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o. SMSMVATTIMG 

Het doel van de2e studie is o*s gegevens beschikbaar ce maken over 
de energieop'«ekkingsatethodf>:i '• -msplijting en kernversaelt ing 
waarmee in het kader van een srudie naar de aiogelijkneden van 
duurzame energiebronnen keuzes gemcakt kunnen worden uit de ver
schillende mogelijkheden vtc*r j e toekomstige energievoorziening. 
GTS heeft getracht de technol -;ische wijzigingen en verbeteringen 
aan te geven, die kunnen opt r*» jen bj.j de toepassing van kern
splijting en kernversmelticig- Teneinde de mening van anderen over 
dit onderwerp te weten, is asn de leveranciers van de nu gangbare 
kernreactoren gevraagd hun visie te geven. Deze bijdragen zijn 
opgenomen in een bijlage.. 

Kernsplijting van zware atoomkernen is een .natuurlijk proces, dat 
goed bekend is en kunstmatig opgewekt kan worden. Het wordt veel 
toegepast .in kerncentrales. ï±t preces kan zowel op kleine als 
grote schaal worden toegepasr en geregeld. Het "brandstof
verbruik in kilogrammen per SV is klein zodat voorraadvorming 
eenvoudig is." De afvalproducten van het kernspiijtingsproces zijn 
beperkt in omvang en hoog radioactief. Om de splijtingsenergie in * 
een toepasbare vorm te brengen is »*»n complex systeem nodig. 

Om kernversmelting (fusie) va.i lichte atoomkernen te laten 
plaatsvinden, zodanig dat er gecontroleerd netto energie vrij 
komt,, moet aan een aantal voorwaa.de:? worden voldaan die moeilijk 
zijn te realiseren en nog niet gerealiseerd zijn. Indien men dit 
proces gecontroleerd kan realiseren, zijn schier onbeperkte voor
raden "brandstof" beschikbaar, namenlijk de isotopen van water
stof. Een van deze isotopen moet uit lithium gekweekt worden, dat 
ook in voldoende hoeveelheden aanwezig is. Aap de constructie-
materialen v m kernversmeitingsinstal laties worden zulke hoge 
eisen gesteld dat wellicht legeringen van vanadim, moiybdeen en 
niobium gebruikt moeten werden. Het is mogelijk -fat deze metalen 
niet in voldoende mate op aarde aanwezig zijn om kernfusie groot
schalig toe te passen al? non er in slaagt om het proces gecon
troleerd te laten verlopen. 

Er is op de wereLd uitvoerig gezochr naar uraniumvoorkomens en 
daarom zijn de werelduraniutnvoorraden redeiijk goed bekend £r is 
3,5 miljoen ton uranium redelijk zi?ker winbaar onder een kosten
niveau van 260$/kg U. De winbaarheid van nog eer.s 10 miljoen ton 
U is speculatief. Dit betref; de Westerse wereld. In de Centrally 
Planned Economies is 5,2 a 6,5 miljoen ton U winbaar voor minder 
dan 130$/kg U. 

Voor een geschat energieverbruik met een hoog 'tn een laag scena
rio is door de OECD/IAEA Ket uranitmverb uik bapaald voor ver
schillende reactorstrategieën. 
Het meest vaarschijnlijke is, dat jp den duur plutonium herge
bruikt zal worden in een 15% verbeterde LWR. Het feic dat het 
cumulat i ivf-, uraniumverbruik dan f ie*" v- e l hoger ligt dan bij het 
gebruik var kweekreactoren, draó t .-.ïertoe bij, evenals het feic 
dat de investeringskosten voor kweekre-ctoren nog wel eni?e tijd 
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hoger z u l l e n b l i j v e n dan d ie voor LWR's-
Het cumulat ieve uraniumverbruik zat w a a r s c h i j n l i j k in 2025 l iggen 
tussen 3.8 mi l joen Con (hoog scenar io) en 2 , ! mi l joen ton (Laas 
s c e n a r i o ) . 

Uit een vergelijking van de hierboven genoemde voorraden en het 
{•eest waarschijnlijke cumulatieve verbruik tot 2025 gecombineerd 
met de mogelijkheden om dit te verminderen (laserverrijking), 
blijkt, dat er tot 2025 zeker geen tekort aan uranium zal ont
staan. Voor de periode tot 2050 wordt verwacht, dat het uranium-
verbruik zal worden aangepast aan de dan bekende voorraden door 
keuze van het reactortype. Tegen die tijd zijn de kweekreactoren 
volledig ontwikkeld (modulair? seriebouw?) en misschien reeds 
concurrerend met LWR's, gezien de steeds stijgende uraniumprij-
zen, waardoor armere ertsen en uiteindelijk zeewater gebruikt 
zullen worden. Ook is het mogelijk dat er duidelijk uitzicht is 
op de toepassing van kernfusie. Deze factoren gecombineerd maken 
dat er tot na 2050 voldoende uranium en/of thorium zal zijn voor 
de dan werkende kweekreactoren. 

Voor het bouwen van kernsplijtingscentrales zijn er geen beper
kingen voor wat betreft constructiematerialen, inclusief de mode
rator (zwaarwater) bij zwaar wat er reactoren. De stappen winning, 
verrijking, splijtstofelementenfabricage en opwerking in de 
splijtstofcyclus worden commercieel uitgevoerd en zijn technisch 
ontwikkeld. Deze werkzaamheden worden door een aantal firma's in 
een aantal landen uitgevoerd (o.a. verrijking in Nederland), 
zodat niet verwacht wordt dat door monopolievorming de mogelijk
heid ontstaat dat Nederlandse bedrijven geen uranium zouden 
kunnen kopen en geen splijtstofelementen zouden kunnen laten 
maken. De nieuwe technologie laserverrijking kan van grote in
vloed zijn; niet zo zeer dat een prijsverlaging uordt verwachc, 
maar veel meer omdat efficiënter verrijkt kan worden en 10 tot 
30X minder natuurlijk uranium nodig is. Ook de commerciële intro
ductie van kweekreactoren kan hierdoor vertraagd worden. 

De belangrijkste reden voor de toepassing van kernreactoren voor 
electriciteitsopwekking is, dat electriciteitsopwekking hiermee 
mogelijk is volgens de gebruikelijke gecentraliseerde methode. 
Daarnaast hebben electriciteitsmaatschappijen de benodigde tech
nische en economische structuur. Andere toepassingen van kern
energie zoals stadsverwarming, levering van proceswarmte etc, 
zijn onderzocht, soes op beperkte schaal toegepast, maar nog niet 
op grote schaal ontwikkeld. 

In 1942 is de eerste kunstmatige kettingreactie tot stand ge
bracht- tn 1951 wordt voor het eerst electrlciteit met behulp van 
een kernreactor opgewekt. In 1986 verzorgen 378 kerncentrales mee 
een capaciteit van 273.600 MWe I5Z van de wereldelectriciceits-
voorziening; tevens zijn er in 1986 (50 centrales met een cotaal 
vermogen van 134.051 MWe in aanbouw en 9*» stuks met een vermogen 
van 93.836 MWe besteld. 
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In onderstaande tabel zijn de reactortypes genoemd die voorname
lijk in de westerse wereld in bedrijf zijn. 

Tabel 0.1: Reactortypes in bedrijf in westerse wereld 

1 ' 1 

type 

-

aantal 

r • - • - • 

« 
<• 

aantal 
bedrijfsjaren 

drukwaterreactor (PUR) 
kokendwaterreactor (BWR) 
zwaarwacerreaccor (HWR) 
gasgrafietreaccor (CCR) 
kweekreacCor (LHFBR) 
diversen 

f52 
74 
25 
36 
3 
2 

52 
25 
9 
12 
0,7 
0,7 

1087 
625 
166 
563 
21 
38 

totaal 292 100 2500 

0e eenheidsgrootte van de kerncentrales heeft zich ontwikkeld van 
400 a 500 MWe tot !200 a 1300 MWe- Nu beschouwt nen 1300 MWe als 
een bovengrens van -de industriestandaard. 
De Europese kerncentrales hebben gemiddeld een hoge beschikbaarheid 
die, afhankelijk van het land, ligt tussen 75 en 85Z-
Afhankelijk van het type reactor en van de splijtstofkringloop is 
er een sterk verschillend gebruik van de grondstof natuurlijk 
uranium, zoals uit de tabel blijkt. 

Tabel 0.2: Gebruik van de grondstof natuurlijk uranium 

reactortype en splijtstofkringloop (1000 HWe) 
jaarlijks natuur-
lijk U verbruik 

lichtwaterreactor zonder hergebruik (LWR) 
I5Z verbeterd 
volledig hergebruik 

zwaarwacerreaccor aet natuurlijk uranium (HWR) 
met verrijkt uranium 
volledig hergebruik 

kweekreactor (LMFBR) 

215 con 
185 ton 
i 30 ton 
175 ton 
120 con 
85 con 
1,5 c on 

Er wordt geen verdere verhoging van de eenheidsgrootte verwacht 
in de toekomst. Wei zal men door scandaardisacie en verbetering 
blijven streven naar prijsverlaging en beschikbaarheidsverhoging. 
Van de reactortypes: hoge temperatuur gasgekoelde reactor en 
natriumgekoelde kweekreactor denkt men, dat het economisch moge
lijk is om kleinere eenheden (75-200 hJe) te bouwen door de lage 
druk die men in het koelsysteem toepast. Deze kleine kerncen
trales kunnen geheel in de fabriek gebouwd en getest worden, wat 
kostenverlagend werkt. Er zijn echter nog geen practijkcijfers 
beschikbaar. 

Voor dit kleinere type reactor verwacht men een ĵ rote mar:<t, 
omdat de infrastructurele voorzieningen kleiner zijn dan bij 
reactoren met een vermogen omstreeks 1000 MWe. 
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Ook voor de PWR en de BWR verricht men studies naar d<> economi
sche aogei ijkheden van eenheden met een vermogen van 600 MWe, 
evenals bij de CANDÜ-reactor. 

Bij alle reactoren streeft men naar vereenvoudiging met natae bij 
de systemen die een veiligheids functie hebben. Men streeft naar 
een verhoging van de veiligheid o.a. door het toepassen van 
systemen die berusten op fysische vetten, de zgn. "inherent" 
veilige systemen-

In ieder energievoorzieningssysteem streeft men naar een optimale 
opbouw die bepaald wordt door de eisen die nen aan dat energie
voorzieningssysteem stelt. Wil «en voor de toekomst het ideale 
systeem samenstellen, dan dient men te weten uit welke processen 
men kan kiezen en welke processen men - eventueel dooi tussen
schakeling van een conversie of opslagsysteem - kan combineren. 
Daarbij moet een onderscheid gemaakc worden tussen de fysische 
eigenschappen van de processen en de geëngineerde vorm waarin 
deze processen nu worden aangeboden. 

