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Samen vatting 

Onder auspicién van de IAEA is een computerprogramma, genaamd Intertran, ontwikkeld 
voor het berekenen van risico's die verbonden zijn aan het transport van radio-actieve 
materialen. Dat programina dient nog nader te worden getest. 
Voor de Nederlandse situatie is dat geschied door een aantal proefberekeningen te maken 
van min of meer realistische situaties. Het betreft een viertal transportstromen, namelijk 
van; 
- uranium hexafluoride (normaal/verarmd: UF6-D); 
- verrijkt uranium hexafluoride (UF6-E); 
- verbruikte brandstofstaven (SFUEL); 
- technetium generatoren (Mo99; voor medisch diagnostische toepassing). 

De onderlinge verhoudingen van de risico's bieden een nadere controle-mogelijkheid voor 
het model. 
Nadere vervolmaking van het Intertran-model zou echter vooral zinvol zijn indien de 
gevonden risico's in omvang vergelijkbaar zijn met of eventueel groter zijn dan een 
significant ander risico. Een voorbeeld van een dergelijk, reeds bestaand risico is het 
risico van LPG-transporten. Aangezien hiervan in het kader van de LPG-Integraalstudie 
een gedetailleerde analyse is gemaakt, is een goed en zinvol referentiepunt beschikbaar. 
Een directe vergelijking is alleen mogelijk wanneer voor LPG en voor de radio-actieve 
stoffen dezelfde routes worden gebruikt. Omdat dit in werkelijkheid niet het geval is, 
moeten terwilie van de vergelijking dus enigszins van de realiteit afwijkende 
veronderstellingen worden gedaan. Als uitgangspunt voor de proefberekeningen is gekozen: 

a. transport over de weg van Europoort naar Doetinchem; 
(De risico's langs deze route zijn in de LPG-Integraalstudie geanalyseerd. Ook veel 
radio-actief materiaal wordt in oost-west richting over de weg door Nederland ver-
voerd. Afhankelijk van het soort radio-actief materiaal worden daarbij echter ver-
schillende routes gevolgd. De routes kunnen op onderdelen overeenkomen; het begin-
en met name het eindpunt van de LPG-rcute is voor radio-actieve stoffen in werke
lijkheid niet relevant.) 

b. het jaarlijkse oost-west transport van de beschouwde stoffen wordt gebruikt als 
vergelijkingsbasis en wordt geacht langs deze route te verlopen. 

Ondanks deze veronderstellingen, die gedaan zijn om de vergelijkbaarheid te bevorderen, 
blijven aspecten aanwezig die een echte vergelijking van LPG en de radio-actieve stoffen 
bemoeilijken. 
De kwalitatieve vergelijking van de risico's (brand- en explosie-verwondingen versus 
stralingsgevolgen en eventueel vergiftigingsverschijnselen) levert de voornaamste 
bcperking. Een wezeniijk punt daarbij is de zeer verschillende tijdsperiode, waarin de 
gcvolgen zicht openbaren. 
Dit rapport beperkt zich strikt tot een kwantitiatieve vergelijking. Het gaat dus niet 
verder in op de diverse kwalitatieve punten, die tot waarderingsverschilten aanleiding 
kunnen geven. 
De kwantitatieve vergelijkbaarheid van de LPG-risico's en de risico's van de radio-actieve 
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s toff en volgens het Inter tran-model, is beperkt op het punt van de nauwkeurigheid. De 
rekenmethode van het Intertran-model is minder nauwkeurig, maar wel eenvoudiger 
uitvocrbaar. Ook de gehanteerde basisgegevens zijn minder hard en voor de beschouwde 
situatie op enkele punten zelfs aanvechtbaar. 
Toch zijn de in het Intertran-model opgenomen basisgegevens zoveel mogelijk 
aangehouden. 
De twee praktische redenen daarvoor zijn: 
a) het bevorderen van vergelijkbaarheid met Intertran-berekeningcn die in andere lidsta

ten van de IAEA worden uitgevoerd in het kader van de testperiode voor het model; 
b) basismateriaal voor verificatie en eventueel verbetering van de invoergegevens kan in 

het kader van dit onderzoek niet worden verzameld. 

Het bovenstaande onderstreept dan ook dat met de hier vermelde Intertran-resultaten 
slechts een voorlopige indicatie kan worden gegevsn. 
Die indicatie betreft hoofdzakelijk de omvang van de risico's die bij verkeersongevallen 
aan de orde zijn. 
Gvsrigens dient te worden vermeld dat het Intertran-model eveneens geschikt is voor een 
verkenning van de "normale" stralingsrisico's. Die zijn echter van een geheel andere orde 
en mede daarom niet relevant in het kader van een vergelijking met LPG. 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten van de proefberekeningen 
met Intertran in vergelijking met de uitkomsten van de LPG-analyse. 

Vergeliikipa van maximale slachtoffers-aantallen: 
. 

Radiologische effecten Chemische/fysische 
• (EF/EM/GE/LCF) effecten 

LPG - 524 
UF6 - D <1 482 
UF6 - E <1 288 

i SFUEL 2/34/37/57 
', Mo99 «l 

Vergelijking van de cumulatieve kans OD 1 of meer slachtoffcre 

- UF6 - D: eens per 10s jaar 
- SFUEL: eens per 10* jaar 
- LPG: eens per 1,4 x 106 jaar 
- UF6 - E: eens per 2 x 106 jaar 

Daarin worden de volgende effecten onderscheiden: 

a) radiologische effecten, die kunnen leiden tot 
- EF (early fatalities) : directe strålingsslachtoffers; 
- EM (early morbidities) : stralingsslachtoffers binnen enkele jaren; 
- LCF (latent cancer fatalities) : kanker slachtoffers na tien of meer jaren; 



- GE (genetic effects) : genetische effecten. 
b) chemisch/fysische effecten: 

- vergiftiging door de chemische aard van stoffen; dit betreft met name de uranium 
hexafluoriden. 

- (ter vergelijking): de maxim?le omvang van LPG-ongevallen welke wordt bepaald 
door verschitlende soorten explosies en de daarmee gepaard gaande hitte en druk-
golven. 

Naar de omvang van de gevolgen beschouwd zijn de voigende indicaties var. belang: 
a. de omvang van de chemische effecten van hexafluoriden (met name UF6 - D wegens 

grotere tanks) is vergelijkbaar met die van LPG-explosies; 
b. de grootste radiologische effecten zijn tenminste een orde kleiner en zoudeu worden 

veroorzaakt door ongevallen met SFUEL. 

Met name de dichtbevolkte gebieden uit de omgeving van de beschouwde route zijn 
bepalend voor deze maximale slachtofferaantallen. 
De maximale gevolgen uit net Intertran-model zijn nogal gevoelig voor de wijze waarop 
de route-gegevens worden gegroepeerd: dezelfde route kan op verschillende wijzen worden 
opgedeeld in dichtheids-zones, wat tot sterk verschillende uitkomsten leidt. De getoonde 
uitkomsten behoren tot de optimistische (onderschattende?) zijde van het scala. Dit leidt 
tot de conclusie dat het Intertran-model in dit opzicht verfijnd zou moeten worden om 
betrouwbare resuitaten te kunnen verkrijgen. 

