoofdstuk 2 gestelde criteria (zie tabel 

5.1. en 5.2.): 

T.a.v. criteria 1, geschiktheid afvalaanbod 

In tabel 5.1. is van de beschouwde ovens de geschiktheid aangegeven 

voor het afvalpakket. 

De ovens, waarvan bekend is dat er pvc-houdend vast afval, vloeistoffen 

en kadavers in verwerkt worden, zijn: 

- de schachtoven van KFK-Karlsruhe; 

- de trommeloven van RFP; 

- de pyrolyse-ovens van KFA-Jiilich en LASL; 

- en de glasbadoven van Penberthy. 

Van de pyrolyse-oven van Studsvik is nlet bekend of er vloeistoffen en 

kadavers verwerkt zljn. 

Iiliy.i_r£i£"i2_i:A_2-vaivoorberel(*lnS 

De ovens, welke voldoen aan criteria 1, voldoen met uitzonderlng van de 

glasbadoven ook aan criteria 2. Opgemerkt moet worden dat de ovens van 
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KFK-Karlsruhe en LASL minder geschikt zijn voor voorgeperst afval. 

De ovens, weIke niet voldoen aan criteria 1 en 2, worden hier verder 

buiten beschouwing gelaten. 

T.a.v^ criterium 3x_bedrijfszekerheid 

Voor wat de bedrijfszekerheid betreft, is nagegaan welke van de ovens 

ongevoelig zijn voor ongesorteerd en ongecontroleerd afval. Hierin 

kunnen grote onbrandbare componenten aanwezig zijn die toch de oven 

ongestoord moeten kunnen verlaten, het afval kan een erg grote fractie 

van onbrandbaar materiaal bevatten of is erg nat. Uit de praktijk 

blijkt dat de KFA-oven erg ongevoelig is voor nat en onbrandbaar afval. 

Kadavers kunnen tot 50% van de voeding uitmaken, 15% mag uit onbrand

baar afval bestaan, s°test is zelfs met 30% onbrandbaar, 25 cm grote 

onbrandbare stukken zijn geen enkel bezwaar voor een goede werking. Ook 

de trommeloven is als bedrijfszeker te beschouwen. 

Van de schachtoven van KFK en de oven van LASL is bekend dat asafvoer 

problemen kan geven. Bij de laatstgenoemde oven verstoppen bovendlen 

luchtinlaatpoorten van de pyrolysekamer. 

T.a.v^ criterium 4^ efficiSnte verbranding 

Bijna alle ovens verkrijgen een efficiSnte verbranding door bijstoken 

met olie of gas. De ovens van KFK en KFA worden niet bijgestookt, door 

de thermische en mechanische voorbewerking van het afval is de verbran

ding in de KFA-oven toch zeer efficient, de uitbrand van de oven is 

uitstekend. Bij de KFK-oven, waar het afval direct in de hete zone 

valt, blijven niet-verbrande produkten zoals teer en olien over. Verder 

wordt er bij de KFA-oven minder NO -uitstoot waargenomen. Door de ge-

lijkmatige reactie en de gemakkelijke automatisene procesregeling is 

het rookgas bij KFA van een goede constante kwaliteit zonder grote 

verontreinigingspieken. 

Bij de pyrolyse-oven van LASL Ilet de uitbrand van brandbare produkten 

nog veel te vensen over. 

T.a.v. criterium 5, capaciteit 

Alleen de ovenø van KFA en Studsvik beschikken over voldoende capaci

teit om in dagbedrijf het Nederlandse aanbod te kunnen verwerken. 
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T.a.v. criteriura *A S£sc£ik^heid_dagbedrijf 

In verband met een lange opstarttijd is de schachtoven van KFK nlet 

geschikt voor dagbedrijf. De oven van Studsvik wordt in dagbedrijf 

gebruikt, de oven van KFA kan in dagbedrijf bedreven worden. 

Alle eventueel in aanraerking kornende ovens zijn commercieel verkrijg-

baar, bijvoorbeeld: 

- KFK-oven via NTKEM CmbH; 

- KFA-oven via Firma Kraftanlagen, Heidelberg AG (KAH); 

- Studsvik-oven via Studsvik Energiteknik AB. 

Zover bekend, hebben de ovens van KFK, Studsvik en KFA de meeste be-

drijfservaring. De Amerikaanse ovens zijn nog niet of veel later voor 

de produktie in bedrijf gekoraen. 

T.a.v. criterium 9, kwaliteit elndprodukt 

De in aanmerking kornende ovens leveren hun elndprodukt in de vorm van 

as, dat nog gefixeerd tnoet worden door raenging met vochtige cement. 

N.B. Alleen bij de hoge temperatuuroven (SCK-CEN, Mol) en bij de glas-

badoven is net residu direct geschikt voor opslag. 

Elndoordeel 

Zoals ook ult tabel 5.2. is af te lezen, voldoen de ovens van KFA en 

Studsvik aan de gesteide criteria. Voor de Zweedse oven moet een voor-

behoud gemaakt worden ten aanzien van de verbranding van kadavers en 

vloeistoffen. Voorgesteld wordt het KFA-ovenconcept als referentie te 

nemen. 

5i3i_Ontwer£basis voor de referentie-oven 

- Afvalsatnenatelllng 

De installatie wordt ontworpen voor de verbranding van: 



TABEL 5.1. Ceschiktheid voor afvalaanbod 

afvalkenmerk 

type oven 

roosceruven RFP 

schachtoven KFK 

cyi loondrutioven MF 

cycloondrumoven KEMA 

troaaeloven RFP 

wervelbedoven RFP 

pyrolyse-oven KFA 

pyrolyse-oven LASL 

pyrolyse-oven Studsvik 

pyrolyse-oven Bruce 

pyrolyse-oven SCK/CEN 

zoutbadoven AI 

glaabadoven Penberthy 

VAST AFVAL 

PVC-
houdend 

-

+ 

-

-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

voor-
geperst 

+ 

-

-

-

+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

+ 

onver-
klelnd 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

+ 

onge-
sorteerd 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

-

orga-
nlsche 
vloel-
stoffen 

-

+ 

-

-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

kada
vers 

-

+ 

-

-

+ 

-

+ 

+ 

-

-

+ 

elnd-
oordeel 

+ 

-

-

+ 

-

+ 

+ 

-

-

-

-

4- : geschikt 
- : Binder of nlet geschikt 

: onbekend 



TABE1, 5.2. Toetslng van de ovens aan de gesteide criteria 

criteria 

type oven 

roosteroven RFP 

schachtoven KFK 

cycloondruaoven MF 

cycloondruaoven KEMA 

troaaeloven RFP 

vervelbedoven RFP 

pyrolyse-oven KFA 

pyrolyse-oven LASL 

pyrolyse-oven Studsvlk 

pyrolyse-oven Bruce 

pyrolyse-oven SCK/CEN 

zoutbadoven AI 

glaabadoven Penberthy 

1 
Ceschikt-
heid af-
valaanbod 

-

+ 

-

-

+ 

-

+ 

+ 

-

-

-

-

2 
Afval-
voorbe-
reldlng 

+ 

-

-

-

+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

-

3 
Bedrijfs-
zekerheid 

-

-

-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

4 
EfficiSn-
te ver-

brandlng 

+ 

-

-

+ 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

-

+ 

+ 

+ 

S 
Capaci-
tei t 

-

-

-

-

-

-

+ 

-

+ 

-

-
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vast afval, bestaande ult cellulose en katoenen produkten, uit kunst

stoffen aet enkele procenten PVC met een soortelljk gewlcht van clrca 

250 kg/m3 lnclusief 10 vol. X glas en metaal; 

kadavers, voornamelijk bestaande ult kleine proefdieren, en 

organische vloelstoffen, bestaande ult een mengsel van vloelbare 

koolwaterstoffer (zoals tolueen) en water (maxlmaal 20Z) met daarln 

verontrelnlglngen zoals chlorlden, toetaaloxides, smeerolierestanten 

en lage concentraties van zuren. 