Kernenergie kan zowel in grote als kleine centrales worden opge
wekt, voor basislast zowel als voor ioad-following. De "brandstof 
voorziening, inclusief verrijking en splijtstofelementfabricage, 
zal voor Nederland geen probleem vorsen tot ver in de 2Ie eeuw. 
De bouwtijd van kerncentrales is 60 a 70 maanden; het aantal te 
bouwen kerncentrales wordt alleen beperkt door industriële en 
financiële capaciteiten. 
De levensduur van de centrales is 25 a 30 jaar, maar er zijn 
tendenzen naar een langere levensduur (tot 60 jaar). 
Éen kerncentrale kan continue vermogen leveren, maar dient eens 
per jaar afgeschakeld te worden voor spiijtstofwisseling ais dit 
niet tijdens reactor bedrijf mogelijk is (CANDU, HTGR). Men 
strc.ft er naar de periode tussen twee splijtstofwisselingen te 
vergroten tot 18 maanden. 
Qua load-following kunnen kerncentrales aan de moderne eisen 
voldoen die het electriciteicsnet stelt. In Nederland zal Ioad-
fol lowing pas nodig zijn als meer dan 30Z van het opgestelde 
vermogen uit kerncentrales bestaat. 
Vanuit koude toestand kan een kerncentrale in ongeveer een week 
opgestart worden; vanuit voorgewarmde toestand in 8 a 12 uur. 
De eenheidsgrootte van kerncentrales is nu gestandaardiseerd op 
900 a 1200 MWe. Er zijn momenteel studies gaande naar kleinere 
kerncentrales (300-600 MWe). Of deze economisch zijn of kunnen 
worden, is nog niet bekend omdat geen betrouwbare investerings-
cijfers beschikbaar zijn. 

De prijs van kernenergie is opgebouwd uit: 
investeringen, 
bedienines- en exploitatiekosten, 
splijtstofcycluskosten. 

De investeringskosten bestaan vot>r A0I uit \oc>n en v.or *0T uit 
mater iaalkosten en zijn nu Kfi. 0,033'kWh voor een 1000 MWe 
centrale (7000 h). Voor de toekomst verwacht men %eer\ andere 
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stijging dan die van lonen en materialen in het algemeen. 
De bedienings- en exploitatiekosten waarin administratie, verze
kering en opslag van laag radioactief afval zijn begrepen, zijn 
Rfl. 0,0094/kWh en ook hierin worden geen wijzigingen dan alleen 
van lonen vervacht. 
De splijtstofcycluskosten die nu Hfl. 0,0221 /kWh voor de vegwerp-
cyclus en Hfl. 0,0278 voor opwerken bedragen, worden naar ver
wachting in de toekomst alleen beïnvloed door de stijging van de 
uraniuaprijs. Volgens schattingen ligt deze omstreeks het jaar 
2025 tussen 90 en I00$/lb en zal nog verder stijgen. 

Voor kweekreactoren'geldt een iets andere prijsopbouw: investe
ring en bedrijfskosten zijn hoger, maar de splijtstofcycluskosten 
zijn lager dan voor een LWR. Volgens Franse schattingen wordt de 
kweekreactor bij een verdubbeling van de uraniuaprijs commer
cieel. Dit zou omstreeks het jaar 2010 kunnen zijn. 

Er zijn voldoende locaties voor kerncentrales. De beïnvloeding op 
de betalingsbalans kan berekend worden uit het feit, dat 70 a 80Z 
van de bouwwerkzaamheden in Nederland uitgevoerd kunnen worden. 
Ook de invloed op de werkgelegenheid is daarmee bekend; deze is 
gunstig t.o.v. bijvoorbeeld fossiele energiebronnen die geïmpor
teerd worden. Kernenergie maakt voorraadvorming zeer gemakkelijk 
en werkt daarmee stabiliserend op eventuele politieke spanningen. 

Stadsverwarming met kernreactoren is technisch goed mogelijk. 
Economisch echter niet aantrekkelijk wegens de lage eenheids-
groocte en lage benuttingsgraad. Stadsverwarming zal in Nederland 
slechts een zeer geringe kans maken wegens de matige ervaringen 
met stadsverwarming in het algmeen, de geringe maat schappelijk? 
aanvaarding en de beschikbaarheid van andere bronnen, inclusief 
infrastructuur -

Het prijsniveau waarbij het economisch aantrekkelijk wordt de 
momenteel toegepaste (fossiele) energiedragers te vervangen door 
nucleaire energie, is niet te geven voor toepassingen als hoge 
temperatuur chemie, vergassing, hoogovens etc. Veel van deze 
opties bieden zoveel perspectief dat ze ofwel al gereed staan, 
ofwel zo intensief ontwikkeld worden dat ze in staat zijn om door 
te breken zodra de economische en maatschappelijke omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. 

Het realiseren van een kernversmeitingsreactie is geen eenvoudige 
zaak en er zijn materialen voor nodig waarvan de wereldvoorraad 
beperkt is. De technologische problemen zijn gerelateerd aan de 
extreem hog-i temperatuur, de supergeleidende magneten die werken 
bij het absolute nulpunt, de zeer hoge flux van hoog energetische 
neutronen en het afvoeren van de ontwikkelde warmte. Er wordt 
niet verwacht dat kernversmelt ing (fusie) voor het tnidden van de 
2fe eeuw een belangrijke bijdrage zal leveren aan de eiertrici-
teitsproductie en zeker niet in Nederland. 
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Door een wereldwijd onderzoek op het gebied van veiligheid, nemen 
de inzichten steeds verder toe en kan men.stellen, dat kerncen
trales steeds veiliger worden. Het is te verwachten dat in de 
toekomst meer inherent veilige systemen toegepast zullen worden. 
De kosten van kerncentrales zullen hierdoor niet stijgen, ze 
kunnen zelfs dalen. 
Bij normaal bedrijf van de kerncentrales zal de gehele splijt
stofcyclus in Nederland voor de bevolking een stralingsbelasting 
opleveren die kleiner is dan de variatie in de natuurlijke ach
tergrondstraling. Bij ongevallen in binnen- of buitenland en bij 
sabotage-acties of oorlogshandelingen kan wel een grotere stra
lingsbelasting optreden» maar de kans daarop is geringer dan de 
kans op andere grote ongevallen in de samenleving. 

In Nederland zal tot het jaar 2050, tenzij thans niet te voor
ziene politieke beslissingen worden genomen, uitsluitend radio
actief afval in de splijtstofcyclus ontstaan door verrijkings
activiteiten en door het bedrijven van kernenergiecentrales. 
Verder is te vervachten dat met het KSA ook opwerkingsafval naar 
Nederland zal worden teruggestuurd. Het ziet er naar uit dat nog 
voor het jaar 2000 in Nederland een zoutmijn voor de opberging 
van radioactief afval zal worden gerealiseerd. De kosten hiervan 
zijn reeds in de splijtstofcycluskosten berekend. 

Bij de huidige energieopwekking met kerncentrales zijn de 
controle- en inspectiemaatregelen die voortvloeien uit het non-
proliferaciebeleid geen belemmering. In de toekomst 2al dit niet 
veranderen. In de.verre toekomst zullen dergelijke controlemaat
regelen ook nodig zijn voor fusiecentrales. 
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1. INLEIDING 

In het kader van een studie naar de mogelijke bijdrage van 
duurzame energiebronnen in de Nederlandse energievoorziening in 
de toekomst, heeft GTS voor Krekel van der Woerd Wouterse in 
opdracht van de Stichting Projectbeheerbureau Energieonderzoek 
(PEO) de ontwikkeling van de energiebronnen kernsplijting en 
kernversmeiting (fusie) tot de periode 2030 tot 2050 bestudeerd. 

Het doel van deze studie is om gegevens beschikbaar te maken 
waarmee keuzes gemaakt kunnen worden uit de verschillende moge
lijkheden voor de toekomstige energievoorziening. Deze keuzes 
betreffen zowel de hoeveelheid energie per beschikbare energie
bron als de technische uitvoering van de benutting van de ener
giebron. 
De hoeveelheid energie per energiebron wordt voornamelijk bepaald 
door de beschikbaarheid van die bron, waarbij onder de beschik
baarheid begrepen is de geografische, tijdsafhankelijke en eco
nomische beschikbaarheid. De technische uitvoering van de toepas
sing van een energiebron kan sterk verschillen afhankelijk van 
de manier hoe uiteindelijk de energie gebruikt wordt. Kernreac
toren zal men niet inbouwen in auto's voor voortstuwing; toch 
kunnen ze bijvoorbeeld gebruikt worden om waterstof te produce
ren, die voor de aandrijving van auto's gebruikt kan worden. 
Indirect leveren kernreactoren dan toch de voortbewegingsenergie. 

GTS is zich ervan bewust dat uitspraken over de toekomst specula
tief zijn zeker als het een periode van ongeveer 60 jaar betreft. 
Men behoeft slechts 60 jaar terug te kijken om zich dat te reali
seren. Kernenergie was toen nog niet ontdekt. Anderzijds bestond 
de T-Ford wel, waaruit de auto's van nu zijn ontwikkeld volgens 
de lijnen van technologische verbeteringen, toepassing van nieuwe 
materialen etc. Het zijn vooral dit type ontwikkelingen die GTS 
zal proberen aan te geven met hun invloeden op de toepassing van 
kernsplijting en kernversmelting. 

De periode 2030 tot 2050 ligt schijnbaar erg ver weg. Als men 
echter de verwachte levensduur van de centrale in Borssele 
beschouwt: gebouwd in 1973, verwachte levensduur na vernieuwing 
van de critische onderdelen: 40 jaar, betekent dit dat men praat 
over de centrale die de bestaande zal vervangen. 

Van de onderwerpen kernsplijting en kernversmelting zal behandeld 
worden: 

op welke fysische processen de energieopwekking berust, 
welke technologieën gebruikt worden en zullen worden, 
wat de economische factoren bij die technologieën zijn, 
hoeveel van deze energie in Nederland gebruikt kan worden. 

De huidige stand van de technologie wordt kort beschreven. Voor 
gedetailleerdere gegevens wordt naar de Literatuur verwezen. 
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De tijd die door de opdrachtgever beschikbaar kon worden gesteld 
voor deze studie was door bijzondere omstandigheden extreem kort 
geworden, nl. zes weken. De studie heeft zich daarom moeten 
beperken tot de direct beschikbare informatie in eigen en externe 
gegevensbestanden. 

Teneinde de studie,- ondanks de extreem korte tijd, een bredere 
basis te geven, is aan de leveranciers van verschillende nu 
gangbare kernreactortypes gevraagd hun visie te geven op toekom
stige ontwikkelingen. Deze bijdragen zijn integraal als bijlage 
bij het rapport opgenomen. 

Het onderwerp kernenergie is zo omvangrijk dat deze studie zich 
moet beperken tot het aanduiden van de hoofdzaken. Het is niet de 
bedoeling van deze studie om alle (zeer uiteenlopende) opvattin
gen weer te geven. Er is getracht een "engineering judgement" te 
geven over de technologische en daarbij behorende economische 
aspecten. De onderwerpen non-proliferatie en acceptatie worden 
volledigheidshalve opgenomen, maar slechts kcrt besproken. 
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KSRm-NERGIE 

Kernenergie is de energie die vrijkomt bij het veranderen van de 
opbouw van bepaalde atoomkernen. Dit betreft zowel het splijten 
van bepaalde atoomkernen (kernsplijting) als het versmelten van 
bepaalde atoomkernen (kernversmelting of fusie). Daarbij veran
dert de gezamenlijke massa van de betrokken kernen: voor de 
reactie is er meer massa dan na de reactie. Een deel van de massa 
is omgezet in energie. Einstein heeft deze massa-energierelatie 
beschreven in de wet: E * M . C . Hierin is E de energie (in 
Joules), M de massa (in kilogrammen) en C de lichtsnelheid in 
vacuüm ( = 3 x 1 0 oeter per seconde). De hoeveelheid thermische 
energie van 1 kilowattuur (kWh) komt overeen met de massa van 4 x 
10"1' gram. 