Bij een vergelijking van risico's kan de kans van optreden niet buiten beschouwing 
worden gelaten. De bovenstaande tabel geeft daarvan een beperkt overzicht. Bij de daarin 
vennelde kanscijfen moet het voigende worden opgemerkc 
- De vergelijking vindt plaats op basis van de jaarlijkse transportstromen in oost-west 

richting (of vice versa) door Nederland. 
* dit betekent dat de kans-vergelijking bijvoorbeeld uicgaat van: 

LPG : ca. 22.000 transporten/jaar 
UF6-D : ca. 312 transporten/jaar 
UF6-E en SFUEL : ca. 25 transporten/jaar. 

Bij de beoordeling van de kanscijfers moet dus bedacht worden dat LPG transporten: 
* ca. 70 x vaker voorkomen dan UF6 - D transporten; 
* ca. 900 x vaker voorkomen dan SFUEL of UF6 - E transporten. 

Daaruit blijkt dat de in Intertran gehanteerde ontsnappingskansen (gegeven een verkeers-
ongeval) ongunstig afsteken bij die van LPG. Het staat te bezien of dit terecht is. 

Uit de resuitaten van de proefberekeningen met intertran moet worden geconcludeerd dat 
gezien: 
a) de relatieve grootte van de uit Intertran voortkomende risicocijfers, 
b) de aangetroffen vraagpunten, 
nadere ontwikkeling op de voigende punten aanbevefenswaardig is: 
- de in Intertran gehanteerde ongevalsscenario's: de vrijkomende hoeveelheden en de 

bij behorende kansen; 
- het chemisch-toxicologisch model binnen Intertran; 
- verbetering van de mogelijkheden voor net opgeven van route gegevens (groepering van 
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route-omge vingen). 
In verband hiermee moeten de gepresenteerde resultaten als prematuur worden beschouwd. 
Een nadere validatie is absoluut noodzakelijk voordat conclusies over de grootte van de 
risico's getrokken kunnen worden. 
Zo'n validatie c.q. nader onderzoek lijkt evenwei van belang gezien de hoogte van de 
voorlopige resultaten. Deze resultaten zijn gebaseerd op het Intertran-model zoals dat van 
de IAEA is ontvangen; dit model bevat een groot aantal standaardgegevens, waarvan de 
waarden voor deze berekeningen zijn gebruikt. Deze gegevens zijn ontleend aan data
banken en onderzoekingen uit de lidstaten. 
De bespreking van de in dit rapport beschreven resultaten, in Technical Committee 556 
van de IAEA, heeft niet geleid tot andere aanwijzingen dan de bovengenoemde. De aanbe-
velingen voor nadere beschouwing werden ondersteund. 



1 Ta aks telling 

Ingenieurs/adviesbureau SAVE is door de Directie Stralenbescherming van het ministerie 
van VROM opgedrågen een aantal proefberekeningen uit te væren met het zogenoemde 
INTERTRAN - model. Dit model is door de IAEA, in de vorm van een 
computerprogramma, ter beschikking gesteld voor het schatten van de risico's van het 
transport van radio-actief materiaal, zowel bij normaal verloop als bij eventuele 
ongevallen [ref.lj. 

De resultaten van deze proefexercitie zijn gericht, althans in eerste instantie, op een 
beschouwing in Technical Committee 556 van de IAEA, die onder andere voor dit soort 
activiteiten in het leven is geroepen. 
Speciale aandachtspunten da?rbij zijn: 
- de toepasbaarheid van het model voor een concrete Nederlandse situatie; 
- de risico's van ongevallen, niet zozeer de eventuele stralingseffecten van normaal 

verlopende transporten; 
- de geschiktheid van in het model opgenomen standaardgegevens voor de Nederlandse 

situatie. 
In verband met de vergelijkbaarheid met soortgelijks proefberekeningen voor andere 
landen, is het overigens gewenst dat de standaard gegevens van het model waar enigszins 
mogelijk, worden gebruikt. 

Hierdoor, en meer in het algemeen wegens het nog in het test-stadium verkeren van het 
Intertran-tnodel, moeten de resultaten van de hier te beschrijven proefberekeningen als 
voorlopig en hooguit indicatief worden beschouwd. 

Als onderwerpen van de proefberekeningen zijn gekozen: 
- transporten van niet-verrijkt en verrijkt uranium hexafluoride; 
- transporten van verbruikte brandstofstaven; 
- het distribute transport van technetium generatoren voor medische toepassingen. 
Voor de vergelijkbaarheid wordt aangenomen dat het gehele jaarlijkse transport van deze 
stoffen in oost-west richting door Nederland, langs een en dezelfde route plaatsvindt. De 
als onderwerp gekozen route is eerder in het kader van de LPG-Integraalstudie gedetail-
leerd geanalyseerd met betrekking tot de risico's van het LPG-vervoer per tankauto [ref. 
2). 
Voor zover de werkelijke transportstromen van deze route afwijken, zullen de resultaten 
daarom niet van toepassing zijn voor de omgeving van deze route. 



2 Inleiding 

Het primaire doel van de met het Intertran-model uit te voeren proefberekeningen, is het 
testen van het model. Een beschouwing van de resultaten in Technische Com miss i e 556 
maakt het, omwille van vergelijking met andere, nodig zo weinig mogelijk veranderingen 
aan te brengen in de parameters van het model. 
Het uiteindelijke doel van het Intertran-model is het geven van een inzicht in de risico's 
van het transport van radio-actieve materialen. 

In dit rapport, dat een schriftelijk verslag levert van eerder binnen TC 556 gepresen-
teerde resultaten, worden deze beide doelstellingen verenigd: 
De risico's van het transport over de weg van enkele radio-actieve materialen worden -
in kwantitatieve zin - vergeieken met de risico's van het vervoer van LPG per tankauto. 
Van dit laatste risico is een goed beeld bekend als gevolg van de LPG Integraalstudie die 
in opdracht van het ministerie van VROM is uitgevoerd door TNO. Door een vergelijking 
met LPG-transport te maken, kan worden bepaald in hoeverre het zinvol is verder in te 
gaan op het voorlopige risico-beeld dat thans met behulp van Intertran kan worden 
verkregen. De vergelijkingen die getrokken worden zijn van puur kwantitatieve aard. In 
kwalitatieve zin is bij voorbaat duidelijk dat de effecten die de risico's bepalen voor 
radio-actieve materialen en LPG wezenlijk verschillen. In de vergelijking die hier wordt 
gemaakt, wordt geen waardering van die verschillende effecten betrokken: de enige 
vergelijkingsgrondslag is het vroeg of laat optredende aantal dodelijke slachtoffers van 
eventuele ongevalien. 
De onderstaande materialen worden beschouwd, met de daarbij vermelde effecten: 

|UF6 - E verrijkt uranium hexafluoride 
UF6 - D niet-verrijkt UF6 (basis-materiaal en 

verarmd bij-produkt) 
afgewerkte brandstofstaven 
technetium generatoren ten behoeve van 
medisch diagnostisch onderzoek (TC-99m 
ontstaat uit Mo99 en wordt binnen het 
beschermend omhulsel geclueerd) 