- Capacltelt 

Het huldige aanbod van vast afval, dat voor verbrandlng In aanmerking 

komt, bedraagt clrca 125 ton per jaar ultgaande van een capacltelt 

van de oven van 100 kg per uur zljn mlnlmaal 1250 bedrljfsuren per 

jaar noodzakelijk. Bij een jaarlljks aanbod van 25 ton organische 

vloeistoffen en een capacltelt van de oven van 60 kg per uur moeten 

er nog 400 bedrljfsuren bljgeteld worden zodat het totaal hlerdoor op 

1650 uren komt. Kadavers, een bljna vervaarloosbare fractle ten op-

zlchte van het overige afval, worden gelljktijdlg met het vaste afval 

verbrand. Dit betekent dat blj een beschikbaarheldspercentage van 80Z 

een ovencapacltelt van 100 kg/h respectlevelljk 60 kg/h, voldoende 

Is, grotere capacltelten zljn mogelljk. 

Voor nlet-actlef afval zljn ovens volgens het KFA-concept In bedrljf 

met capacltelten tot 400 kg/h. 

- Velllgheid, calamlteltenprocedure 

Alle componenten van de lnstallatle staan ter voorkoming van lekkage 

naar bulten toe op onderdruk. Verder Is de lnstallatle bevelllgd 

tegen expiosles door een dlkwandlge pljp die naar een drukvereffe-

nlngsbassm voert. 

In het geval van een calamltelt, bijvoorbeeld blj een ontoelaatbare 

plotsellng optredenie verhoogde actlvltelt van het te lozen rookgas, 

moet de oven direct afgeschakeld worden. Dit Is mogelljk door de 

luchtcoevoer naar de oven onmlddellljk uit te schakelen. 
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5.A. Keuze rookgasreinigingssysteem 

Voor de referentie-installatie is gekozen voor een nat flltersysteem en 

wel om de volgende redenen: 

- gelijktijdlg ontstoffen en absorberen van gassen; 

- zeer groot absorptle-effect voor zure gassen (zoals HC1) mogelljk 

(tot 100%); 

- zeer fijne stof kan afgescheiden worden (zelfs tot 0,3 micron met 99% 

afscheidingsrendement) zonder dat verstoppingen optreden; 

- het is mogelijk de afgescheiden stof in droge vorm te verkrijgen; 

- bij gebruik van alkalisch waswater geen corrosieproblemen; 

- geen vervanging van filtermaterialen noodzakelijk, dichtslibben van 

filtermaterialen blijft achterwege, du« bedrijfszeker; 

- door lage temperatuur eenvoudige en goedkope materialen toe te pas-

sen; 

- compacte bouw mogelijk (koeler, venturi-scrubber, waskolom en droger 

in één apparaat onder Ce brengen); 

- standaardapparatuur. 

Opgemerkt wordt dat er een mogelijkheid moet zijn om getritieerd water 

te lozen. 

In verband met de goede stofvangst van een nat flltersysteem (doorlaat 

circa 20 mg per m3 rookgas) kan overwogen worden om nog geen absoluut-

filters te installeren. 

Bij een eventueel optredende verhoogde activiteit van het te verwerken 

afvalaanbod kunnen in een later stadium alsnog absoluutfilters geln-

stalleerd worden. 

5.5. Algemene voorzlenlngen 

Tenslotte nog enkele opmerkingen en aanbevelingen ten aanzien van de 

algemene voorzieningen (infrastructuur) welke noodzakelijk zijn voor 

het bedrijven van een verbrandingsinstallatie voor radioactief afval. 

l££_£f22i£S_ian n e t gebouw 

- het gebouw moet zodanlg geventileerd worden, dat een geringe onder-

druk ten opzichte van de buitenlucht gehandhaafd en warmte afgevoerd 

kan worden; 
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- hec gebouw moet voldoende vluchtwegen hebben; 

- het gebouw aoet brandveillg zljn; 

- een aparte ruiate Is noodzakelijk voor ontvangst, activlteitsbepallng 

en opslag van afval; 

- een aparte rulmte Is noodzakelijk voor de asflxatles en verpakklng; 

- voldoende hljs- en takelapparatuur dlent aanwezlg te zljn ter bante

ring van lnstallatle-onderdelen; 

- het gebouw aoet voorzlen zljn van voldoende strallngsaonltoren, was-

en douchegelegenheld aet gecontroleerde afvalwaterlozlng. 

Ten aanzlen van hulpsystemen 

- een strållngsmonitor Is noodzakelijk ter controle van de ventHatle

en rookgasultlaat; 

- een meervoudlg alarmsysteem voor bljvoorbeeld: onderdruk gebouw, 

radloactlvltelt In gebouw en schoorsteen, onderdruk lnstallatle, 

ovenventllatortemperatuur; 

- elektrlsche voorzlenlngen voor aandrljvlngen van ventilatoren, pomp

en, en dergelljke (met noodstroomaanslultlng); 

- elektrlsche voorzlenlngen voor lnstrumenten (ononderbroken); 

- proceswater voor koellng en aake-up voor het natte flltersysteea; 

- afvalwaterbehandellngs- en lozlngsmogelljkheden ten behoeve van het 

natte flltersysteen; 

- (aard)gasaanslultlng ten behoeve van opstart en eventueel bljstoken 

van de oven; 

- lnstrumentenluchtsysteem. 
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6. FINANCIFLE ASPECTEN 

In dit hoofdstuk wordt een rami rig gegeven van de investerings- en be-

drijfskosten voor de referentie-installatie. De kosten betreffen de 

investeringskosten van de verbrandingslnstallatie, inclusief het voe-

dings- en rookgasbehandelingssysteem en de kosten voor het gebouw, 

waarin de Installatie geplaatst wordt. Niet meegerekend, zijn de kosten 

te naken voor verkrijging van de bouwgrond, terreinaanleg, algemene 

ruimten, tneubllair, gereedschappen, kantoorbehoeften, en dergelljke. 

Ook is een eventueel noodzakelijk afvalwaterbehandelings- en lozlngs-

systeem buiten beschouwing gelaten. De geraamde personeelskosten be

treffen alleen de kosten van het direct betrokken bedieningspersoneel 

van de verbrandingslnstallatie en niet het personeel ten behoeve van 

infrastructuur en overhead-werkzaatnheden. 

De investeringskosten voor de installatie zijn afgeleid van ramingen 

verkregen van enkele fabrikanten van verbrandingsovens voor radio-ac-

tief afval (1984). In verband met het ontbreken van offertes is een 

vergelijking van de kosten van de diverse lnstallaties niet gemaakt. 

Ultgangspunten 

- Huidige afvalaanbod [2]: - vast afval 125 ton/jaar; 

- vloeibaar afval 25 ton/jaar; 

- kadavers 5 ton/jaar. 

- Ovencapaciteit: - vast afval (incl. kadavers) 100 kg/h; 

- vloeibaar afval 60 kg/h. 

Hierdoor is het mogelijk de oven in principe uitsluitend in normale 

werktijd te bedrijven. 