Bij de splijting van bepaalde isotopen, zowel natuurlijke als 
kunstmatige van het element uranium, komt energie vrij, evenals 
bij de splijting van bepaalde isotopen van het kunstmatige ele
ment plutonium. De isotopen deuterium (natuurlijk) en tritium 
(kunstmatig) van waterstof zijn geschikt voor kernfusie, dat wil 
zeggen dat bij het samenvoegen van deze isotopen energie vrijkomt. 
De energie komt uiteindelijk in de vorm van warmte vrij. 
Men kan de energie voor verschillende doeleinden gebruiken. Hier 
wordt alleen ingegaan op de vreedzame toepassingen ervan. 

Kernsplijting 

Het eerste kunstmatige splijtingsproces werd in 1938 waargenomen 
door O. Hahn en F. Strassmann, toen uranium-235 na bestraling 
met neutronen uiteenviel in o.a. barium en krypton. Het splijtings
proces kan zich zelf aan de gang houdon als bij iedere splijting 
voldoende neutronen vrijkomen om een volgende splijting te ver
oorzaken: een kettingreactie. 
Fernti slaagde er in december 1942 in om een zichzelf in stand 
houdende kettingreactie teweeg te brengen. Uraniummetaal en 
-oxyde was in blokjes geplaatst in grafiet en het kernsplijtings
proces werd geregeld door middel van neutronen absorberende staven. 
Er is bewezen dat in de prehistorie een kernreactie gedurende 
langere tijd heeft plaatsgevonden in gesteenten die een hoog 
gehalte aan uraniumerts hadden in Afrika (Oklo). 

Natuurlijk uranium bestaat voor 0,7% uit de isotoop U-235 die 
splijtbaar is en voor 99,3% uit de isotcop U-238 die niet splijt
baar is. Door het aandeel splijtbare isotopen te verhogen, wordt 
het uraniummengsel gemakkelijker splijtbaar. Het proces van het 
verhogen van de U-235 concentratie heet verrijken (zie verder 
hoofdstuk 4.2). 

Door het niet splijtbare uranium-238 te beschieten met neutronen 
in een kernreactor, ontstaat Pu-239 dat wel splijtbaar is. Het
zelfde geldt voor thorium, dat omgezet kan worden in het splijt
bare uranium-233. Op deze wijze wordt in de kernreactor nieuw 
splijtbaar materiaal gevormd. 
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Men spreekt van een kweekreactor en van kweken indien acer 
splijtbaar materiaal gevormd wordt in de kernreactor dan er 
verspleten wordt. Indien er minder splijtbaar materiaal gevormd 
wordt dan er verspleten wordt, spreekt men van conversie. Bij de 
huidige licht waterreactoren ligt de conversiefactor op 0,5 tot 
0,6. Door technologische verbeteringen hoopt men deze conversie
factor op 0,90 tot 0,95 te brengen. In een speciaal ontworpen 
kernreactor, een zogenaamde kweekreactor, kan een factor 1,15 a 
1,2 bereikt worden. 
Uit een plutoniumkern konen, indien het getroffen wordt door een 
neutron, gemiddeld 3 neutronen vrij tegenover uit uranium-233 
slechts ca. 2,5. Daarom is plutonium, te kweken uit uranium-238, 
meer geschikt voor een kweekreactor dan uranium-233 dat verkregen 
wordt uit thorium. De neeste belangstelling is dan ook tot op 
heden gegaan naar de pLutonium kweekreactor en de ontwikkelingen 
hebben zich voornamelijk gericht op deze vorm van kweken. 

Gebaseerd op de concentratie van uranium-235 en uraniura-238 in 
het natuurlijk uranium, zou men verwachten dat men in een kweek
reactor 140 maal beter gebruik van de grondstof uranium kan maken 
dan in een lichtwaterreactor. Dit is niet geheel juist omdat in 
lichtwaterreactoren ook een deel van het uranium-238 omgezet 
wordt in plutonium en een deel van dat plutonium verspleten wordt 
(conversie). 
Rekening houdend met de verliezen die in de splijtstofkiingloop 
optreden, kan men in kweekreactoren ongeveer 60 maal beter ge
bruik maken van het natuurlijke uranium dan in lichtwaterreac
toren. Met de kweekreactor kan men daarom de energievoorziening 
voor zeer lange tijd veilig stellen, uitgaande van de op aarde 
beperkte hoeveelheden uranium. Wegens het goede gebruik van de 
grondstof uranium in kweekreactoren speelt in de economische 
beschouwingen de prijs van de grondstof uranium geen grote rol 
meer. Het wordt daarom ook economisch haalbaar om uranium uit 
arme ertsen en uit zeewater te winnen. Met andere woorden: als de 
makkelijk winbare ertsen opgebruikt zijn voor lichtwaterreacto
ren, is er voor de kweekreactoren uranium-238 dat niet in licht-
waterreactcren gebruikt kan worden, en er is een grote hoeveel
heid uranium in arme ertsen en zelfs in zeewater beschikbaar. 

De efficiency van het kernsplijtingsproces kan in bepaalde geval
len gunscig beïnvloed worden door een speciale stof waarvan de 
atoomkernen relatief licht zijn, tussen de uranium-atoomkernen 
aan te brengen, een zogenaamde moderator. Verschillende stoffen 
zijn geschikt als moderator, nl. koolstof, zwaarwater en water. 
Daarnaast z'.jn er stoffen nodig om de ontwikkelde warmte af te 
voeren: koelmiddelen, zoals water, gas (CO 2 of He) of zwaarwater. 
Ook vloeibare metalen zoals natrium of kalium worden als koelmid
del gebruikt. 
De technische installatie waarin men splijtstof, moderator en 
koelmiddel en de apparatuur om de kettingreactie te regelen 
samenbouwt, noemt men een kernreactor. 

In principe kan ieder koelmiddel met iedere moderator gecombi
neerd worden. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een 
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aantal kernreactortypes. De meest toegepaste kernreactortypes 
in electriciteitscentrales zijn in onderstaande tabel gegeven: 

Tabel 2.1: De meest toegepaste kernreactortypes in electriciteits
centrales 

reactor type koelmiddel moderator 

lichtwaterreactor water (stoom) water 
gasgrafietreactor gas grafiet 
zwaarwaterreactor zwaarwater zwaarwater 
watergrafietreactor water grafiet 
natriumgekoelde kweekreactor natrium geen 

Het totale systeem, bestaande uit een kernreactor die energie 
levert aan een turbine-generator die gebruikt wordt voor electri-
citeitsopwekking en de turbinegeneratorinstallatie, noemt men een 
kerncentrale. 

Bij de lichtwaterreactor die in de meeste kerncentrales wordt ge
bruikt, onderscheidt 'jen twee types, namelijk de kokend-
waterreactor en de drukwaterreactor, afhankelijk van de toestand 
waarin het koe3 middel de reactorkern verlaat. (De kerncentrale in 
Dodewaard heeft een kokendwaterreactor en die in Borssele een 
drukwaterreactor.) Gasgrafietreactoren worden veel in Engeland 
toegepast, zwaarwaterreactoren veel in Canada. 

De watergrafietreactor wordt in Rusland toegepast en de natrium
gekoelde kweekreactor is een type dat in een aantal landen (BRD, 
Frankrijk, USSR, UK, Japan, USA) in ontwikkeling \s wegens zijn 
lage verbruik van natuurlijk uranium. 
In bijna al deze reactortypes bevindt zich de splijtstof in 
staven (de splijtstofstaven), die samengebouwd zijn tot splijt
stofelementen. 

De warmte die bij de kernsplitsing vrijkomt, kan voor een groot 
aantal doeleinden gebruikt worden. Eén daarvan is de vervanging 
van fossiele brandstoffen in energieopwekkingsinstallaties. Dit 
geeft aanleiding tot de volgende toepassingen van kernenergie: 

electriciteitsopwekking, 
scheepsvoortstuwing, 
lage temperatuur proceswarmte, 
hoge temperatuur proceswarmte. 

De toepassingen electriciteitsopwekking en scheepsvoortstuwing 
worden het meest gebruikt; electriciteitsopwekking omdat het een 
gecentraliseerde methode van energieopwekking in grote hoeveel
heden is waarvoor kernreactoren goed toegepast kunnen worden, 
voortstuwing om strategische redenen bij militaire oppervlakte
en onderwatersrhepen. (Er zijn ook voo'tstuwingstoepassingen in 
de ruimtevaart; deze vallen echter buiten het kader van deze 
studie, omdat ze te incidenteel zijn en niet van belang voor de 
energievoorziening van Nederland.) 
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Voordat het in de natuur gevonden uranium gebruikt kan worden, 
dient dit na de delving in de juiste samenstelling en vorm 
gebracht te worden. Ook na gebruik in de kerncentrale dient de 
afgewerkte splijtstof behandeld te worden. De technische proces
sen die daarbij toegepast worden, zijn geschematiseerd in figuur 
?.. 1. 

In de volgende hoofdstukken wordt daarom ingegaan op de voor
raden, winnings- en raffinageprocessen van de splijtstof. Vervol
gens wordt op de ontwikkeling van de verschillende reactortypes 
ingegaan (technologie, karakteristieken, prijs). Tenslotte worden 
de onderwerpen veiligheid, milieu, gezondheidseffecten, afval, 
non-proliteratie en acceptatie besproken. 

De fysische eigenschappen van het kernsplijtingsproces voor 
energieopwekking kunnen als volgt worden saaengevat: 

1. De energieopwekking vindt door splijting van zware 
atoomkernen plaats. Bij de splijting komt direct bijna alle 
energie vrij. Een klein deel van de energie komt later door 
radioactief verval van de splijtingsproducten vrij. Bij de 
splijting en bij het radioactieve verval komt straling vrij. 

2. De te bereiken temperaturen worden in practische zin alleen 
beperkt door constructiematerialen. 

3. De energie kan zowel in zeer kleine (mW » milliwatt) als 
zeer grote (MW - megawatt) vermogens worden opgewekt. 

4. De energieopwekking kan goed en snel worden geregeld zowel 
in stationaire als transiente omstandigheden. 

5. Het "brandstof-verbruik uitgedrukt in kilogrammen is klein. 
Het is eenvoudig om een systeem te maken dat lange tijd (5 
tot 10 jaar) niet bijgevuld behoeft te worden. Dit geldt 
niet voor reactoren die veel energie leveren. De voorraden 
van bedrijfsklare brandstof zijn klein van omvang, zowel 
geometrisch als economisch -

6. De afvalproducten zijn beperkt in omvang en sterk 
radioactief. 

7. Er is een minimale hoeveelheid "brandstof" nodig om de 
kettingreactie op gang te kunnen houden. Dit zijn enkele 
tientallen kilo's, behalve voor energiereactoren. 

8. Om de vrijkomende energie in een toepasbare vorm te brengen, 
is een complex systeem nodig dat een hoge graad van 
technologie vereist. 