LPG vloeibaar Petroleum Gas 

iSFUEL 
JM099 

ef fer ten: 
toxisch, radiologisch 
toxisch, radiologisch 

radiologisch 
radiologisch 

acuut letsel door ! 
verbranding / explosie ' 

1 
De radiologische effecten zijn: 

EF early fatalities 
EM early morbidities 
LCF latent cancer fatalities 

GE genetic effects 

direct dodelijke stralingsdoses 
op korte termijn dodelijke doses 
op lange termijn te verwachten 
kanker-slachtoffers 
ernstige genetische afwijkingen 
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De toxische effecten worden veroorzaakt door de (chemische) &.ftigheid van uranium (in 
diverse verbindingen) en van waterstoffluoride dat kan ontstaan uit uranium hexafluoride. 
De beschouwde effecten van ongevallen met LPG zijn: 
- dodelijke warmtestraling (explosies, BLEVE, fakkel); 
- dodelijke verwonding door instorting of glasscherven (explosie). 

De bepaling van de kansen op en de gevolgen van eventuele ongevallen met radio-actief 
materiaal vindt plaats met behulp van het Interiran-model. Daarbij zijn, voor zover dat 
enigszins mogelijk was, de bij dit model behorende standaard (default) - waarden voor de 
modelparameters gebruikt. 
Bijlage 1 geeft een overzicht van de gegevens die specifiek voor de te beschouwen 
situatie zijn ingevoerd. Dit betreft onder andere: 
- hoeveelheden en verpakkings-eenheden van het getransporteerde materiaal; 
- beschrijvende gegevens van de transportroute. 

Voor de gevolgen van ongevallen met LPG-transporten is gebruik gemaakt van een uitge-
breid gedocumenteerde risico-analyse die door TNO is uitgevoerd [ref. 2]. Om van deze 
gegevens gebruik te kunnen maken is een van de daarin geanalyseerde transportroutes als 
hypothetische route voor de te beschouwen radio-actieve materialen aangenomen. Die 
route wordt nader beschreven in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk komen ook de transport-
hoeveelheden en gehanteerde transporteenheden aan de orde. 

Vervolgens worden enige resultaten van de met Intertran uitgevoerde berekeningen gepre-
senteerd en wordt de vergelijking met LPG gemaakt, zie hoofdstuk 5. 
In een volgend hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vergelijkbaarheid van de twee 
berekeningsmethoden. 
Ten behoeve van de discussie in TC 556 zijn tevens de gebruiksaspecten van het Inter-
tran-programma beschouwd; de daar resulterende opmerkingen en aanbevelingen zijn niet 
in dit verslag opgenomen. 



3 Het In tert ran-model 

Het Intertran-model biedt de mogelijkheid om stralingsrisico's va.i het transport van 
radio-actieve materialen te schatten. Dit betreft zowel risico's van normaal verlopende 
transporten als ook de risico's van ongevallen. Het model bezit te vens een onderdeel dat 
de omvang berekent van (chemische) vergiftigingen, die het gevolg kunnen zijn van het 
vrijkomen van enkele radio-actieve materialen. 

Het model is onder auspicien van de IAEA ontwikkeld door de Zweedse Nucleaire Energie 
Inspectie en bestaat uit een computerprogramma in Fortran en een technische documenta-
tie [ref. 1 ]. In de ter beschikking gesteide versie diende, volgens een door de IAEA 
verstrektc opgave [ref. 3], een vijftigtal correcties te worden aangebracht. Het model is 
door de makers, c.q. de IAEA, nog niet geheel uitgetest en geverifieerd. Proefexercities 
in de lidstaten vormen een onderdeel van de testprocedure. 

Ten behoeve van de hier beschreven proefberekeningen is het programma, inclusief de 
opgegeven correcties gelmplementeerd op een IBM 3083 computer (TSO operating systeem; 
SPF omgeving) van het Centrum voor Informatieverwerking, CVI, te Utrecht. 

Voorafgaand aan de eigenlijke berekeningen zijn het model en het programma bestudeerd 
en geanalyseerd, zie ook [ref. 4]. De voornaamste principes van het model worden hier 
vermeld. 

Het model kent vier transportvormen: 
- vrachtauto; 
- vliegtuig; 
- trein; 
- schip. 
Een transport kan uit maximaal twee van deze transportvormen worden samengesteld. 
De door de transporten af te leggen route(s) worden in wezen gespecificeerd in termen 
van een reis/verblijftijd in drU soorten gebieden met een bepaalde bewonersdichtheid 
("rural", "suburban", "urban"). 
Dit geschiedt door op te geven: 
a. wat de totale routelengte is; 
b. welke percentages daarvan "urban", etc. zijn; 
c. welke snelheden in de drie gebiedstypen worden verwacht; 
d. welke stop-duren, op- of overslag handelingen per gebiedstype plaatsvinden. 

Het gevolg van deze aanpak is dat uitkomsten slechts in beperkte mate lokatie-specifiek 
zijn: de verblijfstijd van een transport in alle langs de route voorkomende steden (bij-
voorbeeld) wordt immers samengenomen tot een totale tijd in "standaard stedeli jk" gebied. 
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Daarnaast dient nog te worden opgegeven: 

- transportgegevens: * welke storfen in welke verpakking; 
* welk type voertuigen; 
* welke stralingsintensiteit; 
* hoeveei personeel. 

- gebiedsgegevens: * bevolkingsdichtheden, ongevalskansen in de onderscheiden stan-
daard gebieden; 

* afscherming door gebouwen; 
* verkeersdrukte, breed te van wegen. 

Het programina werkt op basis van een aantal categorie-indelingen. Deze indelingen 
leggen de structuur en de mogelijkheden van het programma in belangrijke mate vast. De 
categorie-indelingen bepalen tevens de wijze waarop en welke gegevens moeten worden 
ingevoerd. 
Naast de reeds genoemde indelingen naar gebiedstypen, verpakkingstypen en voertuig-
typen, waarvan het model middels verstekwaarden (defaults) de eigenschappen kent, bevat 
het min of meer vaste gegevens voor onder andere: 

- nucliden/radio-actieve stoffen en materialen (80) met hun eigenschappen; waaronder een 
indeling in 11 verspreidingscategoriegn (vasfe stof, gas etc.); 

- per stof: dosis-effect relaties voor verschillende organen (long, beenmerg, schildklier, 
ingewanden, etc.). 

- ongevals-ernst categorieén (eveneens 11 stuks): combinaties van schok- en vuurbelasting 
die tot 11 verschillende soorten en maten van ontsnapping kunnen leiden; per 
transporttype c.q. verpakkingstype zijn daarvoor ontsnappingshoeveelheden (fracties) 
met de bijbehorende kansen daarop als standaardgegevens aanwezig. De ontsnappings-
fracties en -kansen zijn gekoppeld aan de normale aggregatietoestand van de stof. Een 
aantal standaard aggregatietoestanden (en tevens verspreidingscategorieén), variérend 
van vast tot gas vor mig, wordt onderscheiden. 