- Investeringskosten installatie 

(incl. engineering, montage, in bedrijfstelling) f. 7.500.000,— 

- Investeringskosten gebouw (deel) 

benodlgd bouwvolume 15 x 10 x 8 (m) 

m3-prijs: f. 400, — : ca. f. 500.000,— 

Totale investering Ii.2i222i222*« 
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Jaarlljltse_ka£itaalslasten 

Afschrijving gebouw en installatle in 10 jaar, lasten op annulteltenba-

sis, rentepercentage 8Z. 

- Kapitaalslasten gebouw f. 80.000,— 

- Kapitaalslasten Installatle f. 1.120.000,— 

Totale jaarlijkse kapitaalslasten f. 1.200.000.— 

Jaarlijkse_bedr£jfskossen 

- Bedleningspersoneel installatle 

3,5 manjaar å f. 85.000,— f. 300.000,— 

- Overige bedrijfskosten: 

onderhoud, reparatles, ed. f. 300.000,— 

electra, gas, water, lucht, ed. f. 100.000,— 

filtertnateriaal, verpakking, 

chemlcalié'n, onvoorzien f. 100.000,— 

Totale jaarlijkse bedrijfskosten f. 800.000,— 
• • • B I S S S S S 3 3 t l > 

Totale jaarlijkse kosten circa f. 2.000.000.— 
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7. VERBRANDEN VAN ORGANISCHE VLOEISTOFFEN EN KADAVERS 

7.1. Inleldlng 

In dit hoofdstuk wordt aang°geven welke installaties geschikt zijn voor 

de verbranding van radloactief besmette organische vloelstoffen en 

kadavers. 

De omnlvore ovens, die geschikt zijn voor verbranding van het vaste 

afval, de organische vloelstoffen en de kadavers koraen niet in aanmer-

king voor de verbranding van uitsluitend vloelstoffen en kadavers. Het 

primalre uitgangspunt voor het ontwerp van deze ovens is namelijk het 

verwerken van het vaste afval. Voor uitsluitend vloeistofverbranding 

zijn de omnivore ovens te complex en voor kadaververbranding niet zo 

geschikt; de kadaververbranding is alleen mogelijk als er vast afval 

wordt bijgemengd. 

Het combineren van vloeistof- en kadaververbranding in één enkele oven 

is, zover bekend, op kleine schaal slechts bij de Purdue universiteit 

(USA) beproefd. 

Installaties, waarin uitsluitend organische vloelstoffen verbrand vor

den, treffen we aan bij KFK-Karlsruhe (Duitsland) en in Cadarache 

(Frankrijk). In Fontenay-aux-Roses (Frankrijk) en Mol (Belgle*) bevinden 

zlch ovens voor de verbranding van kadavers. 

In de volgende paragrafen worden zowel de gecombineerde, als de afzon-

derlijke verbranding van radloactief besmette organische vloelstoffen 

en kadavers besproken. 

7.2. Gecombineerde verbranding van vloelstoffen en kadavers 

Voor de verbranding van kadavers is een pyrolyse-oven met één of meer 

naverbrandingskamers noodzakelijk. 

Elke ruimte is voorzien van gas- of ollegestookte branders, die het 

verbrandingsproces in stand houden. In het pyrolysegedeelte worden 

brandbare gassen geproduceerd, die in de naverbrandingsrulmten compleet 

verbrand worden. 

In principe is het mogelijk in het pyrolysegedeelte van de installatie 

het vloeibare afval te verwerken. 

De naverbrandIngskamers en de gas- of ollebranders doen in deze situa-
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tie geen dienst. De grootte van de pyrolysekaaer wordt In die geval 

bepaald door de vloeistofverbrandingscapaclteit. Blj een alniaale 

vloeistofcapaciteit van 20 kg/h wordt de pyrolysekaaer al zodanlg groot 

voor het kadaveraanbod, dat een verantwoorde verbrandlng nlet goed 

mogelijk Is. Bij het huldlge aanbod van kadavers, jaarlljks nlet seer 

dan 5 ton, heeft een oven met een klelne capacltelt de voorkeur. 

Het is dan mogelijk om dit aanbod bijvoorbeeld In aaandelijkse korte 

campagnes te verwerken. Het verbranden van klelne hoeveelheden kadavers 

In te grote ovens Is behalve onecononisch ook verbrandingstechnlsch 

niet aanbevelensvaardig, het resulteert In roet- en reukprobleaen. 

Verder kan opgemerkt worden, dat er extra regeltechnlsche- en construc-

cieve aaatregelen getroffen dlenen te worden In verband net de ver-

schiIlende verbrandlngstemperaturen namelljk kadavers worden verbrand 

bij circa 900 °C en vloeistoffen bij circa 1300 "C. 

Conclusie 

Gecombineerde verbrandlng van .kadavers en vloeistoffen In één enkele* 

oven geeft vele onzekerheden en is geen verantwoorde keuze. 

Het uiesparen van de investering voor een klelne, betrekkelijk goedko-

pe, kadaveroven weegt niet op tegen de onzekerheden en onvolkooenheden 

van een gecombineerde verbrandingsoven. 

7.3. Verbrandlng van kadavers 

Kad.vers worden blj voorkeur in pyrolyse-ovens verbrand. Oeze ovens 

zijn opgebouwd uit een pyrolyse-kamer en één of meer naverbrandingska-

mers. Door de lage verbrandlngswaarde van het doorgaans natte afval 

zijn alle kamers voorzien van gas- of ollebranders. De verbrandlng 

geschiedt bij temperaturen tussen 800 en 1000 °C. Door de wlsselende 

verbrandlngswaarde van het afval dient de verbrandlng goed regelbaar te 

zijn. 

In de pyrolysekamer wordt het afval met een beperkte hoeveelheid lucht 

met een lage snelheid juist brandend gehouden. 

De luchtstroom mag het afval nlet in beveging brengen en lichee deel-

tjes meevoeren. De luchtstroom tnoet Juist groot genoeg zijn om brandba

re gassen te doen ontstaan. 
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Deze brandbare gassen worden sec behulp van branders en extra lucht In 

één of seer naverbrandingskasers verbrand- Zodra een charge kadavers 

verbrand is, vorde de Installatie afgekoeld en kan de pyroiysekamer 

opnleuw gevuld worden. Het verbrandlngsproces dlent automatisch, vol-

gens een prograana dat afgestemd is op soort en hoeveelheid afval, te 

verlopen. Dergelijke ovens zijn standaard leverbaar. 

Door de lage specifieke activiteit van de kadavers zullen geen ingrlj-

pende aiaatregel an nodig zijn ter voorkoming van onaanvaardbare risico's 

voor personeel en omgevlng. 

7.4. Verbranding van organische vloelstoffen 

Organische vloelstoffen worden voornamelljk verbrand In horizontale 

cyllndervorslge, met keratalek beklede ovens. 

De brandbare vloelstoffen worden via branders In de vuurhaard gelnjec-

teerd. In de oven Is een, bljvoorbeeld op aardgas gestookte aansceek-

en hulpbrander gelnstalleerd. De verbrandlngstenperatuur In de oven 

wordt bij voorkeur gehandhaafd op waarden tussen 1200 en 1400 *C, hier-

door is een complete verbranding van de betreffende koolwaterstoffen 

het beste gewaarborgd en wordt roetuicscoot zoveel tnogelijk beperkt. De 

rookgastemperatuur blj de ultlaat van de oven wordt door toevoeglng van 

koude lucht teruggebracht tot circa 800 "C. 

De rookgassen worden met behulp van een waskolom en een venturi—wasser 

van zure gassen en deeltjes gereinigd. 

Doordat bij verbranding van het vloeibare afval gebleken is dat er 

betrekkelijk veel vetachtige stof in het rookgas meegevoerd wordt 

(Karlsruhe, Mol) zullen droge flltermaterlalen (keramlsche en doekfil-

ters) snel verstoppen. 