De technologische benutting van deze fysische eigenschappen 
vindt op grote schaal plaats. 
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Kernversnel ting 

Kernversmelting is het proces dat de energie levert in zon en 
stervp . 
Bij kernversmelting gaan twee lichte atoomkernen met weinig pro
tonen (waterstof, helium, deuterium, tritium) over in één nieuwe 
en kont energie vrij. Om versmelting te bereiken, moeten de twee 
atoomkernen elkaar zeer dicht naderen: tot ca. 10 meter (een 
miljardste micrometer). Omdat afstotende electrostatische krach
ten tussen twee (positief geladen) atoomkernen zeer groot zijn, 
kan men kernversmelting slechts bewerkstelligen door twee kernen 
•et zo'n grote snelheid op geringe afstand van elkaar te brengen, 
dat de aantrekkende werking van de kernkrachten gaat overheersen 
over de afstotende electrostatische kracht. 

Wanneer men een gas tot ongeveer een miljoen graden verhit, 
verliezen de atomen hun normale structuur: de positieve kernen 
(ionen) en de negatieve eiectronen gaan onafhankelijk van elkaar 
bewegen. In deze toestand, die men omschrijft met de term plasma, 
kunnen de aanwezige atoomkernen voldoende snelheid krijgen om 
kernfusie te bewerkstelligen, tat is echter niet voldoende voor 
een zei fonderhoudend fusieproces; om zo'n proces winst aan 
energie te laten opleveren (d.w.z. dat er meer energie moet 
vrijkomen dan dat het kost om het plasma te verwarmen, de 
benodigde apparatuur van energie te voorzien en andere verliezen 
te compenseren), moet het plasma enige tijd (0,1 toe ! seconde) 
tij een temperatuur van minimaal ca. 50 miljoen graden Celsius 
worden bijeengehouden. Daarbij moet minimaal een ionendichtheid 
van ongeveer 10 ionen per kubieke centimeter blijven bestaan. 
Deze minimale voorwaarden voor het bereiken van evenwicht in de 
kernversmeltingsreactie staan bekend als de criteria van Lawson. 
In het centrum van de zon en sterren treden dergelijke versmel-
tings- of fusiereacties op bij 15 miljoen graden Celsius en een 
dichtheid van 10 ionen per kubieke centimeter. 

In laboratoria is het gelukt om gecontroleerd kernfusie te bewerk 
stelligen; het evenwichtspunt, waar de fusie evenveel energie 
opbrengt als het kost, is echter nog lang niet bereikt. Het grote 
probleem wordt gevormd door de criteria van Lawson. Tot nu toe 
houdt men of een extreem hoge temperatuur te kort in stand, of de 
dichtheid van het plasma zakt onder de minimum waarde. 
(De kernfusie die men in de waterstofbom tot stand brengt, is 
geen gecontroleerd proces en daarom niet bruikbaar voor energie
opwekking. ) 

Bij de pogingen om evenwicht bij de fusiereacties te bereiken, 
kan men uitgaan van drie types apparatuur: 

1) plasma-opsluitingsapparaten, waarin een magruisch veld of 
een magnetische fles wordt gebruikt om het t *i h"f . plasma 
voor de vereiste tijdsduur stabiel bijeen t* n^ ,*' .n, 

2) l aserimplosie-apparatuur, waarin enkele ster!.e laserstralen 
gelijktijdig (voor minder dan een miljardste seconde) worden 
gericht op kleine brokjes "brandstof", die daardoor 
samenpedrukt worden, 
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3) eiectronenstraalapparatuur, waari'i sterke electronenstralen 
worden gebruikt met hetzelfde effect als laserimplosie-
apparatuur. 

Uiteraard kan het plasma niet door een va<" bijeengehouden worden: 
daarvoor is de temperatuur veel te hoog. Maar oendat de zeer snel 
rondvliegende deeltjes electrisch geladen zijn, kunnen ze in een 
geschikte ruimte worden opgesloten door electrische en magneti
sche velden. Zolang het gas niet is verhit, is de druk zeer laag: 
0,00003 atmosfeer (vrijwel vacuüm), maar in de plasmafase loopt 
de druk op tot ongeveer 20 atmosfeer (bijna een miljoen keer 
zoveel). 

De belangrijkste grondstof voor kernversmelting zijn de isotopen 
van waterstof. Deze isotopen komen voor in water. Water is op de 
aarde in gigantische hoeveelheden aanwezig (1300 miljoen kubieke 
kilometer). De drie isotopen van waterstof zijn: gewone waterstof 
(H), deuterium (D) en tritium (T) met respectievelijk 0, 1 en 2 
neutronen gebonden aan het ene waterstofproton. De verbinding van 
"zware" waterstof (deuterium) met zuurstof wordt zwaarwater ge
noemd. Zwaarwater maakt 0,03Z van al het water uit; procentueel 
niet veel, maar in absolute hoeveelheden betekent dit een prac-
tisch onuitputtelijke voorraad deuterium voor fusieprocessen. 
Tritium komt in nog veel geringere hoeveelheden voor dan deute
rium (het vormt 10 deel van het waterstof) en is onstabiel. 
Het heeft een halfwaardetijd van 12 jaar. Het winnen van tritium 
uit water is derhalve technisch niet mogelijk. Men kan echter 
tritium maken door neutronen te schieten op lithium, hetzij in 
een splijtingsreactor, hetzij in een fusiereactor. Het meest voor 
de hand liggende concept van een fusiereactor bestaat daarom uit 
een reactievat waarin deuterium en tritium reageren en dat is 
omgeven door een kweekmantel waarin de neutronen van de 
deuterium-tritium-reactie in het lithium worden geabsorbeerd en 
de daarbij gevormde tritium wordt gewennen. 

De belangrijkste fusiereacties die met de zware isotopen van 
waterstof mogelijk zijn, zijn: 

D + D -> He + n * 2 deuteriumkernen versmelten toe een 
heliumkern, waarbij een neutron wordt 
afgestaan, 

D + D - > T + p * 2 deuteriumkernen versmelten tot een 
titriumkern, waarbij een proton wordt 
uitgestraald, 

D + T -> He + n * deuterium- en tritiumkern versmelten 
tot een heliumkern, waarbij een neutron 
vrijkomt. 

De eerste kernversmeitingscentrales zullen waarschijnlijk gebruik 
maken van de versmelting van deuterium en tritium (iets gunstiger 
Lawson criteria). Het deuterium zal men dart uit zeewater winnen 
en het tritium zal men via transmutatie verkrijgen uit l:thium, 
dat in de natuur voorkomt. Om een groot aantal fusiecentrales in 
bedrijf te houden, zullen echter nog wel nieuwe lithiumvondsten 



snoeten worden gedaan. Thans zijn de CANDl'-reac toren (Canadese 
Zwaarwaterreactoren) de grote producenten van tritiua. 
Enkele Nederlandse fysici zijn van mening dat in bolblikseas ook 
kernversaeltingsprocessen optreden. Indien dit juist is, zou h«t 
mogelijk moeten zijn om het kernversaieltingsproces ap kleine 
schaal te laten plaatsvinden. 

In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op de fusieprocessen, de 
benodigde grondstoffen, de constructie van een kernversmeltings-
reactorcentrale, de benodigde technologie en de prijs. In tegen
stelling tot kernsplijtingsenergie kan ven nu reeds opmerken, dat 
sen er nog niet in is geslaagd oa gecontroleerde kernfusie waar
bij neer energie vrijkomt dan er in gestopt wordt, te laten 
plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot kernsplijting, waarbij de 
eerste kunstmatige splijt ing in 1938 werd waargenomen en in I9-V2 
de eerste gecontroleerde kettingreactie teweeg werd gebracht. 

De fysische eigenschappen van het kernversmeicingsproces voor 
energieopwekking kunnen als volgt worden samengevat: 

1. De energieopwekking vindt door het samensmelten van lichte 
atoomkernen plaats. Bij de versmelting komt direct alle 
energie vrij. 

2. Om het fusieproces te kunnen starten is een zeer hoge 
temperatuur nodig waartegen geen materiaal bestand is. 

3. De energieopwekking kan theoretisch in zowel kleine als 
grote vermogens plaatsvinden, maar zal om practische redenen 
in zeer grote vermogens (duizenden megawatts) plaatsvinden. 

4. De energieopwekking kan worden geregeld. 
5. Het "brandstof-verbruik uitgedrukt in kilogrammen is klein. 

De voorraden van bedrijfsklare brandstof zijn klein, zowel 
geografisch als economisch. 

6. Er zijn geen directe afvalproducten, wel indirecte door 
neutronenbestraling. 

7. Om de fusiereactie te starten is een complex systeem nodig 
en moet een grote hoeveelheid energie toegevoegd worden. 

8. Om de vrijkomende energie in een toepasbare vorm te brengen, 
is een zeer complex systeem nodig dat een hoge graad van 
technologie vereist. 

9. De "brandstof" komt geografisch verspreid voor op de wereld 
zodat de kans op monopolievorming beperkt is. 

De technologische benutting van het fusieproces' vindt nog niet 
plaats omdat het nog niet gelukt is een gecontroleerde fusie
reactie te laten plaatsvinden die meer energie oplevert dan er 
voor nodig was. 
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J. tOOttaPP. VBtMBIK 

De onderwerpen voorraden en verbruik zijn bestudeerd os vast C* 
kunnen stellen of er genoeg prLaaire grondstoffen zijn o« kern-
splijt i*»<55- of kernversaeltiagsenergie te kunnen opwekken tot ver 
in de 2Ie eeuw. Het is van belang O B ce weten hoelang deze 
energiebronnen gebruikt kunnen worden zonder dat er grote schaar
ste optreedt waardoor de prijs van de geleverde energie sterk zou 
stijgen. 

3. i Uraniua 

3. I - I Uraniuavoorraden 

Uraniua kont in grote hoeveelheden in de buitenste lagen van 
aardkorst voor in uiteenlopende soorten gesteenten van alle 
ouderdoaaen (van het precaabriua tot het quartair). De versprei
ding van uraniua is wereldwijd, het koat zelden voor in grote 
afzettingen en hoge concentraties. 

De gemiddelde concentratie van uraniua in de buitenste laag van 
de aardkorst bedraagt 3000 graai per ton. Dit zijn grotere 
hoeveelheden dan waarin goud en zilver voorkomen. Gerekend over 
alle continenten tot een diepte van 1000 neter zou er dus een 
aondiale hoeveelheid uraniua zijn van 1400 ailjard ton. Hiervan 
is een klein gedeelte voor de «ens toegankelijk. Door voortduren
de afzettings- en erosieprocessen is uraniua ook in de zeeën 
terechtgekomen, waarin het nu voorkoat in een concentratie van 3 
ailligraa per kubieke aeter, hetgeen resulteert in een totale 
uraniuahoeveelheid in de wereldzeeën van 4 ailjard ton. De isoto-
penverhouding van beide uraniuaisotopen is steeds identiek, nl. 
0,7 !X uraniua-235 en 99,281 uraniua-238. Een uitzondering vorat 
het uraniua uit de vindplaats in Oklo, Gabon. Hier heeft ongeveer 
1700 ailjoen jaar geleden gedurende een half miljoen jaar een 
urariuaafzetting als natuurlijke reactor gewerkt, waarbij een 
deel van het uraniua-235 werd gespleten zodat de isotopenverhou-
ding uraniua-235 tot uraniua-238 kleiner is geworden. 