Het programma pakket is voorzien van een apart programma-onderdeel om de benodigde 
gegevens te kunnen invoeren, standaardgegevens te wijzigen en opgave te doen van de 
gewenste soorten berekening en uitvoer. 

De uitkomsten van het model bestaan in principe uit 

a. aantallen personen die een bepaalde dosis (c.q. dose-rate) aan stråling c.q. toxische 
stof ontvangen, daarbij worden bijvoorbeeld personeel en omstanders/omwonenden 
onderscheiden; 

b. te verwachten, bij die doses behorende, acute of chronische gezondheiseffecten, met 
inbegrip van eventuele genetische gevolgen. 
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De beschikbare versie van het programma levert uitsiuitend getalsmatige resuttaten en we! 
voornamelijk in de vorm van verwachtingswaarden (kans x gevolg en vervolgens 
sommatie). 
In dit rapport is die presentatiewijze om een aantai redenen niet overgenomen. Het 
programma biedt de tnogelijkheid om de uitkomsten van afzonderlijke gebeurtenissen met 
de bijbehorende kansen te verkrijgen. Daarmee kunnen kansverdelingen voor het aantai 
siachtoffers worden samengesteld en wordt een beter inzicht verkregen in het spectrum 
aan mogelijke consequenties. 



4 Hypothetische transportsituatie 

De transportsituatie, waarin de nucleaire transporten worden vergeleken met het vervoer 
van LPG, is een enigszins hypothetische. 
Het uitganspunt voor de vergelijking is namelijk de veronderstelling dat de beschouwde 
stoffen, alle in hun geschatte jaarlijkse hoeveelheden, langs dezelfde route worden ge-
transporteerd. De beschouwde route wordt hieronder beschreven. 
In werkelijkheid volgen de diverse transporten tenminste gedeeltelijk andere routes'.- Dit 
betekent dat de uitkomsten van de proefberekeningen niet direct op de beschouwde route 
en gebieden van toepassing zijn. De uitkomsten geven echter wel een redelijk representa-
tieve, algemene indicatie. 

4.1 De route 

Voor het doel van de met het Intertran-model uit te væren proefberekeningen wordt 
aangenomen dat de vier beschouwde radio-actieve materialen worden getransporteerd 
langs een route die voor LPG-transporten reeds gedetailleerd is onderzocht. Het I "eft 
de volgende route (zie ook figuur 1): 

Route van Europoort 
(theoretisch begin) 

Lengte 215 km 

naar 

langs 

door 

over 

Doetinchem 
(wiilekeurig eindpunt): 
Rotterdam 
Gorinchem 
Nijmegen 
Arnhem 
AIS 
A50 (zuidwaarts) 
SI09 
A52 
A12 
voor 80% autosnelweg 
voor 8% door bebouwde kom 

Tijdens het LPG-Integraal onderzoek is de omgeving van deze route gedetailleerd in kaart 
gebrachc bebouwing- en bewonersdichtheden zijn voor vierkanten van 100 bij 100 m 
bekend. 
Ook ongevalskansen op de weg zijn plaatselijk gedifferentieerd. Kansen op en gevolgen 
van ongevallen met LPG tankauto's zijn daardoor vrij precies te bepalen. Het Intertran-
model kan een dergelijke mate van detail niet leveren en moet ook met meer globale 
gegevens worden gevoed. 

De beschikbare gedetailleerde gegevens moeten daarom worden omgewerkt tot: 

a. een gemiddelde ongevalskans; deze is 0,21 x 10'6 per km; 
b. drie soorten gebieden (stedelijk, buitenwijk, iandelijk), waarvan de bewoners - e n 13 



b. drie soorten gebieden (stedelijk, buitenwijk, landelijk), waarvan de bewoners - en 
voetgangers - dichtheden vrij te kiezen zijn. Een minimale voorwaarde daarbij is dat 
de gemiddelde dichtheid langs de route in overeenstemming is met de werkelijkheid. 

Een van de indelingen van de route die aan deze voorwaarde voldoet, is de onderstaande. 

landelijk buitenwijk stedelijk j 

| bewoners dichtheid 14 1450 3500 
I (per kms) 

betreft fractie van 0.684 0.156 0.16 
{de route ^ 

Bij de bespreking van de resultaten komt het effect van deze en andere route-indeling 
aan de orde, zie met name paragraaf 6.2. 
De probiemen die aan deze vaste categorieen kleven worden daarbij besproken. De dicht
heid van 3500 is een voor werkelijk stedelijk gebied laag getal. Door dit dichtheidsgetal 
te hanteren valt echter een relatief groot gebied in deze dichtheidscategorie. 

Figuur 1: De beschouwde trans portroute aangegeven op een kaart met bevolkingsconcen-
traties 
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4.2 De transport hoe veel heden 

Aangenomen is dat de genoemde materialen, voor zover ze van west naar oost door 
Nederland worden getransporteerd, langs de bovenbe' -hreven route gaan. In werkelijkheid 
zal dit niet noodzakelijk of slechts gedeeltelijk het geval zijn. 
De vergelijking LPG - radio-actief vindt plaats op basis van de totale jaarlijkse 
transportstromen in oost-west richting. 

De beschouwde transportstromen worsen in de onderstaande tabellen weergegeven (de 
gegevens zijn voornamelijk ontleend aan interviews met betrokken instellingen): 

Het jaarltjks aantal transporten, hoeveelheid per transport, aantal afzonderlijke 
verpakkingen per transport, het type voertuig. 
De genoemde typen, behalve de LPG-tankauto, zijn standaardbegrippen in het Inter-
tran-model. 

LPG 

voertuig 

50 ms 

tankauto 

hoeveelheid/ 
transport 

45 m3 

- i — 

aantal verpak
kingen per 
transport 

1 

aantal trans-
i porten per jaar 

22.000 

UF6 - D 
U F 6 - E 
SFUEL 
TC Generator 

truck 
truck 
truck 2 
pvan 

(in Ci): 
6 

18 
6.4 x 105 

12 

1 
6 
1 

15 
. i 

312 
26 
25 

250 

Nadere gegevens van de verpakkingseenheden; de vermelde typen verpakkingen zijn 
standaard begrippen uit het Intertran-model; verder worden vermeld de z.g. 
transport-index en de verspreidingseigenschappen van de materialen. 

U F 6 - D 
UF6 - E 
SFUEL 
TC Gen. 

verpakking 

type 

cask-rel* 
cask-rel* 
cask-rel* 
A-l 

TI 

3 
5 

7,5 
2,3 

•) Zie verklaring in de Bijlage. 

verspreidings 
categorie 

6 - vluchtig, sublimerend 
6 - vluchtig, sublimerend 
2 - geperst/gesinterd 
4 - kleine korreis 
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De transport-index (TI * strålingsniveau in mRem/uur op I m afttand van de omhulling) 
is uitsluitend van belang voor de grootte van stralingsdoses die bijv. door voorbijgangers 
en verkeersdeelnemers wordt ondervonden bij normaal verlopende transporten. 