Door de doorgaans lage specifieke activiteit van de organische vloel

stoffen is de deconcamlnatiefactor van het natte flltersysceem voldoen-

de groot om aanvaardbaar te kunnen lozen. 

7.5. Flnanclele aspecten 

U^£gangs£un£en 

- Afvalaanbod [2] : vloelstoffen 

kadavers 

25 ton/jaar 

5 ton/jaar 
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- Oven capacicelc 

- Bedrijftljd 

vloeistoffen 

kadavers 

vloeistoffen 

kadavers 

20 kg/h 

50 kg/h 

1250 uren/jaar 

100 uren/jaar 

Investerlngskosten_£o£gave_fabrlkant2 

- Aanschafkosten: 

Vloeistofoven 

Kadaveroven 

Casreiniging 

(Inclusief engineering en montage) 

- Bouwkundlge voorzienlngen 

Totale raming investerlngskosten 

f. 2.350.000,— 

250.000,— 

f. 2.600.000 ,— 

Afschrijvlng gebouw en installatie in 10 jaar, lasten op annulteitenba

sis, rentepercentage 8%.s 

- Kapitaalslasten gebouw f. 40.000,— 

- Kapitaalslasten installatles ^ 335.000,— 

Totale jaarlijkse kapitaalslasten Li«,««««i2^i22S*M 

Jaarlijkse_bedrijfskosten 

- Bedienlngspersoneel 

1 manjaar f. 85.000,— 

Overige kosten 

onderhoud, reparaties 

elektra, gas, water 

cheolcalié'n, onvoorzien 

Totale jaarlijkse bedrijfskosten f. 

90.000,-

30.000,-

30.000,-

235.000,— 

Raming totale jaarlijkse kosten ca. f. 630.000,—. 
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BIJLAGE Bedrljfskenmerken recent ontwlkkelde verbrandingslnstalla-

ttes 

De bedrljfskenmerken van de recent ontwlkkelde verbrandingsinstalla-

tles, die geschikt zljn voor laag- en mlddelactlef afval, worden In de 

volgende paragrafen A tot en met H besproken: 

A. roosteroven met roerarm; 

B. schachtoven; 

C. cycloondrumoven; 

D. trommeloven; 

E. wervelbedoven; 

F. pyrolyse-ovens; 

G. hoge temperatuur pyrolyse-oven; 

H. gesmolren zout- en glasbadovens. 

Aangegeven wordt welke mogelljkheden de lnstallaties bleden ten aanzlen 

van soort en afmetlngen van het te verwerken afval, capacitelt, status, 

bedienbaarheid, etc. De belangrljkste voor- en nadelen worden vermeld 

evenals de eventuele geschlktheid als referentie-oven. 

A. Roosteroven met roerwerk 

Een roosteroven met roerwerk is gebouwd voor "Rocky Fiats Plant" (VS). 

Het ontwerp is gebaseerd op niet-nucleaire industriSle toepassingen en 

is één van de recent gemodificeerde verbrandingssystemen voor actief 

afval in de Verenigde Staten. Het is niet bekend of genoemde eenheld 

reeds in bedrijf is genomen. 

Het doel van de eenheid is verbranding van laag actief afval, voorname-

lijk afkomstig van de centrale zelf. Het afval bestaat voornamelijk uit 

papier, plastics (waaronder PVC), latex rubberen handschoenen en kle-

ding. Het systeem laat betrekkelijk nat vast afval toe, het afval wordt 

in de oven met behulp van het roerwerk continu gekeerd. Afval aet een 

hoog zuurgehalte of veel PVOhoudend afval, dat corrosieve gassen pro-

duceert, kunnen het metalen roerwerk ernstig aantasten. De afmetlngen 

van het afval, toe te voeren aan de oven, worden bepaald door het toe-

gepaste voedingssysteem ("ram feeder") en is maximaal 30 cm. Klelne on-

brandbare delen zijn toegelaten, grotere delen worden vooraf verwij-
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derd. In de oven worden geen radioactleve organische vloelstoffen ver-

brand. Techntsch gesproken, zal het verbranden van organische vloel

stoffen In de verbrandingskamer geen grote problemen geven. 

De oven, met een capaclteit van 70 kg/h, wordt voor een periode van 

circa 5 uur bedreven, na een ultbrandperiode wordt met behulp van het 

reeds genoetnde roerwerk het ontstane as automatlsch verwijderd, waarna 

weer gestart kan worden met de verbrandingscyclus. 

De belangrijkste voordelen zljn: 

- geringe elsen te stellen aan voorbehandeling van het afval; 

- mechanlsche omkering van het afval tijdens de verbranding; 

- automatlsch asafvoersysteetn. 

Het belangrijkste nadeel Is: 

- onderhoud van de mechanlsche onderdelen in de verbrandingskamer. 

De "agitated hearth" lijkt als referentle-oven geen sterke kandidaat. 

Bedrijfservaringen zijn niet gepubllceerd, de installatie lljkt het 

meest geschikt als verbrandlngsoven bij een kerncentrale. Volgens een 

Amerikaanse studie (1981) zijn de investerlngskosten ten opzichte van 

de meeste andere type ovens gunstig. 

B. Schachtoven 

Sedert 1971 is bij KFK (Karlsruhe) een schachtoven voor de verbranding 

van vast laag actief afval In bedrljf. Aan Japan, Zwitserland en Oos-

tenrijk zljn dergelijke schachtovens geleverd. 

Het vast« afval In Karlsruhe bestaat hoofdzakelijk uit papier, poly-

ethyleen, PVC, rubberen handschoenen, kledlng, hout en diverse kunst

stoffen, verder ook besmette dierlijke kadavers en overige afvalsoorten 

uit de medlsche en biologische instituten. 

Over het algemeen is het afval laag actief, de specifieke activitelt 

mag bij enkele tientallen MBq (enkele raCi) per vat (200 1) liggen. Bij 

tritiumhoudend afval kan de speclfieke activitelt beduidend hoger zljn. 

Organische vloelstoffen worden in de schachtoven niet meer verbrand, 

hiervoor is een separate oven gebouwd. De reden hiervoor is, dat nu 

gelljktijdlg vloelbaar en vast afval verwerkt kunnen worden. Nlec-voor-

geperst vast afval met maximaal 20 gew. X onbrandbaar is toegelaten. De 
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vulopening van de oven bepaalt de grootte van het toe te laten afval, 

deze bedraagt 450 mm rond. De capaciteit van de oven bedraagt circa 

60 kg p;r uur, het at val wordt met de hand, nlet continu, In de oven 

geworpen. Proeven zijn gedaan met een continue voeding, de resultaten 

ware ri echter niet zodanig dat er mee doorgegaan is. De temperatuurrege-

ling en stookbedrijf zijn onlangs gewijzigd, resultaten hlervan zijn 

(nog) niet bekend. Kortgeleden is ook een naverbranderkamer gelnstal-

leerd. Naast voorverwarmingsdoeleinden van het filtersysteea bij op

starten, is de reden hiervoor ook een betere uitbrand van het door de 

schachtoven geproduceerde vliegas te verkrijgen. Ook van deze wijziging 

zijn nog geen bedrijfsresultaten bekend. De gevormde as In de oven 

wordt één of tweemaal per week verwijderd door onderin een schuif te 

openen. Met behulp van een luchtkanon wordt een eventuele blokkade, 

ontstaan door slakvorming, opgeheven. 

N.B. Bij de oven bij EIR te Wiirenllngen geschiedt de blokkade-ophef-

fing met een op afstand bedienbare hamer, de oven moet dan wel 

eerst uit bedrijf genomen en afgekoeld worden! 