Of uraniua econoaisch te winnen is, hangt af van een groot aantal 
factoren, zoals de concentratie van uranium in erts, de diepte 
waarop het erts lichaam zich bevindt, de grootte van het erts
lichaam, de aard van het ertsgesteente, aanwezige infrastructuur 
in het desbetreffende gebied en de geldende eisen aet betrekking 
tot de ailieubescheraing en de marktprijs. Als algemene regel kan 
men stellen dat uraniumerts een concentratie van tenminste 0,03Z 
U->0g moeten hebben om voor economische winning in aanmerking te 
komen. Bij de huidige uraniumwinning zijn concentraties tussen 
0,(1 en 0,5! echter het meest gangbaar. 

Uranium wordt ook vaak als bijproduct gewonnen. Vrijwel de gehele 
Zuidafrikaan.se uranium product ie is een bijproduct van de goudwin
ning. Ook kan —anium gewonnen worden als bijproduct in de koper-
winning en in de kunstmest fabricage uit fosfaatknolien die door 
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cheaische neerslag in ondiepe reeen rijn gevorad en liter droog 
kwaaen toen de bodes ging se ij jen (bijv. in het westelijk Sahara-
gebied'. Bestudeerd wordt ot het acgeiijk is o* uraniua Cr winner, 
uit de ss van koiengestook.ee centrales. (2i 

Iti Nederland koac geen uraniua in de grond voor in winbare hoe
veelheden. Nederland aoeC deze splijtstof dan ook iaporteren. 
Oe Nederlandse kunst «est Industrie iaporceert uit verschillende 
Landen fosfaten, die een winbare hoeveelheid uraniua bevatten «an 
30 cot 100 c U per jaar. Bij een prijs van ongeveer !20$/kgU 
worde het econoaisch o« dit uraniua te gaan winnen. [3] 

Geologisch gezien is er geen reden oa aan te aeaen dat er zich op 
aarde lokaal extreea grote voorraden uraniua bevinden. Vel kan het 
voorkoaen dat in landen door gedetailleerde exploratie rijke 
voorkoaens worden gevonden zoals enige jaren geleden in Australië 
het geval was. 
Ret is niet aanneaelijk dat uraniua op planeten winbaar zal zijn. 

L'raniuavoor raden worden onderscheiden naar de vinningskosten, nl. 
tot SOS/kjL', 80-!30$/kgU en i30-260S/kg'J (af ertsverwerkings
fabriek). 
In :933. en ook in 1986, is door de OECD saaen aat de IAEA een 
inventarisatie van de voorraden gepubliceerd. Deie laatste publi
catie betreft de toestand op I januari 1985 in 57 Landen in de 
wereld, aet uitzondering van de "Centrally Planned Econoaie?". Er 
wordt in de inventarisatie een onderscheid geaaakt tussen voorra
den, geschatte aanvullende voorraden (Estiaated Additional 
Resources) en speculatieve voorraden. (4) 

Voorraden betreft uraniua dat uit bekende voorkomens gewonnen kan 
worden binnen de opgegeven kosten. De hoeveelheidsschattingen 
berusten op aonsters en kennis van de karakteristieken van de 
voorkoaens. 

Geschatte aanvullende voorraden categorie 1̂  zijn voorraden waar
van aen verwacht dat ze voor zullen komen, gebaseerd op geologi
sche onderzoekingen in aansluiting op goed onderzochte voor
koaens, aaar aen heeft geen gegevens uit bijvoorbeeld proefborin
gen. Men verwacht dat aen deze voorraden kan winnen tegen de 
opgegeven kosten. 

Geschatte aanvullende voorraden categorie I_I verwacht aen te 
vinden gebaseerd op geologische trends. Ze zijn ninder zeker dan 
categorie l. 

Speculatieve voorraden worden verwacht te bestaan gebaseerd op 
geologische kennis en extrapolaties. 
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Volgens deze bron bedraagt de wereldvoorraad (in t U>: 

prijs coc 80$/kgEJ voorraad 
geschatte aanvullende voorraad 
(categorie l) 

prijs 80-J30$/kgU voorraad 
geschatte aanvullende voorraad 
(categorie I) 

totaal tot l30S/itgü voorraad 
geschatte aanvullende voorraad 
(categorie I) 

i.609.000 
897.0C0 

64 Ï.OOö 
4Ö6.ÖÜÖ 

2.250.COO 
f.303-000 

In de tabellen 3.1.1.1 en 3-1.1.2 (pag. 16 en ï?) zijn oe voor
raden per land gegeven. 

De voorraden en geschatte aanvullende voorraden categorie I die 
tegen hogere kosten gewonnen kunnen worden (130-260$/kgC), zijn 
slechts door een beperkt aantal landen geschat. Voorzover geschat 
bedragen deze voorraden ongeveer 860.000 t U. 

De geschatte aznvullende voorraden catagorie XI zijn ook slechts 
door een beperkt aantal landen opgegeven. Tot een winningskosten
niveau van W$/kgU' bedragen deze voorraden ongeveer 1.610.000 tü. 

De speculatieve voorraden zijn door verscheidene nationale in
stanties geschat en onafhankelijk daarvan door de NEA/IAEA 
Steering Croup on Craniuoi Resources als onderdeel van het Inter
national Uraniua Resources Evaluation Project (IÜREP) in 1977. 
Deze schattingen zijn bijgesteld in !983 en weergegeven in de 
onderstaande tabel-

Tabel 3. i.i.3: Speculatieve uraniustvoorraden (miljoen t U) winbaar tot 
130$/kg U 

T 

geografisch gebied 
aantal . 
landen j schatting 

meest waarschijn
lijke schatting 

Afrika 
Azië en Verre Oosten 
Australië en Oceanië 
Noord-Aaerika 
Centraal- en Zuid-Aaerika 
Europa 

totaal 

50 
37 
17 
3 

40 
22 i 

1.3-4. 
0.3-1. 
2.0-*. 
1.8-2. 
0.7-1. 
0.3-!. 

6 
6 
0 
9 
8 
I 

169 | 6.4-16.0 

2. 
0. 
3. 
2. 

6-3.3 
5-0.8 
.0-3.5 
. 1-2.4 
1.0-1.3 
0.4-0.6 

9.6-12. I 



Tabel 3- 8- !- 1 (bron re f. 7) 

REASONABLY ASSUREO RESOURCES 
O 000 Tonnes U) - I January '365 

COSI RANGE TOTAL 
COUNTRY up to S80/kg U $80-130/kg U (Up to $139/k9 U) 

Alferia2) *> 26.00 _ 26.00 

Argentina 15.36 3.55 18.93 
Australia*) 4(3.0 63.0 526.00 
Brazil') 163.28 - 16328 
Canada 1S5.0 59.0 214.00 
Centra) Africa» Republic1* 8.0 8.0 16.00 
ChiH'> - _ 0.045 
DwwO1 - 27.0 27.0 
Finland - 1.5 1.5 
France 55.95 11.11 67.06 
Gabon") 16.73 4.65 21.33 
Germany, Federal Republic of 0.9 3.8 4.7 
Greece 0.4 - 0.4 
India 35.13 10.96 46.09 
Italy 4.8 - 4.8 
Japan 7.7 - 7.7 
Korea, Republic of - 10.0 10.0 
Mexico 4.5 3.24 7.74 
Namibia" 104.0 16.0 120.0 
niger» 180.0 2.2 182.2 
PeruD 0.5 - 0.5 
Portugal 6.8 1.4 8.2 
Somalia') » - 6.6 6.6 
South Africa 256.6 102.1 358.7 
Spain1' 26.7 6.2 32.9 
Sweden10) 2.0 37.0 39.0 
Turkey1) 2.Ï 1.8 3.9 
United States 131.3 266.8 398.1 

Zaire*) « 1.8 - 1.8 

Total (rounded) 1 669 646 2 315 

Total (adjusted)0) 1 609 641 2 250 

1) In situ resources. 
2) flineable resources. 
3) Equivalent to recoverable resources. 
4) OECO (NEA)/IAEA 
5) OECO (NEA)/IA£A: 
6) OECO (REA)/IAEA 
7) OECO (NEA)/IAEA 

Uranium Resources, 
Uranium Resources, 
Uranium Resources, 
Uranium Resources, 

Paris 1977. 
Paris 1979. 
Paris 1982. 
Paris 1983, adjusted for 

Production and Demand, 
Production and Demand, 
Production and Demand. 
Production and Demand, 

production and estimated production. 

8) To account for mining and milling losses, not incorporated in certain estimates. 
9) OECO/NEA: Uranium Supply and Demand - Update, June 1984, reported the following MR: 

Australia: -iSO/kg U: 474 000 t U 
**M30/kg U: 64 000 t U 

Niger: -$80/kg U: 170 400 t U 
Includes 35 000 t U in the Ranstad deposit from which no uranium production is 
allowed due to a veto by local authorities for environmental reasons. 
No information on recoverability available. 

10) 

11) 
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Tabel 3-1.1.2 (bron re f. 7) 

ESTIHATEO ADDITIONAL RESOURCES-CATEGORY I 
(1 000 Tonnes U) - 1 January 1985 

COST RANGE TOTAL 
COUNTRY Up to S80/Vg U $80-130/kg U (Up to $130/kg u) 

Algeria - - -
Argentina 7.7 0.2 7.9 
Austria65 0.7 1.0 1.7 
Australia*) 251.0 126.0 377.0 
Brazil1) 92.39 - 92.39 
Canada 105.0 92.0 197.0 
Central African Republic - - -
ChileD — - 0.3 
0efmr*3) - 16.0 16.0 
Finland - 2.9 2.9 
France 26.83 18.34 45.17 
Gabon11) 1.3 8.3 9.6 
Germany, Federal Republic of 1.6 5.7 7.3 
Greece 6.0 - 6.0 
India 2.12 14.49 16.61 
Italy - 1.3 1.3 
Japan - - -
Korea, Republic of - - -
Mexico - 2.98 2.98 
Namibia7) 30.0 23.0 53.0 
Niger') 283.6 16.7 300.3 
Peru1) 5.0 - 5.0 
Portugal 1.25 - 1.25 
Somalia1) 5) - 3.4 3.4 
South Africa 97.5 27.1 124.6 
Spain1) 9.0 — 9.0 
Sweden1*)) 2,0 44.0 46.0 
Turkey1) - 3.2 3.2 
United States - - -

Zaire*) 4> 1.7 - 1.7 
Total (rounded) 925 407 1 332 

Total (adjusted)81 897 406 1 303 

1) In situ resources. 
2) In mineable resources. 
3) Equivalent to recoverable resources. 
4) OECO (NEA)/IAEA: Uranium Resources, Production and Demand, Paris, 1977. 
5) OECO (NEA)/IAEA: Uranium Resources, Production and Demand, Paris, 1979. 
6) OECD (NEA)/IAEA: Uranium Resources, Production and Demand, Paris, 1982. 
7) OECO (N£A)/IAEA: Uranium Resources, Production and Demand, Paris, 1983. 
8) To account for mining and milling losses not incorporated in certain estimates, 
9) 0ECO/NEA: Uranium Supply and Demand - Update, June 1984, reported the 

following EAR-I: 
Australia: -$B0/kg U: 235 000 t U 

$8O-130/kg U: 128 000 t U 
Niger: -$80/kg U: 283 600 t U 

10) Includes 40 000 t U in the Ranstad deposit from which no uranium production is 
allowed due to a veto by local authorities for environmental reasons. 