Met uitzondering van het personeel, waarvoor het strålingsniveau (c.q. dose-rate) soms 
dicht rond de maximaal toegestane waarde ligt, zijn deze doses verwaarloosbaar. De 
analyse richt zich evenwel op de mogelijke gevolgen van ongevallen. 

Voor een algeheel overzicht van de invoergegevens van het Intertran-model die ten 
behoeve van de uit te væren proefberekening zijn gebruikt, wordt verwezen naar de 
bijlage. 



5 Resultaten 

Fig. 2 geeft, als referentiepunt, de resul :aten van de analyse van de LPG transporten. 
Deze resultaten dienen als volgt g*!ezen te worden: 
Bijvoorbeeld: de kaos (in feite de verwachte frequentie) dat een LPG-ongeval optreedt en 
100 of meer dodelijke slachtoffers oplevert, is 10"7 (eens per 10 miljoen jaar) voor de 
beschouwde route an de jaarlijkse LPG transport-stroom. 

De resultaten van het Intertran-model voor de beschouwde situatie worden in dezelfde 
vonn weergegeven. Wanneer men de ongevalsfrequenties per transport zou widen kenner., 
moet in alle gevallen de opgegeven frequentie gedeeld worden door het aantal transporten 
per jaar (zie par. 4.2). 
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Figuur 2: De frequentie (bij benadering de kans) van x of meer slachtoffers ten gevolge 
ran LPG-transporten langs de beschouwde route 
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De maximaal mogelijke omvang van de ongevaisgevolgen wordt onde.- andere bepaald door 
de per transport meegenomen boeveelheid materiaai (eveoeeos door bijvoorbeeid ongevab-
scenario en verpakkings- en stofeigenschappen). De maxinale omvang van gevolgen zal in 
bet algemeen optreden in dkhtbevolkte gebieden. De onderstaande tabel geeft een over-
zicht van de maximale gevolgen van ongevallen, onderscheiden naar de ntaterialen en aard 
van de gevolgen. 

In dexe uitkomsten en ook in de verder nog te vennelder. resultaten is rekening gehouden 
met de effecten van directe blootstelling en het indirecte effect van grondbesmetting. 
Onder de directe blootstelling valt tevens de nawerking van geinhafeerd materiaai. De 
indirecte blootstelling omvat echter niet bet effect van cpname via besmette gewassen 
(uitsluitend "ground-shine" en stråling van bebouwing.) 

Overzicht van maximale aevolaen faantal personen) per eventueel onaevafc 

materiaai EF EM GE LCF vergiftiging 

UF6 - D - 4*2 
UF6-E - (I) 2*8 
SFUEL 2 34 37 57 
TC Generator -

Ter vergelijking: verbunding/scherven 
LPG - 524 

Uit deze tabel blijkt 

a. De maximale radiologische gevolgen van ongevallen met UF6 en TC-generatoren 
zouden geen dodelijke slachtoffers omvatten. 

b. De maximale vergiftigingsgevolgen van het vrijkomen van UF6 zijn (ahhans volgens 
het Intertran-model) van overwegende aard boven elk stralingsgevolg van de 
beschouwde materialen. 

c. Voor SFUEL (afgewerkte splijtstofstaven) is het zinvol nader te bezien met welke 
kansen dexe en mindere radiologische gevolgen kunnen optreden. De maximale omvang 
is echter wezenlijk lager (bij de beschreven invoergegevens voor het Intertran -
model) dan die van LPG en de chemische effecten van uranium hexafluoride. 
Bovendien zullen de voornaamste gevolgen GE (genetische effecten) en LCF (latent 
cancer fatalities) pas na 10 of meer jaren merkbaar worden, in tegenstelling tot de 
min of meer directe gevolgen van UF6- en "-PG-ongevallen. 

Voor een nadere beschouwing van deze uitkomsten voor maximale ongevallen wordt 
verwezen naar hoofdstuk 6. 

Het is echter absoluut noodzakelijk ook de kans op de genoemde maximale gevolgen in 
ogenschouw te nemen. Voor LPG ligt deze in de orde van I O'10 per jaar. Het Intertran-
model komt in deze proefberekeningen uit op orden van 10** a 10'* per jaar voor de 
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verwachte frequence voor de maximale gevolgen. De volgende figuren geven een nader 
teeld. 

!• figuvr 3 wordt een vergelijking gegeven van de radioiogische korte tennijn gevolgen 
van SFUEL ongevallen met de uitkomsten van de LPG analyse. Het betrefc 
- EF (early fatalities): directe dodelijke afloop; 
* EM (early morbidities): (relatief snelle) levensduur bekorting. 

De EF- en de EM-grafiek zijn elk skchts uit enkele punten opgebouwd. Dit heeft twee 

a. alleen de meest ongonstige ongevalssceuario s, optredend in gebieden met boge bevol-
kittgsdicbtbeden, kunnen tot een of meer slachtoffers leiden; 

b- de Intertraa-methodiek is relatief grofmazig, dit Mijkt ook bij vergelijking van 
Intertran-grafieken met de LPG-grafiek. 
Op dit soort verschillen worden in hoofdstuk 6 nader ingegaan. 
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Figuur i: De frequentie van slachtoffers door snelle radioiogische effecten bij ongevallen 
met SFUEL-transporten; vergelijking mel LPG 
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De onvsng van de radiotogische lange termijn gevolgen van ongevalien met afgewerkte 
spiijtstofstaven (SFUEL) is weergegeven in fig. 4. 
"Latente" kanker slachtoffers (LCF) kunnen zich na 10 jaar gaan manifesteren. De 
termijn waarop genetische effecten (GE) kunnen blijken is in net algemeen veel langer. 
Hier h in kwalitatieve zin geen vergelijk met de direct optredende effecten van LPG 
ongevalien mogelijk. 
In strikt kwantitatieve zin valt in fig. 4 op dat ongevalien tot ca. 20 LCF of GE slacht
offers bijna even waanchijnlijk zou zijn als een LPG-ongeval van dezelfde omvang. 
Dit is opmerkelijk gezien de verhouding in de getransporteerde hoeveelheden. 
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Figuur 4; De frequent ie van aantallen tange termijn slachtoffers door ongevalien met 
SFUEL, vergeleken met de frequences voor de LPG-tr anspor ten 
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Figuur 5 geeft een vergelijking van de berekende chemisch-toxicologtsche gevolgen van 
UF6 oatsnappingen roet wederom de LPG - uitkomsten. 
De tijdschaal van de hier in beeld gebrachte effecten is van dezelfde orde, namelijk kort. 
Radio-activiteit speelt hier geen rol, de gevolgen zijn in kwalitatieve zin redelijk verge-
lijkbaar. 
De Intertran - uitkomsten wijzen erop dat de gevolgen van UF6 - D ontsnappingen, tot 
vocr zeer grote slachtofferaantallen, waarschijnlijker zouden kunnen zijn dan soortgelijke 
LPG - ongevallen. Ook hier oioet worden opgemerkt dat dit, gezien de aanmerkelijke 
venchilien in de intensitett van de transportstronten, niet te verwachten was. De intensi-
teit van de LPG-transportstroom is ruim een factor 70 hoger. 
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Figuur 5: De frequentie van slachtoffer aantallen door vergiftigingsverschijnselen als 
gevolg van ongevallen met transporten van uranium hexafluoriden; vergelijking 
met cumulatieve LPG-slachtoffer frequences 
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De chemisch-toxicologische gevolgen van UF6 - ongevallen zouden in omvang en waar-
schijnlijkheid ver uitstijgen boven de gevolgen van radio-activiteit bij transport-
ongevallen met de beschouwde radio-actieve materialen. 
Een nader onderzoek van de veiligheid bij UF6 transporten zou te overwegen zijn. Echter 
pas nadat de juistheid van het chemisette - effectmodel van Intertran globaal is vastge-
steld. In de bespreking van deze resultaten in de technische commissie van de IAEA (TC 
556) is hierop ook aangedrongen. 
Overigens is een nadere beschouwing van de Intertran resultaten en de in het model 
opgenomen parameters gewenst omdat de waarschijnlijkheid van de gevolgen in het alge-
meen, relatief hoog is ten opzichte van die van LPG - ongevallen. 