De belangrijkste voordelen zijn: 

- de oven is goed bestand tegen corrosieve gassen, er bevinden zich 

geen mechanische delen in de vuurhaard; 

- grote onbrandbare delen kunnen verwerkt worden en in leder geval 

nauwelijks schade aanrichten; 

- eenvoudige bediening; 

- welnig onderhoud. 

De belangrijkste nadelen zijn: 

- de discontinue voeding is arbeidsintensief; 

- geen automatisene asafvoer, kans op blokkering; 

- afval moet los zijn, lage dlchtheid; 

- grote bouwhoogte nodig; 

- door de niet altijd goede menging van zuurstof en afval blijft er 

veel ouverbrand in de as achter; 

- lange opstarttijd vanaf koude toestand; 

- temperatuur- en luchtregeling moeilijk, erg afhankelijk van de stook-

waarde van het afval. 

Ondanks dat er enkele van deze ovens in bedrijf zijn, lijkt gezlen de 
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vele nadelen een schachtoven een minder geschikte oven als referentle-

oven, ult de vele recente veranderlngen blljkt dat er nog geen optimaal 

bedrijf was gereallseerd. De investerlngskosten van de oven zullen ten 

opzlchte van de andere typen concurrerend zljn. 

C. Cvcloondrumoven 
t 

Bij de cvcloondrumoven gebruikt men de stalen afvaldrums als primaire 

verbrandingskamer. Een met nlet-geperst afval gevuld vat wordt onder 

een luchttoevoerkamer geplaatst, waarna het afval met behulp van wat 

vloelbare brandstof ontstoken wordt en ultbrandt. 

Bij continue voedlng, zoals ook bij KEMA in Arnhem wordt gedemon-

streerd, wordt afval eerst verkleind en dan in de drumoven gebracht, 

waar de luchttoevoer zodanig Is gericht dat een spiraalvormige wervel 

ontstaat. 

De cycloondrunoven van Mound Facility (VS) is batchgewijie met afval 

dat papier, PVC, polyethyleen, polypropyleen, rubber, kleding en enig 

metaal bevat, gedemonstreerd. Niet-voorgeperst afval is verbrand met 

een capaciteit van 27 kg/h, geperst materiaal brandt langzamer. Bij de 

methode van discontinue voeding is het effect van de aanwezigheid van 

onbrandbare delen in het afval gering. 

De hoge luchtsnelheid in de drum zal d verbranding van goed brandbare 

materialen bevorderen, zelfs als er een groot gehalte aan onbrandbare 

delen aanwezig is. In het geval dac men de eenheld continu wil voeden, 

moeten de onbrandbare delen verwijderd worden voordat het afval ver

kleind wordt in een shredder. 

Bij continue voeding kan men gebruik maken van een roestvrijstalen vat 

als verbrandingskamer en geschiedt de voeding pneumatisch of met een 

schroef (KEMA). Het afval dient verkleind te worden tot 2,5 cm. Nat 

afval ontsteekt moeilijk in het afvalvat en bij het pneumatisch tran

sport geeft een te nat afval ook grote problemen. 

Het cycloondrum-verbrandingssysteem maakc gebruik van het koeleffect 

van de luchtstroom welke de wanden van de verbrandingskamer, c.q. vat 

laag in temperatuur houden. Door het ontbreken van de dan ook niet 

noodzakelijke bemetseling kunnen de metalen delen van het systeem onder 

invloed van geproduceerde zuren gassen snel corroderen. 

Veel vliegas wordt naar het flltersysteem meegevoerd, de verbrandlngs-
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kamer wordt, als de eenheid ult bedrijf is genomen, van as ontdaan met 

behulp van een afzuiginstallatie. 

Het systeem Is handbedlend, bij het batchgewijze bedrijf zijn het aan-

sluicen van een vat en ontsteken de enige handelingen. 

De belangrijkste voordelen zijn: 

- eenvoudig ontwerp; 

- lage investeringskosten; 

- bij batchgewijs bedrijf geen afvalvoorbehandeling; 

- lage eisen aan het afval (behoudens zuurvormers). 

De belangrijkste nadelen zijn: 

- onderworpen aan corrosie door zuren; 

- veel vliegas in het reinigingssysteem; 

- relatief veel onverbrand in de as. 

De cycloondrumoven heeft erg opvallende voor- en nadelen, welke een 

correcte toepassing ervan erg belangrijk maken. Bij verbranding van 

zuurvoraend afval zal corrosie een probleem blijven. Echter, de eenvoud 

en de modulaire constructie van het systeem maken het geraakkelijk ver-

vangen van relatief goedkope onderdelen mogelijk. 

De oven lijkt geschikt voor het verbranden van laag actief afval bij 

een kerncentrale. 

D. Trommeloven 

Een trommeloven ("rotary kiln") voor de verbranding van radioactief 

afval bevindt zich bij Rocky Fiats Plant (VS). Het afval bestaat uit 

cellulose, polyethyleen en PVC, rubber, organische har9en, hout en 

polypropylene kaarsfilters. De ontwerpcapaciteit bedraagt 41 kg/h. De 

oven heeft een diameter van 180 cm en kan tamelijk grote stukken afval 

verbranden, echter het gekozen voedlngssysteem beperkt de afvalaftne-

tingen tot 30 cm. Een hoog gehalte aan onbrandbaar in her afval is 

toegestaan. Aangezien de oven ollegestookt is en het afval continu 

wordt gekeerd, is een hoog watergehalte geen bezwaar. Het systeem bevat 

weinig metalen onderdelen die in aanraking kunnen komen met eventueel 

gevormde zure gassen, zodat het afval onder andere PVC mag bevatten. De 

oven is van apparatuur voorzien om verbranding van organische en water-
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houdende vloeistoffen mogelljk ce maken (ontwerpcapaciteit 135 kg/h). 

Asifvoer Is een contlnu en automatisen proces, mogelijk gemaakt door de 

scheefstand van de trommel* 

Afval moet zodanig zijn verpakt dat het geschikt Is voor het voedings-

systeem, een andere voorbewerking is niet noodzakelijk. 

De belangrijksce voordelen zijn: 

- een automatische asafvoer; 

- weinig voorbereidende handelingen van het afvalaanbod; 

- goede menging van de oveninhoud; 

- accepteert onbrandbaar afval. 

Belangrijkste nadeel: 

- afdichting van de roterende trommel vraagt veel onderhoud. 

Het gebruikersdoel van deze eenheld is het verbranden van afval dat 

terugwinbare hoeveelheden plutonium bevat. Oe trommeloven is speciaal 

gekozen omdat een continue asafvoer gewaarborgd is, er blijven geringe 

asresten in de verbrandingskamer achter. Het afval mag grote percenta

ges onbrandbaar bevatten. Alleen de goede functionering van afdichting 

en lagers van de draaioven zal in de toekomst uoeten blljken. Zoals de 

installatie nu is uitgevoerd, met andere woorden geschikt vooi a-hou-

dend afval, zijn de investeringskosten hoger, dan bij de reeds bespro-

ken ovens. Bij minder zwaar te stellen eisen zal de kostprljs zeker 

omlaag kunnen. 

Tot op heden zijn geen bedrijfservaringen bekend en is het ontwerp om 

die reden geen sterke kandidaat voor het referentiemodel. 

E. Wervelbedoven 

Bij Rocky Fiats Plant is wervelbedverbranding van een grote variéteit 

aan vast afval gedemonstreerd. Het afval bevatte papier, polyethyleen, 

PVC, latex rubberen handschoenen, hout, loodbeklede rubberen handschoe-

nen, organische harsen, kaarsfilters, cheolsch afval, HEPA-filters en 

beschermende kleding. De gemiddelde capacltelt van de oven is 82 kg/h. 