11} No information on recoverability available. 
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Sinds de inventarisatie in 1983 zijn de uraniumreserves met een 
prijs tot 80$/kgU met 200.000 ton toegenomen tot 1,6 miljoen ton, 
voornamelijk als resultaat van de verhoging van de reserves in 
Australië en Zuid-Afrika. Ook in de kostenklasse 80-l30$/kgU zijn 
de reserves toegenomen nl. met 55.000 t U en bij de geschatte 
aanvullende voorraden met ongeveer 100.000 t U. De totale ura-
niumvoorraden in deze groepen van winningskosten bedragen dus per 
1 januari 1986 3,5 miljoen t U, d.w.z. een toename met ongeveer 
340.000 t U ten opzichte van 1983. 

Men kan de voorraadsituatie als volgt samenvatten voor de wereld 
(met uitzondering van de "Centrally Planned Economies"): voor 
kosten lager dan 260$/kg U is 3,5 miljoen ton uranium redelijk 
zeker winbaar. De winbaarheid van ongeveer 10 miljoen ton uranium 
is speculatief. 

De voorraden uranium zijn hier gegeven als functie van de winnings
kosten tot 260$/kgU. De hoeveelheden die met hogere kosten gewon
nen kunnen worden zijn aanzienlijk groter, zoals blijkt uit de 
hoeveelheid uranium in zeewater: 4 x 10 ton (vier miljard ton). 
n3 winning van uranium uit zeewater wordt onderzocht door een 
aantal landen, met een grote activiteit in Japan. Deze manier van 
winning wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van natrium, mag
nesium, calcium, broom en andere ionen. Er worden een aantal 
verschillende processen onderzocht [5]. De kostenschattingen 
liggen tussen 400 en l000$/kgt! (1979 $). 

In het rapport van de 0ECD/NEA en IAEA wordt ook een schatting 
gegeven van de uraniumvoorraden in de "Centrally Planned Econo
mies". Dit betreft 5,2 a 6,5 miljoen t U dat winbaar is voor 
minder dan !30$/kgU. Oost-Europa en het Aziatische deel van de 
USSR bezitten hiervan ongeveer 70%. Landen met belangrijke voor
raden zijn USSR, China, Tsjechoslowakije en de Duitse Democrati
sche Republiek. 

De gegevens betreffende de voorraden met winningskosten lager dan 
130 $/kg U zijn samengevat in figuur 3.1.1. Hieruit kan men 
duidelijk zien dat er een grote geografische spreiding is van het 
beschikbare uranium. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat 
er monopolievorming in de levering van uranium zal optreden. De 
Nederlandse bedrijven die uranium nodig zullen hebben, zullen dit 
zonder problemen op de wereldmarkt kunnen kopen, zelfs als in de 
toekomst een hoog percentage van de Nederlandse energievoorzie
ning met kernenergie verzorgd wordt, zoals nu het geval is in 
Finland, Zweden, België, Zwitserland en Frankrijk. 
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Figuur 3 .1 .1 (bron r e f . 7) 

DISTRIBUTION OF URANIUM RESOURCES AMONG W O C A COUNTRIES 

S USdO'S 130' kg U < S US 80/ kg U 

1000 Tonnis U 10QO Tonnis U 

a) REASONABLY ASSURED RESOURCES 
- SCO 

- 500 

400 

300 

200 

100 

Tonnes U 1 OOO Tonnis ü 

b) ESTIMATED ADDITIONAL RESOURCES 
CATEGORY 

- 400 

- 200 

?00 

[00 

J 3 
1. OECQ (NEA)/IAEA : Uranium Resources, Production and Demand, Paris, 1983, adjusted for 

p.-oduciion and estimated production 
2. In situ resources. 
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3-1-2 Uraniumverbruik 

De OECD heeft zich voor ha3r voorspellingen van het uranium
verbruik gebaseerd op de resultaten van de Working Party on 
Nuclear Fuel Cycle Requirements (WPNFCR). [7] 

De WPNFCR heeft een energietnodel gebruikt om het electriciteits-
verbruik van het jaar 2000 te schatten. Dit model is gebaseerd op 
een gedetailleerde beschrijving van de economie, technologie en 
levensomstandigheden in regio's van de wereld. De belangrijkste 
parameters zijn het BNP, de bevolking, energieintensiteit van 
verschillende technologieën, zoals specifiek electriciteits- en 
kolenverbruik per ton staal, en indicatoren voor levensomstandig
heden zoals behoefte aan ruimteverwarming en gemiddeld afgelegde 
afstand per dag. 
Wegens de verschillen in sociaal-economische omstandigheden zijn 
de voorspellingen gemaakt voor 4 regio's van de wereld: de OECD-
landen van Amerika, de OECD-landen van Europa en de Pacific, de 
ontwikkelingslanden en de landen met een "Centrally Planned 
Economy" (WOCA). 

Misschien wel de belangrijkste parameter in het model is de groei 
van het BNP. De veronderstelde groeipercentages zijn in de onder
staande gegeven. 

Tabel 3.1.2.1: BNP-groei in Z per jaar [4] 

periode 1980-1995 1995-2010 2010-2015 

OECD 2.7 1.2-2.7 0.8-2.3 
Ontwikkelingslanden 4.0 2.2-3.7 1.6-3.1 
Rest van de wereld 4.2 3.0-4.5 2.3-3.8 

De spreiding die in de tabel is gegeven, leidt tot de lage en 
hoge groeiprojecties van het electriciteitsverbruik en daarvan 
afgeleid tot de hoge en lage projecties van uraniumverbruik. Bij 
het bepalen van het aandeel van kernenergie in het electrici
teitsverbruik is rekening gehouden met de relatieve opwekkings-
kosterj, de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen, water
kracht en belastingskarakteristieken. Et is aangenomen dat het 
aandeel van kernenergie in de electriciteitsproductie uiteinde
lijk 30-40* in OECD Amerika en 40-70% elders in de OECD en tussen 
25 en 50% in de ontwikkelingslanden zal bereiken. Hierbij is een 
hoger electriciteitsverbruik gecombineerd met een hoger aandeel 
kernenergie en vice versa. 

De hieruit afgeleide schattingen van de opgewekte nucleaire 
energie zijn in tabel 3.1.2.2 gegeven. 
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Tabel 3.1.2.2: Schattingen van de opgewekte nucleaire energie 
(bron ref. 7) 

L0N6 TER* NUCLEAR POWER PROJECTIONS (GUe) FOR W0CA 

(low-high, b* the end of the year stated) net-6We 

YEAR OECD DEVELOPING W0CA UOCA 

1995* 321 27 - 39 348 - 360 
2000* 366 - 429 36 - 71 402 - 500 
2005 420 . 560 46 - 117 466 - 677 
2010 460 - 705 63 - 170 523 - 875 
2015 500 - 850 79 - 255 579 - 1 105 
2020 530 - 1 005 100 - 320 630 - 1 325 
2025 555 - 1 150 120 - 405 675 - 1 555 

Source: Nuclear Energy and Its Fuel Cycle, Prospects to 2025, 
OEC0/NEA and IAEA, OECD. Paris (1986 edition). 

Gebaseerd op het energieverbruik kan men de behoefte aan uranium 
berekenen. Deze is echter afhankelijk van het type reactor en de 
splijtstofcyclus die bij die reactor wordt gebruikt. 

Teneinde een goede indruk te krijgen van het uraniumverbruik 
heeft de OECD voor 5 verschillende reactorstrategieën het ura
niumverbruik bepaald. Iedere strategie wordt gedomineerd door één 
type reactor. In werkelijkheid zal er een mix optreden in de 
wereld; het uraniumverbruik zal ergens liggen tussen de berekende 
waardes. 

De 5 strategieën worden gedomineerd door de volgende 
reactortypes: 
t) Referentie LWR, zonder hergebruik van de splijtstof, 
2) 15% verbeterde LWR, zonder hergebruik van óe splijtstof, 
3) Hergebruik van plutonium in een LWR gecombineerd met een 15% 

verbeterde LWR, 
4) Kweekreactor, 
5) Zwaarwaterreactor. 
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De jaarlijkse behoefte aan natuurlijk uranium voor een 1000 MWe 
centrale is als volgt afhankelijk van het type en de splijtstof-
kringloop. 

Tabel 3.1.2.3: Natuurlijk uraniumverbruik voor enkele reactor
types per GW(e) jaar 

r - * 

natuurlijk 
reactortype en splijtstofkringloop uraniumverbruik 

lichtwaterreactor zonder hergebruik 2!5 
152 verbeterd 185 
volledig hergebruik 130 

zwaarwaterreactor net natuurlijk U 175 
met licht verrijkt U 120 
volledig hergebruik 85 

kweekreactor 1,5 

Opm.: Deze getallen kunnen 10 tot 301 lager komen te liggen als 
laserverrijking commercieel beschikbaar komt. 

De details van de verschillende strategieën zijn [4j: 

S t r a t e g i e I : 
Re fe ren t i e LWR: deze s t r a t e g i e b e s t a a t u i t de t o e p a s s i n g van 
l i c h t w a t e r r e a c t o r e n (PWR's en BWR's) waarb i j de s p l i j t s t o f 
n i e t opgewerkt wordt voor hergebru ik in de LWR. Er wordt 
a l l e e n s p l i j t s t o f opgewerkt voor een beperkt a a n t a l kweek
r eac to r en en voor de g a s g r a f i e t r e a c t o r e n . 

S t r a t e g i e 2 : 
Verbeterde LWR: h i e r b i j worden l i c h t w a t e r r e a c t o r e n toegepas t 
d ie het uranium i5Z b e t e r gebruiken dan de h u i d i g e t y p e s . 
Al le LWR's d i e van 1991 t o t 1996 gebouwd worden, z i j n van 
d i t type . De LWR's d i e voor 1991 gebouwd waren, z u l l e n omge
bouwd z i j n t o t d i t type in 1993. Er wordt a l l e e n s p l i j t s t o f 
opgewerkt voor een beperk t aan t a l kweekreactoren en voor 
g a s g r a f i e t r e a c t o r e n . 

S t r a t e g i e 3 : 
Plutonium h e r g e b r u i k : h i e r b i j wordt plutonium a l s s p l i j t s t o f 
in LWR's g e b r u i k t , gecombineerd met \57, v e r b e t e r d e LWR's 
waarbi j de s p l i j t s t o f wordt opgewerkt (om het Pu t e v e r k r i j 
gen). De i n t r o d u c t i e van LWR's waarb i j p lutonium a l s s p l i j t 
s tof wordt g e b r u i k t , wordt beperkt door de besch ikba re hoe
vee lhe id (opgespaarde) plutonium of door de c o n d i t i e dat het 
aan ta l LWR's waarin plutonium v e r s p l e t e n wordt , k l e i n e r moet 
z i jn dan 12,5% van het t o t a l e aan ta l LWR's in 1995 en k l e i 
ner dan 25% in 2000. T i j d e l i j k kan die percen tage g r o t e r 
z i j n , maar u i c e i n d e l i j k kan e r n i e t meer plutonium v e r s p l e -
ten worden dan er gevormd wordt in de LWR's. De c a p a c i t e i t 
van de opwerk ingsfabr ieken wordt cons tan t v e r o n d e r s t e l d to t 
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het jaar 2000 volgens de huidige plannen (d.w.z. een beperk
te opwerkingscapaciteit in OECD-Europa -en Pacific en ^een 
capaciteit in andere delen van de wereld voor het jaar 20CKÏ). 