6 Nadere beschouwingen 

In het kader van deze proefberekeningen kan geen validering van de gevonJ «n resultaten 
plaatsvinden; de proefberekeningen beperken zich tot het gebruik van het m. \ "as 
given". Op drie punten echter kan en moet nader worden ingegaan: 

a. de vergelijkbaarheid van de berekeningsmethoden van de LPG-analyse enerzijds en 
het Intertran-model anderzijds; 

b. de gevoeligheid van de resultaten voor de route-indeling; 

c. de scenario's die bepalend zijn voor de getoonde modelresultaten. 

6.1 Vergelijkbaarheid 

In dit rapport worden de resultaten van een model dat in de LPG-Integraalstudie [ref. 2] 
is gebruikt, vergeleken met de resultaten van het Intertran-model. De modellen worden 
daartoe op dezelfde route toegepast. 
Het is van belang iets over de vergelijkbaarheid van de modellen te zeggen. 

Oppervlakkig bezien komen de berekeningsmethodieken overeen: 
- een aantal parallelle scenario's voor vervolggebeurtenissen, gegeven een verkeerson-

geval; 
- blootstelling aan warmtestraling versus blootstelling aan ioniserende stråling; 
- gasdispersie (LPG versus radio-actieve aerosolen); 
- gebruik van drempelwaarde voor effecten (drukgolven versus radio-actieve dosis); 
- dosis-effect relaties in termen van slachtoffer percentages. 

Praktisch gezien bestaan er echter g rote verschillen: 

- LPG, als onder druk opgeslagen en brandbaar gas, kan eventueel na een initieel lek 
zelf een volledige ontsnapping bewerkstelligen. 
De beschouwde radio-actieve stoffen worden niet onder druk vervoerd. Sterke damp 
(aerosol) vorming vergt een externe hittebron, die niet vanzelfsprekend aanwezig 
behoeft te zijn. 
Dit leidt uiteraard tot verschillen, die tot uitdrukking moeten komen in de 
onbnappingskansen en -hoeveelheden. 

- De fysische effecten, die een bedreiging voor de veiligheid en gezondheid van mensen 
kunnen vormen, verschillen. Voor LPG gaat het om explosie-gevolgen en/of hitte; de 
uitwerking daarvan is instantaan. Radio-actieve besmetting zal vooral op termijn van 
jaren zijn uitwerking doen zien. Bij ontsnapping van UF is daarnaast sprake van (che
misette) toxiciteit, met redelijk snel optredende gevolgen, die echter nog enigermate te 
bestrijden zijn. 
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- Wanneer niet sprake is van een ontsnapping, levert een LPG-transport geen enkel 
bijzonder risico. Voor radio-actieve stoffen is ook bij normaal verlopende transporten 
de mogelijkheid van straiingsdoses aanwezig. Het Intertran-model is hierop dan ook 
specifiek ingericht. 
De bijdrage van de 'normale' risico's is gering ten opzichte van de ongevalsgevolgen en 
overigens in de vergelijking met LPG niet bijzonder relevant. 

- Het "LPG-model" is veel gedetailleeerder in het berekenen van effecten en gevolgen op 
verschillende plaatsen langs de route; ook worden van plaats tot plaats verschillende 
ongevalskansen meegenomen. 
Een van de redenen daarvoor is de interactie met de omgeving: ontstekingsbronnen 
(plaats, afstand, tijdvertraging) zijn van grote invloed op het effect van een LPG-
ontsnapping. Een dergelijk interactie is voor radio-actieve stoffen niet aanwezig. 

- Het Intertran-model is erop gericht door diverse gebruikers op verschillende problemen 
te kunnen worden toegepast; het wordt als een programmapakket ter beschikking 
gesteld. 
Het LPG-model is gebruikt door de onderzoekers in een onderzoeksproject en is niet 
als zodanig voor algemeen gebruik geschikt gemaakt. 
Het LPG-model vereist zeer gedetailleerde ruimtelijke invoergegevens. Het kan daardoor 
nauwkeurig werken, maar het vereist een grote inspanning voor het verzamelen en 
inbrengen van gegevens; het leent zich niet voor snelle verkennende berekeningen. 

- Het Intertran-model bevat bijzonder veel standaard gegevens, waardoor relatief snel een 
indruk van diverse situaties kan worden verkregen. De hoeveelheid in te væren gege
vens is in eerste instantie beperkt. De daarvoor gehanteerde methode heeft echter 
nadelige gevolgen voor de nauwkeurigheid van het resultaat. 

6.2 Invloed van route-indeling 

In het voorgaande is reeds vermeld dat de indeling van de route in de drie gebiedstypen 
("Urban", "suburban" en "rural") van bepalende invloed is op de resultaten. De in het 
vorige hoofstuk getoonde resultaten zijn gebaseerd op de route indeling die in de onder-
staande tabel is weergegeven. 

bewoners dichtheid 
(per km2) 

betreft fractie van 
de route 

landelijk 

14 

0.684 

buitenwijk 

1450 

0.156 

stede! i jk 

3500 

0.16 

Vrij als invoergegeven te kiezen zijn: 
a. de bewonersdichtheden in de drie door het Intertran-model beschikbaar gesteide 

categorieen; 
b. de corresponderende fracties van de routelengte, mits samen tot 1 sommerend. 
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Onveranderlijk in het Intertran - model is echter vastgelegd dat de gevoigberekeningen 
voor de categorie "stedelijk" aanzieniijk afwijkt van die voor "landelijk" en "dorpen/bui-
tenwijken". De verschillen zijn: 
a. afscherming, door bebouwing in stedelijk gebied; 
b. de gevolgen worden in stedelijk gebied direct vanaf de weg gerekend (met een hoge 

dichtheid van aanwezigen) maar in de andere gebieden pas vanaf een grotere afstand; 
c. apart uieerekenen in stedelijk gebied van voetgangers, die niet door bebouwing 

worden afgeschermd en een korte afstand tot het ongeval hebben. 