Het unieke van het proces is de lage temperatuur (550 *C), geen open 

vuur in het wervelbed en katalytlsche naverbranding In een tweede wer-

velbedeenheid. 
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Het afval wordt dubbe1 verkleind (6 - 25 mm) en via een continue 

schroefvoeding in de oven gebracht. Groce onbrandbare delen moeten 

vooraf vervijderd wordeu. Nat afval wordt toegestaan, materlaal met 50 

gew. Z vocht is verbrand. Het bedmateriaal bestaat uit sodakorrels, in 

het bed gevormde zuren vorden ter plaatse geneutraliseerd. Door de lage 

bedrijfstemperatuur vorden minder vluchtlge materialen geproduceerd, 

terwljl het sodabed de vorming van .'luchtlge lood-, ijzer- en fosfor-

chloride produkten voorkomt. 

Het proces heeft organische vloeistoffen ververkt, met capaciteit van 

50 1 per uur. 

Door de continu verkende ovenvoeding en asafvoer is het systeem in hoge 

mate geschikt voor a-houdend afval. De bediening van de installatie 

geschiedt vanaf afstand (aparte regelkamer), alleen het vervisselen van 

de asopvangvaten geschiedt met de hand. 

De belangrljkste voordelen van de wervelbedoven zijn: 

- ter plaatse neutraliseren van zuren; 

- geen bemetseling nodlg in verband met de lage procestemperatuur; 

- goede verbranding door de goede menging in een vervelbed; 

- droog filtersysteem mogelijk; 

- continue asafvoer; 

- speciaal geschikt voor afval met relatief veel splijtingsprodukten. 

De belangrljkste nadelen: 

- dubbel verkleinen van het afval; 

- katalysator nodlg voor de naverbranding; 

- de onoplosbare katalysator komt met de as mee. 

Samengevat kan gesteld vorden dat de vervelbedoven reeds enige jaren 

(sinds 1978) met succes is bedreven. De installatie is in het bijzonder 

geschikt voor afvalstromen, zovel vast als vloeibaar, met grote hoe-

veelheden zuurvormende stoffen. De verbranding van vloeistoffen is zeer 

goed mogelijk. Ondanks de geschiktheid voor verbranding van afval met 

een relatief hoog besmettingsniveau blijken de investeringskosten uit 

de Amerikaanse studie mee te vallen (50Z ten opzichte van de trommelo

ven). 

In 1981 was de installatie nog niet comaercieel beschikbaar. Als refe-

rentie-oven is de installatie om die reden minder geschikt. 
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F. Pyrolyse-ovens 

F.l. De_£y_rol^se-oven van_KFA-Julich 

Sinds 1977 is de proefinstallatie te Julich in bedrijf en verbrandt 

circa 50 ton afval per jaar. Ook worden organische vloeistoffen ver-

werkt. Zoals reeds vermeld, is het proces bij een pyrolyse-oven ver-

deeld in twee stappen. Het bijzondere bij deze oven is dat de pyrolyse-

kamer boven de verbrandingskamer is gelegen, gescheiden door een pris-

mavortnige (vlinder)klep. 

Het afval bestaat uit textiel, papier, rubber, plastics, hout en kada

vers. 15% van het afval mag uit onbrandbare stof fen bestaan. Kadavers 

kunnen tot 50% van de voeding uitmaken. Verder worden in de oven ionen-

wisselaarharsen (nat) en HEPA-filterelementen verbrand. Het is niet 

noodzakelijk het vaste afval te verklelnen, de afmetingen worden door 

de toevoersluis bepaald (LxBxH mm, circa 800x800x1000). De capaciteit 

van de installatie is voor het vaste afval circa 100 kg/h en voor het 

vloeibare afval circa 60 kg/h. De afmetingen van het onbrandbare deel 

moeten beperkt blijven tot circa 20 å 25 cm. Het afval mag wel vocht 

bevatten, in de pyrolysekamer draagt het vocht bij tot de watergasreac-

tie. Aangezien de oven, inclusief de prismaklep bekleed is met kera-

miek, mag het afval zuurvormende gassen produceren. 

Om de stråling voor het personeel te beoerken, wordt de inhoud van een 

200 1 vat rechtstreeks in de toevoersluis geleid. Onder de verbran

dingskamer bevindt zich een assluis, voordat het as in het asopvar.gvat 

wordt gedumpt, vindt in de sluis een afkoeling van het as plaats. Het 

gehele verbrandingssysteem kan automatisch geregeld worden. De tempe

raturen in de oven kunnen beheerst worden door veranderlng in de pri-

maire en secundaire luchttoevoer en door verandering in de bewegingen 

van de prismaklep tussen pyrolyse- en verbrandingskamer. 

De belangrijkste voordelen zijn: 

- geen voorbewerking van het afval; 

- goede werking van de oven onafhankelijk van de brandbaarheld van het 

afval; 

- onbrandbaar afval, mits niet te grote stukken, tot 15% toelaatbaar; 

- een compact ontwerp; 

- gemakkelljke bedienlng; 
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- geen teer en roet In het afgås; 

- gereduceerde hoeveelheid vliegas en aerosolconcentratie In het afgås. 

Het belangrijkste nadeel Is: 

- bewegende klep In de oven. 

Hoewel de installatie voornamelijk als proeflnstallatle wordt gebruikt, 

en slechts enkele maanden per jaar beschlkbaar Is voor productlever-

brandlng, lijkt de lnstallatle lnmlddels voldoende betrouwbaar te zljn. 

Naast ovens voor speciale doelelnden, zljn lnmlddels enkele ovens be-

steld voor de verbrandlng van actlef afval (VS, Dultsland, Japan). Als 

referentle-oven voor de Nederlandse sltuatle Is dit ontwerp een serieu-

ze kandldaat. 

F.2. De pyrolyse-oven van LASL-Los Alamos 

Sinds 1978 is een demonstratie-oven voor verbrandlng van actlef afval 

In Los Alamos (VS) in bedrijf. Het afval bestaat uit celluloseproduk-

ten, polyethyleen en PVC plastics, latex rubberen handschoenen en 

kaarsfilters. De capaciteit van de oven bedraagt 45 kg/h. De oven zelf 

is een commercieel verkrijgbare tweekameroven en gemodlficeerd voor 

actlef afval met meer dan 370 Bq/g (10 nCl/g) at-tiviteit. Afval wordt 

discontinu via een zogenaamde "ramfeeder" in de pyrolysekamer gebracht. 

Het afval is verpakt in 60 1 kartonnen dozen. Vooraf is het afval ge-

controleerd op grote onbrandbare componenten en flessen. De in de pyro

lysekamer gevormde gassen en deeltjes vorden in de erboven gelegen 

verbrandingskamer onder toevoeging van extra lucht verbrand. Beide 

kamers worden met aardgas bijgestookt. Aan de onderzijde van de pyroly

sekamer wordt het as afgetapt en verder pneumatlsch afgevoerd naar een 

opvangvat. Relatlef vochtig afval is toegestaan daar de oven gasge-

stookt is. Organische vloelstoffen, voor zover bekend, zljn nog niet 

verwerkt. 

De belangrijkste voordelen zijn: 

- gereduceerde luchthoeveelheid In de pyrolysekamer geeft minder vlie

gas (geldt voor ille pyrolyse-ovens); 

- commercieel verkrijgbare lnstallatle; 

- laat kleine onbrandbare componenten toe; 

- In het algemeen geen verkleinlng van het afval nodlg. 
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De belangrijkste nadelen zijn: 

- er blijft veel as in de pyrolysekamer achter, ondanks periodieke 

asafvoer; 

- luehtinlaatpoorten kunnen verstoppen door gesmolten plastics. 