S t r a t e g i e 4 : 
Kweekreactor: de kweekreactor d ie **anaf 2011 geïntroduceerd 
wordt, heeft de eigenschappen van een commerciële kweekreac
tor . Vanaf 20 l i wordt het aantal kweekreactoren bepaald door 
de beschikbaarheid van plutonium, de toename i" de vraag en 
een zodanig vervangingsschema dat a l l e reactoren d ie na 2020 
gebouwd worden, kweekreactoren z i j n . Van 1991 tot 2021 kunnen 
reactoren gebouwd worden d i e plutonium v e r s p l i j t e n indi_n er 
genoeg plutonium i s , t e r w i j l verder 152 verbeterde LWR's 
gebouwd worden. Na 20f0 worden er naast de kweekreactoren 
a l l e e n 15Z verbeterde LWR's gebouwd zonder opwerking. Er 
wordt veronderste ld dat de opwerkingscapaci te i t een beper
king i s t o t h e t j a a r 2000. 

Strategie 5: 
Zvaarwaterreactor: deze strategie bestaat uit een zwaar-
waterreactor die natuurlijk uranium verbruikt zonder opwer
king. Vanaf 1996 ne^mt het aantal zwaarwaterreactoren 
zodanig toe dat alle reactoren die in 2005 gebouwd worden 
(vermogensvervangingen en -uitbreidingen), zwaarwaterreac
toren zijn. De reactoren die na 1995 toegevoegd worden en 
die geen zwaarwaterreactoren zijn, zijn LWR's zonder opwer
king. Alle LWR's die tussen 1991 en 1995 gebouwd worden, 
zijn verbeterde types die 157, minder uranium verbruiken. De 
LWR's die voor 1991 gebouwd waren, zijn in 1995 verbeterd. 
Er wordt alleen splijtstof opgewerkt voor de enkele kweek
reactoren die nog in bedrijf zijn. 

Voor bovengenoemde reactorstrategieën is het uraniumverbruik 
berekend als de jaarlijkse behoefte en het cumulatieve verbruik. 
De resultaten van deze berekeningen zijn gegeven in de tabellen 
3.1.2.4 en 3.1.2.5 voor het hoge en het lage verbruiksscenario. 
M 
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Tabel 3.1.2.4 

ANNUAL REACTOR RELATED URANIUM REQUIREMENTS IN WCA 
(1000 tonnes U) 

STRATEGY 199S 2000 2005 201O 2015 2020 2025 

IUR Reference, 
unimproved, once-
through futl cycle 

67.1 

56.2 

61.4 15 \ inproved LUR. 
once-through fuel 
cycle 51.8 

Pu-6wrning LIU, 191- 52.5 
Uproved, U and Pu 
recycle 42.6 

FBR • LUR Pu-burning 55.8 
with u and Pu 
recycle 42.7 

Natural U HUR. 59.6 
once-through fuel 
cycle 51.0 

93.2 120.8 154.? 188.7 220.3 258.2 High case 

66.7 75.7 84.1 93.5 99.3 105.9 Low case 

82.3 105.6 135.0 166.2 193.0 226.5 High case 

58.7 66.6 73.7 82.4 87.4 92.9 Lou case 

66.7 89.7 103.5 125.2 139.2 166.5 High case 

43.2 51.5 51.5 55.8 53.7 53.3 Low case 

73.4 97.6 117.2 121.5 114.2 121.2 High case 

47.0 55.7 57.6 52.5 41.5 38.9 Low case 

72.4 90.4 117.4 144.5 16B.2 197.1 High case 

54.2 59.8 66.7 72.4 77.5 83.3 Low case 

Tabel 3. 1.2.5 

CUMULATIVE REACTOR RELATED URANIUM REQUIREMENTS IN UOCA 
(1000 tonnes U) 

STRATEGY 1995 2000 2005 201O 2015 2020 2025 

LWR Reference, 
unimproved, once-
through fuel cycle 

513* 
980.6 1532.7 2 239.1 3 124.2 4 156.5 5 385.7 High case 

846.2 1211.5 1619.9 2 075.0 2 561.0 3 078.5 low case 

151 improved IUR, 
once-through fuel 
cycle 

513* 
919.0 1 406.7 2 026.0 2 802.6 3 717.9 4 784.6 High case 

801.5 1124.1 1493.1 1832.5 2 311.0 2 763.8 Low ease 

Pu-ouming IHR, 1 » 837.2 1260.0 1757.9 2 340.4 2 999.7 3 763.9 High case 
wproved, U and Pu 513* 
recycle 717.4 987.2 1243.8 1518.4 1792.4 2 065.7 Lou case 

FBR • LUR Pu-buroing 846.4 1304.4 1360.1 2 466.8 3 045.1 3 643.1 High case 
with U and Pu 513* 
recycle 725.1 1000.7 1292.5 1571.3 1797.0 2 000.1 IOM case 

Natural U HUR, 
once-tftnxigh fuel 
cycle 

513* 
881.7 1297.3 1826.0 2 494.9 3 288.9 4 218.5 High case 

783.9 1072.3 1390.4 1740.3 2 117.3 2 521.9 Lou case 

* Derived from "short-term' data. 

24 



Uit de tabellen blijkt duidelijk het grote verschil tussen de 
verschillende strategieën De belangrijkste gegevens uit de 
tabellen zijn weergegeven in de figuren 3.1.2.1 en 3-1.2.2. 

Figuur 3 . 1 .2 . t 
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Uit de tabellen blijkt dat er cot 2025 cumulatief tussen 5,3 
(hoog scenario, LWR) en 2.0 miljoen c U (laag scenario, kweek
reactor) verbruikt zal worden. Volgens de huidige schattingen is 
3,5 miljoen t l' redelijk zeker winbaar en i0 miljoen t L' specula
tief winbaar voor kosten lager dan 260$/t l\ 

De vraag is wat het «eest waarschijnlijke scenario is. Zeker is 
dat scenario I niet toegepast zal worden omdat er nu al verbeter
de LWR's ontwikkeld en experimented toegepast worden. Ook wordt 
de splijtstof opgewerkt en experimenteel reeds gerecycled. Kweek
reactoren worden alleen nog maar experimenteel of als prototype 
toegepast. Het meest waarschijnlijke scenario zal dan ook dicht 
bij scenario 3 "Hergebruik van plutonium in een ISZ verbeterde 
LWR" liggen. Het feit dat het cumulatieve uraniumverbruik voor 
dit scenario niet veel hoger is dan dat van scenario 4 "Kweek
reactoren" draagt hiertoe bij, evenals bet feic dat de investe
ringskosten voor kweekreactoren nog wel enige tijd hoger zullen 
blijven dan die voor LWR's. 
Het cumulatieve uraniumverbruik zal waarschijnlijk in 2025 liggen 
tussen 3,8 miljoen ton (hoog scenario) en 2,1 miljoen ton (laag 
scenario). (Hierbij is nog geen rekening gehouden met de moge
lijkheden van laserverrijking waardoor nog een belangrijke hoe
veelheid splijtbaar uranium uit het "afval" van de verrijkings-
fabrieken gehaald kan worden. Dit vermindert de behoefte aan 
natuurlijk uranium omdat dit "afval" immers al in geraffineerde 
en geconcentreerde vorm beschikbaar is.) 

Uic de vergelijking van het cumulatieve verbruik tot 2025 gecom
bineerd met de mogelijkheden om dit te verminderen en de voorra
den blijkt, dat er tot 2025 zeker geen tekort aan uranium zal 
ontstaan. 

Extrapolatie van het cumulatieve gebruik tot 2050 is moeilijker, 
evenals het schatten van de voorraden. De belangrijkste reden 
daarvoor is, dat het verbruik aangepast zal worden aan de voor
raden. Indien er geen belangrijke nieuwe voorraden worden gevon
den, zal men meer kweekreactoren gaan toepassen en dus minder 
verbruiken. Ook is het mogelijk dat er duidelijk uitzicht is op de 
toepassing van kernfusie en men daarom het uranium "opmaakt". 
Daarenboven zijn er thoriumvoorraden die tegen die tijd wel goed 
in kaart gebracht zullen zijn en de technologie van thorium-
gebruik zal veel verder ontwikkeld zijn. Deze factoren tezamen 
maken dat men kan stellen, dat er tot na 2050 voldoende uranium 
en/of thorium zal zijn voor de dan werkende kernreactoren. Wel 
zal de uraniumprijs stijgen, voornamelijk wegens het gebruik van 
ertsen met een lager uraniumgehalte. 

Thorium als kweekstof 

Thorium zelf is geen splijtstof, maar uic thorium kan door 
beschieting met neutronen de splijtstof uranium-233 verkregen 
worden. Thorium wordt nu alleen nog experimenteel ais kweekstof 
gebruikt om te onderzoeken hoe de uraniurcvoorraden aangevuld 
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kunnen worden- Thorium kan gebruikt worden in zwaerwacerreac
toren, hoge temperatuur gasgefcoeide reactoren en kweekreactoren. 

Van de wereldvoorraden thoriuc is veel minder bekend dan die van 
uranium. Daaroa is de kans groot dat nieuwe voorraden voeden 
ontdekt. Hen veronderstelt dat thorium vier saai zo veel voerkost 
als uranium. [6] 

De voorraden die voor minder dan 80$/kg Th gewonnen kunnen wor
den, vordert geschat op 1,4 Biljoen ton ia de categorie voorraden 
en op I miljoen ton in de categorie aanvullende voorraden cate
gorie I. Totaal kont dit neer op een voorraad van 2.4 miljoen ton 
thorium die voor Minder dan 80$/kg Th gewonnen kan worden. 
Deze nu bekende voorraden zouden alleen reeds de kweekreactoren 
Cot ver na 2025 van splijtstof kunnen voorzien. Als ondertussen 
de exploratie naar thorium doorgaat, zal «en zeker nog grotere 
voorraden vinden. 

De technologie van het gebruik van choriuai als kweekstof is 
minder ver ontwikkeld dan die van uraniuat-238 als kweekstof. Men 
heeft economisch gezien nog geen stimulans gehad deze techaologie 
op commerciële schaal te ontwikkelen. 
De processen zijn bekend en op kleine schaal getest. De opwerking 
van bestraald thorium, nodig om de splijtstof er uit te halen, is 
moeilijker dan de opwerking van bestraald uranium o.a. vanwege de 
grotere radioactiviteit. (8] 

Voorraden voor het kernversmei tings proces 

Voor het kernversmeitingsproces zijn deuterium (D) en tritium (T) 
nodig. Eén op de 6700 waterstofatomen ir. zeewater is deuterium. 
Dit komt overeen met 33 gram D per m of een totale hoeveelheid 
van 4.6 x (0 gram in alle oceanen. Deze hoeveelheid zou in een 
D-D-react ie omgezet kunnen worden in 60 x 10 het wereld energie
verbruik in 1975, dus een oneindige energiebron naar menselijke 
begrippen-

Bij een marktprijs van $ 0,30 a $ 0,40 per gram van deuterium 
omstreeks 1970 is de kostenbijdrage van de "brandstof" bij elec
tric i te it sopwekk ing in een D-D-fusiereactor in de orde van 0,01 
ct/kWh(e). [9] 

Tritium verkrijgt men door lithium met neutronen te beschieten. 
De lithiuavoorraden zijn dus van belang. 
Hoeveel tritium uit een gram lithium verkregen kan worden, hangt 
van een aantal technische factoren van de fusiereactor af, zoals 
de verrijking in Li6, de hoeveelheid neutronen absorberende 
stoffen en de manier waarop het gevormde tritium gebruikt wordt. 
Het energiepotentieel van lithium kan variëren tussen 6000 en 
12000 kWh(Th)/gram. 
Tritium wordt ook gevormd in zwaarwjterreact?ren, zsiais de GANDO 
reactoren, door b e s c h i e t i n g van deuterium met neutronen. Het 
wordt daar in s o e c i a l e i n s t a l l a t i e s gewonnen en verkocht voor 
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fusie-experimenten. Deze productiecapaciteit is echter te gering 
voor grootschalige toepassing van fusie. 