Door enkele model parameters te veranderen kunnen de eerste twee worden gecompen-
seerd; bijvoorbeeld in het geval van de beschouwde route geeft het model met betrekking 
tot punt c een overschatting; deze is enigszins gecompenseerd door de parameter "voet
gangers dichtheid* te verlagen van 6 (standaard) tot 1 maal de gebieds-dichtheid. Immers 
een groot deel van de route door dichtbevolkt gebied gaat over autosnelweg, waar de 
bewonersconcentratie op ruime afstand van de route aanvangt. 

Het onder b genoemde berekeningsverschil kan echter niet worden gecompenseerd. 
De rekentechnische verschillen tussen de drie gebiedscategorieen (ongeacht de dichtheids-
getallen die kunnen worden ingevoerd) maken het moeilijk te doorzien wat bijvoorbeeld 
het verschil zou zijn tussen: 
- x kilometer door stedelijk gebied met dichtheid 3500 personen/km3; 
- x kilometer door suburb-gebied met dichtheid 3500 personen/km3. 

Figuur 6 geeft aan hoe de gebiedscategorieen bijdragen tot het resultaat. De figuur 
betreft de latent cancer fatalities, bepaald met de eerder genoemde route- en gebieds-
indeling. Het blijkt dat het stedelijk gebied hier ongeveer de helft van de maximale kans 
bepaalt, relatief meer dan de fractie van de route in stedelijk gebied. Zoals reeds eerder 
is gezegd, bepaalt het stedelijk gebied de maximale omvang, welke voor LCF 57 bedraagt. 

Er zijn diverse vrijheidsgraden voor het indelen van een specifieke route in het 
Intertran-systeem, zoals in het bovenstaande is aangegeven. 
Dit wil zeggen dat ook voor de hier beschouwde route er geen eenduidige indeling is, 
hoewel er zeer gedetailleerde gegevens van beschikbaar zijn. 
Om de Intertran-resultaten met de resultaten van de LPG-Integraalstudie te kunnen 
vergelijken, is een eis dat de gemiddelde bewondersdichtheid langs de route overeenkomt 
met de werkelijkheid (c.q. LPG-gegevens). 

Aangezien de hoge s tedeli jke dichtheden vooral de resultaten bepalen, is het van belang 
juist hier een zo juist mogelijke weergave van de realiteit te bereiken. Naarmate een 
hogere dichtheid voor "stedelijk" wordt gekozen, neemt overigens de daarbij behorende 
fractie van de route af. 
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De minst bepalende categorie "landelijk" is de rest-categorie die bestaat uit de restfractie 
van de route en waarvan de dichtheid in beide gevallen zodanig is gekozen dat de gemid-
delde bewonersdichtheid langs de route precies overeenkomt met die uit de LPG -
analyse. 

Op dezelfde wijze kan bijvoorbeeld een tweede indeling worden gemaakt, die zich meer 
richt op de langs de route voorkomende hoge dichtheden. Gevolg daarvan is dat 
- enerzijds de berekende maximale ongevalsgevolgen zullen toenemen; 
- anderzijds de kans daarop afneemt, doordat de fractie van de route door zulk dichtbe-

volkt gebied kleiner is. 

Zie de onderstaande tabel voor de eveneens bruikbare alternatieve indeling. 

landelijk buitenwijk stedelijk 

bewonersdichtheid 
(per km3) 

138 2000 S000 

betreft fractie 0.74S 0.195 0.06 
van de route i 

Evenals bij de eerder getoonde indeling is de categorie "landelijk" gebruikt om te zorgen 
dat de gemiddelde dichtheid langs de route klopt; deze is ca. 795 inwoners/km3. 

Beide indelingswijzen zijn verdedigbaar; de verschillen tussen de dichtheden en de bijbe-
horende route-fracties zijn echter aanzienlijk. 

Figuur 7, de tegenhanger van figuur 6, toont net effect van de tweede route-indeling. De 
bijdragen van de gebiedentypen zijn wederom apart aangegeven. 
De maximale omvang neemt toe van 57 naar 81 slachtoffers; de kans op tenninste 1 
slachtoffer neemt eveneens toe. 

Bij deze resultaten moet een tweetal specifiek op LCF-uitkomsten van invloed zijnde 
factoren worden gemeld: 

1. Voor de (lange termijn) LCF-slachtoffers is radio-actieve besmetting de belangrijke 
factor, de directe strålingsdosis een minder belangrijke. De afschermingsfactor in 
stedelijk gebied speelt daardoor een ondergeschikte rot. 

2. De Intertran - parameter genaamd "Contamination Cleanup level". Deze parameter 
bepaalt op een ons inziens oneigenlijke wijze de uitkomsten voor LCF en GE. De 
standaard waarde voor deze parameter gaat uit van het ontsmetten van het getroffen 
gebied; dit zal echter gepaard gaan met een e vacua tie en een langdurige en kostbare 
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schoonmaak operatic Deze consequenties mogen niet bij voorbaat worden versluierd 
middels een model parameter. De standaardwaarde voor deze parameter is daarom met 
een factor 10 opgehoogd (van 0,1 tot 1 microCi/m2). 
Het gevolg hiervan is dat de bedreiging die van een grondbesmetting uitgaat beter 
tot uitdrukking komt in de uitkomst. De keuze van de factor 10 is overigens arbitrair 
en laat onverlet dat door ontruiming en decontaminatie een beperking van de gezond-
heidsrisico's mogelijk is. 
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Figuur 7: De frequence.greeting voor LCF-slachtoffers bij de ailernatieve indeling van 
de route in dichtheidsgebieden. Vergelijk figuur 6. 
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Figuur 8 geeft een vergelijking van de beide indelingswijzen voor de toxische effecten 
van UF6D. tiet biijkt dat de maximale omvang bij de tweede indeling is toegenomen. De 
curve komt nu geheel boven die van LPG te liggen. Het belang van een nadere 
gedetailleerde analyse is hiermee duidelijk. 
Opmerkelijk is dat de maximale omvang, tegen de verwachting in, optreedt in het suburb-
gebied, hetgeen niet direct te verwachten valt. Vooral het toxische effectmodel zou nader 
getoetst moeten worden. 
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6.3 Bcpaiende scenario's 

Tenslotte is het van belang te bezien welke ongevaisscenario's de voorgaande resultaten 
bepalen. Hiertoe keren we terug tot de oorspronkelijke LCF-resuItaten (de eerste 
indelingswijze van de route). 
Figuur 9 toont dat deze resultaten nagenoeg worden bepaald door twee van de elf in het 
Intertran-model ingebouwde scenario's. Het verschil wordt verklaard door een derde 
scenario, dat in het gebied van 1 tot 20 slachtotTers nog een bijdrage levert. 

De scenario's zijn: 
seen 3 : botssnelheid tussen 80 en 110 km/uur. 
seen 7 : vuurbelasting voor meer dan 60 min. (botsing < 16 km/uur). 
seen 11 : botsing als bij 3, vuurbetasting 0 - 3 0 min. 
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Figuur 9: De bepalende ongevaisscenario's bij SFUEL-transporten voor het geval van de 
latent cancer gevoigen (vewelijk fig. 6) 
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Vblgens het model (specifiek: de verpakkingseigenschappen van SFUEL in het mode]) 
levert dit laatste scenario minimaal 20 en maximaal 57 LCF gevallen met een frequentie 
van 4 x 10~* per jaar. 
Deze frequenties lijken, gezien de aard van de gebeurtenis, aan de hoge kant. 
Ook voor de andere effecten (chemische vergiftiging, etc.) en de beschouwde andere 
materialen wordt de maximale omvang in het algemeen door scenario 11 bepaald. 