Hoewel de oven al enige jaren beproefd is voor actief afval, zijn nog 

vele wijzigingen c.q. verbeteringen noodzakelijk gebleken. Deze betref-

fen het voedingssysteem, maar ook de verbrandingsregeling en het oven-

ontwerp. In dit laatste geval betreft het dan de te korte verblijftijd 

van de vaste deeltjes in de beide kamers, een verlenging van de oven 

kan verbetering in de uitbrand geven. 

Twee ovens zijn elders in de Verenigde Staten in bedrijf, één voor 

pachologisch en ander niet-radioactief gevaarlijk afval, de andere voor 

uraniumterugwinning en volumereductie. Oeze ovens maken gebruik van 

specificaties bij LASL opgesteld. 

Een gelijkvormige oven met grotere capaciteit (185 kg/h) is in voorbe-

reiding bij Savannah River Laboratory. 

Uit een Amerikaanse studie blijVen de investeringskosten van de LASL-

oven vergelijkbaar te zijn met die van de cycloondrumoven en de roer-

werkoven. 

F.3. De gyrolyse-oven van Studsvik 

Bij het Zweedse onderzoekcentrum in Studsvik wordt sinds 1976 radioac

tief afval verbrand in een drietrapsverbrandingsoven. Deze oven is 

aangepast voor de verbranding van radioactief afval (asafvoersysteem). 

Het afval bevat kunststof fen, textlel, hout, papier en rubber en komt 

ondermeer uit acht kerncentrales, en uit ziekenhuizen, universitelten 

en industriegn waar met radioactief materiaal wordt gewerkt (in 1981 

totaal 300 ton). 

De oven werkt vljf dagen per week met slechts één ploeg per dag. Het 

afval wordt in transparante zakken in de oven gevoerd (visuele contro-

le); tsetalen onderdelen zijn toegelaten daar de oven geen bevegende 

delen of een rooster bezit. Aangezien het afval veel kunststof bevat 

(32 tot 44 gewlchts %) met een hoge verbrandlngswaarde (8000 kcal/kg) 

Is de voedingscapacltelt begrensd tot 200 kg/h, bij een (bekende) lage

re verbrandlngswaarde wordt de capaciteit opgevoerd tot 400 kg/h. De 
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actlvlteit van het afval vordt o« bedrijfstechnische redenen beperkt 

coc 3,7 MBq/kg (100 uCi/kg), de geaiddelde oppervlaktedosis van een zak 

bedraagt 0,1 mSv/h (10 urem/h), 10Z van de zakken heeft een dosis van 

l tnSv/h (100 mrera/h). 

De eerste kaner van de oven Is als schachtoven uitgevoerd, de tveede en 

derde kaner zijn naverbrandingskamers. ledere kamer heeft een elgen 

ollebrander. De verbranding gebeurt met een geringe luchtovennaat blj 

clrca 850 °C, de temperatuur vordt automatisch geregeld. Zakken met 

afval vorden op afstand dlscontlnu boven In de eerste kamer gestort. 

Het as, dat In de eerste kamer achterblljft, vordt na afkoellng 

('s nachts) In 100 1 vaten opgevangen. Vloelbaar afval vordt nlet In 

deze Installatle verbrand. 

De voor- en nadelen van deze oven zijn vergelljkbaar met die van de 

Los Alamos-facilltelt. De asafvoer blljkt hier beter opgelost, evenals 

het voedingssysteem. 

Om een goed oordeel te kunnen geven, ontbreken gegevens ontrent de 

bedrijfservarIngen. 

F.4. De pyrolyse-oven van Bruce Nuclear Generating Station (Canada) 

Blj Bruce Nuclear Generating Station is sinds 1976 een pyrolyse-oven 

voor vast afval in bedrijf. De pyrolysekamer vordt batchgevijs met 

circa 15 m- vast afval, vaarin heel veinlg PVC, gevuld. De totale ver-

verkingscyclus duurt 30 å 40 uren. De pyrolysekamer is van roestvast-

staal, de naverbrandingsrui^'e is met keramiek bekleed. Een verbeterde 

versle is sinds 1980 blj Chalk River Laboratories (Canada) in gebruik, 

de capaciteit van de oven is hierbij gehalveerd. Desalniettemin lijkt 

het hebben van een grote hoeveelheid afval geen veillge situatie, blj 

Bruce tråden nog al veel ontplofflngen op. 

G. De hoge temperatuur pyrolyse-oven 

Gil1_De_£2rol2se20ven_van_SCK/CEN_te^Mol 

De enige in bedrijf zljnde hoge temperatuur pyrolyse-oven voor actlef 

afval bevindt zich bij het Belglsche onderzoekcentrum SCK/CEN te Mol. 
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Het kenaerkende van deze oven is het "integrale systeem", waarblj uit 

een gedefinieerd mengsel van brandbaar en niet-brandbaar radioactlef 

afval een eindprodukt wordt gevormd met een voldoende onoplosbaarheld 

voor een veilige opberglng. 

Het essentiéle deel van het systeem Is een hoog temperatuur oven. De 

bouw van de oven* ts in 1974 begonnen, lnmiddels zijn verschillende 

tests uitgevoerd met lnactief en laag actief afval. Het systeem is nu 

zodanig geé'valueerd dat het toegestaan is ot-houdend afval te verbran-

den. 

Het brandbare deel van het afval bestaat uit cellulose produkten, plas

tics en rubber, het onbrandbare deel kan zijn glas, metaal en filterma

ter iaal. Oaarnaast is het mogelijk brandbare vloeistoffen en slib uit 

de afvalwaterbehandelingsinstallatie te verwerken. Het brandbare béta-

gamma afval is verpakt in transparante polyethyleen zakken met een 

capaclteit van 15 1 en worden in 200 1 vaten getransporteerd. Onbrand-

baar béta-gamma afval en alpha-afval wordt in plaatstalen vaten van 

28 1 verpakt. De volgende eisen worden aan het afval gesteld: 

- maximum vloeistofhoeveelheid in het vaste afval is 10 en3/kg; 

- sterke zuren, oplosmiddelen en gemakkelijk ontvlambare vloeistoffen 

moeten vermeden worden; 

- lijm, vet, adhesieve folie zijn niet toegestaan; 

- van substanties die onder 100 "C smelten mag maar 10 g/kg aanwezig 

zijn; 

- van substanties welke boven 1500 "C smelten mag maar 50 g/kg aanwezig 

zijn; 

- explosieve en pyroforlsche stoffen zijn niet toegestaan; 

- steen en beton zijn toelaatbaar tot 200 g/kg; 

- de strallngsintenslteit aan het oppervlak van een vat gemeten mag 

niet meer bedragen dan 2 mSv/h (200 mR/h); 

- de béta/gamma-activlteit in een béta-gamma afvalvat is gellmiteerd 

tot 370 MBq (10 mCi) en de alpha-activiteit tot 3,7 MBq (0,1 mCi). 

De plutonium-inhoud in een alpha-afvalvat is maximaal 2 gram« 

(de fabrikant van de oven bestaat niet meer) 
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Gesorteerd en verkletnd afval (maximaal 50 mm) wordt gemengd met inge-

dikc slib uit de afvalwaterbehandelingsinstallatie. Het mengsel 

(50 kg/h) wordt in een verbrandingsoven gevoerd door middel van 

schroeftransporteurs« 

In de oven wordt een basaltslak gevormd bij een maximale temperatuur 

van 1500 °C. De gesmolten slak valt in een waterbad en vormt een granu-

laat en kan afgevoerd worden. 