7 Aanbevelingen 

De getoonde resultaten van deze proefberekeningen met het Intertran-model zijn van een 
te premature aard voor het trekken van conclusies over de feitelijke risico's (kansen en 
omvang van gevolgen) van het transport van de beschouwde radio-actieve materialen. 
De risico's zouden echter in omvang en kans vergelijkbaar kunnen zijn met die van LPG. 
Dit geldt met name voor UF6 en wellicht ook voor SFUEL. Een nadere beschouwing voor 
deze materialen zou te overwegen zijn; van de niet radio-actieve materialen behoort LPG 
immers tot de gevaarlijkste over de weg getransporteerde stoffen. 
Wanneer tot een nadere analyse zou worden overgegaan, zouden allereerst enige veron-
derstellingen in het Intertran-model beschouwd moeten worden, 
Dit betreft 
a) de ongevalsscenario's: de waarschijnlijkheid daarvan en de daarbij vrijkornende 

hoeveelheden materiaal, 
b) de parameters voor en de berekeningswijze van de gevolgen van dergelijke 

gebeurtenissen. Dit betreft vooral de berekening van het aantal personen dat besmet 
zou worden (dosisberekeningen). 
Wanneer dit niet tot een wezenlijke vermindering van de berekende risico's leidt, 
wordt het volgende punt van belang. 

fiij punt b mæt worden opgemerkt dat vooral het modelgedeelte voor de chemisch-
toxische gevolgen een nadere beschouwing zou moeten ondergaan. De redenen hiervoor 
zijn: 
1) de toxische risico's van hexafluoride-emissies blijken in deze proefberekeningen 

overwegend te zijn, 
2) op intuitieve gronden lijkt dit resultaat echter te hoog en niet in evenwicht met die 

van het modelgedeelte voor bepaling van de stralingseffecten. 
Vervolgens zou een beschouwing van de feitelijke hoofdroutes voor het transport van de 
radio-actieve materialen relevant zijn. Dit zou aanleiding kunnen geven tot routeringsad-
viezen. 
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Bijlage: Invoergegevens Intertran 

Deze bijlage geeft een opsomming van de invoergegevens voor het Intertran-model, zoals 
die tijdens de proefberekeningen zijn gebruikt. 
Niet vermeld zijn zeer vele gegevens die standaard (als default) in het model zijn 
ingebouwd. Waar toch standaard-waarden vermeld zijn, is dat gedaan omdat duidelijkheid 
over de parameterwaarden van direct belang is voor de interpretatie van de resultaten. 

Routegegevens 

Basisindelina 

bewoners dichtheid 
(per km3) 

betreft fractie van 
de route 

Alternatief 

bewonersdichtheid 
(per km8) 

betreft fractie 
van de route 

Lengte 21S km: 

Transportgegevens 

UF6 - D 
U F 6 - E 
SFUEL 
TC Generator 

80% auto 
8% bebe 

landelijk 

14 

0.684 

landelijk 

138 

0.745 

snelweg 
uwde kom 

voertuig- aantal 
type verpakkinger 

per transport 

truck 
truck 
truck-
pvan 

1 
6 

2 1 
15 

buitenwijk 

1450 

0.156 

buitenwijk 

2000 

0.195 

stedelijk 

3500 

0.16 

stedelijk 

5000 
i 
f 

0.06 

aantal 
transporten 
per jaar 

312 
26 
25 

250 



type 

UF6- D 
UF6- E 
SFUEL 
TC Gen. 

cask-rel 
' cask-rel 
! cask-rel 
1 A-l 
i 

verpakking 

inhoud 
(in Ci) 

6 
3 

6.4 x 10s 

12 

TI 

3 
5 

7,5 
2.3 

verspreidings 
categorie 

6 - sublimerend 
6 » sublimerend 
2 • gesinterd 
4 - kleine kbrrels 

Toelichtingen 
- 1* tabel: voertuigtype 

De termen truck, truck-2 en pvan zijn standaardbegrippen uit het In ter tran-model. De 
beide typen UF6 worden met vergelijkbare vrachtwagens vervoerd; SFUEL met een 
zwaarder type. TC generatoren worden middels een bestelbus over de ziekenhuizen 
gedistribueerd. 

- 2* tabel: verpakkingstype 
Cask-rel is een specifieke Intertran term die het model verwijst naar een serie 
(default) getalswaarden voor ongevallen. Het betreft vooral ontsnappingsfracties (van de 
inhoud) en de bijbehorende kansen, uitgesplitst over zogenaamde ongevals-ernst 
categories. 
Het toepassen van dit type voor zowel de UF6 als SFUEL gaat voorbij aan de feitelijke 
verschillen tussen de respectieve vaten waarin deze stoffen worden vervoerd. 
Voor het opstellen van aparte ongevalsgegevens waren de benodigde gegevens niet 
voorhanden. Overigens zou daarmee een, in het kader van deze verkennende 
berekeningen, ongewenste bron van vergelijkingsproblemen worden geintroduceerd (zie 
ook hfdst. 1: Taakstelling). 
De gegevens behorende bij de standaard term cask-rel zijn evenwel volledig ongeschikt 
voor het geval van de TC-generatoren. Daarvoor is dan ook het algemeen gebruikelijke 
type aangehouden; dat is echter niet bijzonder toegespitst op ongevalsscenario's maar 
veeleer op de 'normale* stralingsrisico's. Van die risico's geeft de Transport-Index (TI) 
een indicatie. 
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Nadere traosportgegevens 

truck truck-2 

verkeersdichtheden: (aantal/uur, 1 richting) 
- stedelijk 950 
- buitenwijk 950 
- platteland 320 

ongevalskans/km 2,U10-T 

950 
950 
320 

2.1X10"7 

(- 0,21xdefault) 

pvan 

snelheid stedelijk (km/u) 
snelheid buitenwijk (km/u) 
snelheid platteland (km/u) 

fractie reistijd tijdens 
spitsuur 

50 
70 
80 

0.1 

50 
70 
80 

0.1 

70 
80 
90 

0.1 

250 
250 
100 

9.10-8 

(»default) 
geen opslag, geen overslag 

Overige gegevens 

Voetgangersdichtheid factor 
Optie-code stedelijk 
Afschennfactor stedelijk 

buitenwijk 
Dosisfactor gebouwen 
Ademvolume (m'/sec) 
Contamination cleanuplevel 

- 1 
- 2 

0,05 
0,5 
0,1 
3.3.10"4 

1.0 micro Ci/m2 

(default - 6) 
(default) 
(default) 
(default) 
(default) 
(default) 
(- 10 x default) 

Pasquill stabiliteitsklassen, kansverdeling: 
A B C D E F 
0 0.06 0 0.78 0 0.16 
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