In de oven zelf wordt lichte olie bijgestookt (43 l/h) en in de uit-

loopkamer van de oven nog eens 37 l/h. In deze uitloopkamer kan ook de 

bésmette organische vloeistof verbrand worden (niet gelijktijdig). 

De belangrijkste voordelen zljn: 

- omnivoorkarakter; 

- vorming van een stabiel residu (geen fixatie nodig); 

- de slakafvoer is een continu proces; 

- als men NaCO, toevoegt, kunnen in principe zuren worden geneutrali-

seerd; 

- lage stofstroom in het afgås. 

De belangrijkste nadelen zijn: 

- veel voorbereiding van het afval nodig (sorteren, verkleinen, meng-

en); 

- volume- en gewichtsreductie is kleiner dan bij de andere systemen als 

gevolg van de noodzakelijke toevoegingen voor de slakvorming; 

- hulpbrandstoffen nodig (80 l/h); 

- hoge materiaaleisen in verband met de hoge temperatuur (levensduur). 

De oven heeft het stadium van industrieel bedrijf nog niet geheel 

bereikt. Gelijksoortlge processen worden onder andere toegepast bij de 

verwerking van huisvuil, grote hoeveelheden afval worden omgezec in 

weer te gebruiken slak. De oven te Mol heeft specifieke voor- en nade

len. Wanneer het in de Nederlandse situatie toch voornamelijk gaat om 

zwak béta-gammahoudend afval is een minder geavanceerd proces wellicht 

meer acceptabel. 

Gi2i_De_£2rol2se-oven_\oor_INEL ÎfjahoJ 

Het hoge temperatuur pyrolyseproces ("slagging pyrolysis") is ook voor-

g^-eld als verbrandingsmethode bij het Idaho National Engineering 



- 56 -

Laboratory (INEL). Het Is nlet bekend of dit project nog wordt geconti-

nueerd, In 1990 zou de installatle in bedrijf tnoeten komen. 

Het basisproces is ook een "spin-off" uit de st.ialbereidingstechnolo-

gie, maar dit type oven is nog niet gebruikt als verbrandingsoven voor 

actief afval. Vermeldenswaardig bij dit concept is echter dat het afval 

nauwelijks verkleind behoeft te worden (0,5 m in diameter toegestaan) 

en er van een capaciteit van 850 kg/h wordt uitgegaan. 

Als referentie-oven is deze oven niet geschikt, het concept is genoemd 

als technirche variant van de Belgische oven, waarbij de omslachtlge 

voorbehandeling van het afval eventueel geélimineerd kan worden. Overi-

gens zijn volgens een Amerikaanse studie de kapitaalskosten voor de 

INEL-oven enkele malen hoger dan die van de andere Amerikaanse, hier 

besproken, installaties. 

H. Gesmolten zout- en glasbadovens 

Hili_Zoutbadoven 

Het gesmolten zoutverbrandingsproces is ontwikkeld voor Atomics Inter

national om verschillende soorten radioactief besmet afval te verbran-

den. Met het systeem zijn verbrand papier, polyethyleen, PVC, latex 

rubberen handschoenen, organische ionenwisselaarharsen en verschillende 

soorten chemisch afval. 

De te behandelen lnstallatie heeft een capaciteit van 50 kg/h. 

Afval wordt pneumatisch la een gesmolten zoutbad gelnjecteerd, het 

afval wordt hiertoe verkleind tot ongeveer 12 mm. Voordat verkleining 

geschiedt worden de onbrandbare componenten verwijderd. Kleine metalen 

restanten oxideren heel langzaam in het zoutbad, andere onbrandbare 

materialen blijven in het bad achter. Dit maakt hiit noodzakelijk het 

bad geheel te verversen in geval van een surplus aan vreemd materiaal. 

Het proces verdraagt geen water, afval moet droog zijn. Verder is het 

• •••*. ",et goed mogelijk nat afval pneumatisch te transporteren. 

r zoutbad bestaat uit soda en natriumsulfaat, dat eventueel gevormde 

zuren onmiddellljk neutraliseert. NaCl, dat in het bed gevormd wordt, 

vervluchtlgt bij de bedrijfstemperatuur van 800 å 900 °C i.?, moet in het 

gasreinigingssysteem verwijderd worden. 

Het systeem is getest aet organische vloeistoffen. Het proces Is ont-
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wikkeld om reeds bij INEL, Idaho, begraven afval te verwerken. In een 

automatisene continue asafvoer Is niet voorzien; de as wordt tljdens de 

periodieke aftap van het bad gelljktljdig verwijderd. 

De belangrtjkste voordelen zijn: 

- ter plaatse neutrallseren van zuren; 

- kleine hoeveelheden glas en metaal zijn toelaatbaar; 

- tijdens verbranden worden afval en zoutbad goed gemengd. 

~)e belangrijkste nadelen zijn: 

- verkleining van het afval; 

- zout in het rookgas; 

- water in het afval is ontoelaatbaar. 

Bedrijfsresultaten van het proces zijn niet bekend. De investeringskos-

ten van het systeem zijn hoog, volgens de Amerikaanse studie twee å 

drie maal de kosten van de reeds besproken systemen, gelijk aan de 

investering voor een zuurverteringsinstallatie van een dergelijke capa-

citeit (~ 45 kg/h). 

H.2. Glasbadoven 

De toepassing van een elektrische oven uit de glassmelterij voor de 

verbranding en gelljktijdige fixatie van de asresten in glas is een 

relatief nieuw concept voor de behandeling van radioactief afval. De 

technologie om een hoge kwaliteit glas te produceren door gebruik te 

maken van de geleidingseigenschappen van het glas bij de hogere tempe

raturen Is bekend. Penberthy Electromelt International (VS) heeft een 

demonstratie-oven gebouwd waarin tolueen, papier, hout, beton, rubber, 

plastics en kleine hoeveelheden metaal behandeld zijn. In de oven be-

vindt zlch een 20 cm diep gesmolten glasbed, elektrisch gestookt. Voor 

tolueen Is de oven getest tot 100 kg/h er voor cellulose stoffen zelfs 

tot 200 kg/h. 

Vast afval wordt met behulp van een zogen^amde "ramfeeder" in de oven 

gebracht. De procestemperatuur bedraagt 1260 °C. Materialen ontsteken 

en verbranden wanneer ze in het gesmolten glasbad komen. Asresidu en 

gesmolten onbrandbare materialen worden samen met het glas periodiek 

afgetapt. Afhankelijk van de samenstelling van het afval, worden ver-

schillende chemicaliSn toegevoegd ter stabilisatie van het mengsel. 
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De voornaamste voordelen zljn: 

- opmerkelijke volumereducties (zelfs voorgeperst afval/dichtheid 

400 kg/m3 geeft een volumereductie van 30:1); 

- goede gelljktijdige asflxatle; 

- door elektrlsch stoken gereduceerde afgashoeveelheden; 

- omnivoor. 

De voornaamste nadelen zljn: 

- vooraf verwijderen van grote componenten die niet smelten bij 

1260 °C; 

- hoog elektrlclteitsverbrulk; 

- glas en chemicaliSn moeten toegevoegd worden. 

Vele ontwerpvoorzienlngen zljn onbekend of niet beschikbaar. Het is nog 

onbekend welke rol de glasbadoven bij de verwerking van radioactief 

afval kan gaan spelen. De fabrikant biedt verscheidene ovens met ver-

schillende capaclteiten aan, de kostprijs is niet bekend. 
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