De wereld lithiuttvcor raden zijn niet goed bekend oadat er geen 
uitvoerige exploratie naar deze grondstof heeft plaatsgevonden. 
L'it de bekende voorraden leidt aten een enargiepoter.tieel af van 
125 x iO kj. Als sen de hoeveelheid iithiua in het zeewater 
daarbij rekent, koat sen op een energiepotentieel van 113 x lö 
kj. Daardoor is iithiua ook een practisch oneindige energiegrond
stof. 

Zovel deuterium als Iithiua zijn nagenoeg voor ieder land ver
krijgbaar waardoor geen afhankelijkheid of monopolievorming zal 
ontstaan. He e proces oa deuteriua uit zeewater af te scheiden, is 
genoegzaaa bekend en zonder onoverkomelijke probleaen te reali
seren . 

Op de zeer lange duur (over aeer dan honderd jaar) zijn er 
onzekerheden nl. of aen er in zal slagen oa D-D-fusie te reali
seren- Indien dat wel he e geval is, heeft aen geen behoefte aeer 
aan Iithiua. Indien aen er niet in slaagt oa D-D-fusie tot stand 
te brengen op coaaercLëLe schaal, is aen ervan afhankelijk of aen 
erin slaagt Iithiua uit zeewater te vinnen. De concentratie van 
0,17 gevichts ppa van Iithiua in de zee is ongeveer 200 x minder 
dan die van deuteriua, aaar 50 x sterker dan die van uraniua. 
Voor uraniuavinning uit zeewater heeft aen plannen, waarbij aen 
spreekt var een kostenniveau van 100 tot 700$/kg. Voor Iithiua 
zou het kostenniveau tussen 100 en 200$/kg kunnen liggen. De 
lithiuainventaris in de fusiecentrale gaat dan een kostenpost 
vormen, aaar deze kan klein gekozen worden door adequate ontwerp
maatregelen. 

Voorraden constructieaaterialen 

Bij iedere energiebron dient men niet alleen te bestuderen of er 
voldoende "brandstof" is, aaar ook of er voldoende constructie-
aateriaal is voor de bouw van het energieopwekkingssysteen. 

Bij kerncentrales is hier - afgezien van beton - voornamelijk 
staal voor nodig en met name hoogwaardige staalsoorten die chroom 
en nikkel bevatten. 

Bij de lichtvaterreactoren maakt men wegens de hoge druk (70-160 
bar) gebruik van dikwandige vaten (diameter 4 m, wanddikte 0,25 
a) van staal met een laag chroom- en nikkelgehalte, die voorzien 
zijn van een laag van enkele millimeters van staal met een hoog 
chroom- en nikkelgehalte. Op deze manier kan men het gebruik van 
deze grondstoffen beperker en is er geen reden on aan te nemen 
dat er niet voldoende construct iemat er i-aal zou zijn om de kern
reactoren van dit type te bouwen in de toek^nst. 
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Bij zwaarvaterreactoren is voor het functioneren de aanwezigheid 
van zviervater essentieel. Het wordt niet verbruikt, maar er zijn 
wel kleine verliezen door aonstername etc- Zwaarwater Scan door 
destillatie uit zeewater worden gewonnen en de technologie is 
goed bekend. De wereldvoorraden zwa*rwater zijn i«.̂ ens. Er zou 
«en probleem kunnen ontstaan als er niet voldoende capaciteit is 
oei zwaarwater te Kaken. Omdat meestal de kerncentrale met zwaar
water wordt geleverd, aal de leverancier van de kerncentrale 
ervoor zorgen dat er ook voldoende productiecapaciteit is. 
Momenteel is er in Canada een overschot aan productiecapaciteit. 

Voor kweekreactoren gebruikt Ben dunwandige vaten en leidingen 
omdat de druk in het systeea laag is (kleiner dan 10 bar). 
Vanwege de hoge temperatuur gebruikt een veelal hoog gelegeerde 
staalsoorten dia veel chroom en nikkel bevatten. De totale voor
raden chroom en nikkei op de wereld zijn echter zodanig groot dat 
er geen probleea voor dit type reactoren gaat ontstaan. Daaren
boven is het ook mogelijk oa de systeaen voor kweekreactoren te 
vervaardigen uit koolstofstaal dat weinig of geen chroom of 
nikkel bevat. Dit is o.a. aangetoond in de KKK-reactor in West-
Duitsland. 

Bij fusiereactoren volgens de D-T-cyclus moet aen ook beschouwen 
of er voldoende aaterialen zijn die gebruikt zullen worden bij de 
afscherming en de neutronenvermenigvuldiging. Hiervoor worden 
lood en beryllium gebruikt. Dit laatste is beperkt aanwezig, maar 
ook de loodvoorraden zouden wel eens onvoldoende kunnen zijn. 
Concrete uitspraken kan men hierover nog niet doen, omdat er nog 
geen ervaring is betreffende de effectiviteit van de na te stre
ven neutronenvermenigvuldiging. 

De levensduur van de mantel in de fusiereactor is een belangrijke 
factor in het materiaalverbruik. Als mantelmaterialen denkt men 
aan roestvast staal, maar ook aan legeringen van vanadium, 
niobium en molybdeen, omdat deze materialen en aantal gunstige 
eigenschappen bezitten zoals goede bestendigheid tegen hoge 
temperatuur, geringe corrosieaantasting door vloeibaar lithium en 
goede fysische en thermische eigenschappen, waardoor de thermische 
spanningen geringer zullen zijn. Deze legeringen moeten voor deze 
toepassing nog ontworpen en geoptimaliseerd worden zodat de 
exacte samenstelling nog niet bekend is en ook niet de behoefte 
aan deze materialen. Vooral niobium en molybdeen zouden beperkend 
kunnen zijn voor de toepassing van kernfusie, hoewel het misschien 
mogelijk is deze materialen slechts in beperkte mate toe ce 
passen. [ 10, I I, 12] 
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4. SPLIJTSTOFKRIHGLOOP 

De gehele weg die de splijtstof (meestal uranium) aflegt van 
delving via gebruik in de kernreactor tot opslag van het afval, 
wordt de splijtstofkringloop genoemd. De term kringloop wordt 
gebruikt omdat het mogelijk is-nog niet verspleten U-235-atomen 
en het gevormde plutonium terug te winnen uit de gebruikte 
splijtstofelementen en weer te gebruiken in de kernreactor. 

Voor een studie naar de toekomstmogelijkheden van kernenergie 
speelt een splijtstofkringloop op twee manier een rol, nl.: 

de splijtstofkringloop moet in de vereiste omvang mogelijk 
zijn, 
de kosten van de splijtstofkringloop. 

Voor de verschillende stappen van de splijtstofkringloop, win
ning, raffinage, verrijking, splijtstofelement fabricage, opwer
king en afvalberging, zullen deze aspecten beschouwd worden. 
Hoewel de kostenaspecten van kernenergie in hoofdstuk 5.5 behan
deld zullen worden, dient men te weten dat de splijtstofcyclus-
kosten ongeveer 35% bedragen van de electriciteitsproductiekos-
ten. Hiervan is de globale kostenverdeling over de verschillende 
stappen in onderstaande tabel gegeven. [1,2,3,4,5] 

Tabel 4: Kostenverdeling in de splijtstofkringloop en aandeel 
in de totale electriciteitsopwekkingskosten 

verdeling in aandeel in totale 
splijtstof electriciteits
kringloop opwekkingskosten 

natuurlijk uranium 23% 9% 
verrijking 24% 8% 
splijtstofelement fabricage 8% 3% 
opwerking inclusief berging afval 44% !5% 
rente 9% 31 
waarde uranium en plutonium -/-4% -/-1,5% 

Deze verdeling is van belang omdat bijvoorbeeld een verdubbeling 
van de uraniumprijs slechts een verhoging van de electriciteits-
prijs met 9% veroorzaakt. (In werkelijkheid is de verhoging 
minder omdat het dan economisch verantwoord wordt om meer 
splijtbaar uranium uit het natuurlijk uranium te halen door het 
verrijkingsproces verder voort te zetten.) 

4.I Winning 

Het in de uraniummijn gedolven erts moet gezien de grote hoeveel
heden erts en de Lage uraniumconcentratie ter pLaaise worden 
verwerkt. Dit gebeurt in een ertsverwerkingsfabrie ., waar het 
uraniumoxyde uit het erts wordt gehaald. Het uraniumerts wordt 
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vermaald tot een waterige brei die geschikt i; voor chemische 
behandeling. Natriumchloraat oxydeert het ert.s en zwavelzuur lost 
het uranium met andere aanwezige metalen op. Via vele stadia van 
wassen, opnieuw oplossen en weer wassen ontstaat tenslotte een 
product dat voor -._.... dan 75% uit uraniumoxyde (U->Og) bestaat. 
Dit product wordt ook wel yellow cake genoemd. 

Bij de mijnbouwtechniek en bij de raffinage van het erts worden 
wel technologische verbeteringen verwacht. Bij de mijnbouw zal 
dit met name de robotisering van de mijnbouw zijn. Bij de 
raffinage 2al men ernaar streven hogere percentages uranium uit 
het erts te halen. Dit zal niet leiden tot sterke prijsdalingen 
van het uraniumoxyde in ruwe vorm. Hoogstens zal het mogelijk 
zijn uranium op grotere diepte te delven en om voorkomens met een 
lagere concentratie aan uranium te gebruiken. Hierdoor zullen de 
winbare wereldvoorraden uranium vergroot worden. 

De cumulatieve totale uraniumproductie van 1943 tot eind 1984 
wordt geschat op 770.000 t U. Meer dan 75% hiervan is in de USA, 
Canada en Zuid-Afrika geproduceerd. Sinds het begin van de com
merciële productie van uranium in het midden van de zestigen 
jaren, is door de uraniumindustrie ieder jaar meer geproduceerd 
dan nodig was voor de kernreactoren die toen in bedrijf waren. 
Door deze overproductie is een voorraad ontstaan die overeenkomt 
met de behoefte van de kerncentrales voor de komende 3 a 4 jaar. 

In 1983 werd door de westerse landen ca. 37.000 t U en in 1984 
39.000 t U geproduceerd, resp. 4000 en 2000 t U meer dan de 
behoefte. In 1985 was de productie volgens schattingen voor het 
eerst lager dan de behoefte van de kerncentrales, nl. ongeveer 
2000 t U. 

Vele producenten van uranium gebruiken hun productiecapaciteit 
slechts gedeeltelijk. De beschikbare productiecapaciteit werd 
voor 1985 op 44.500 t U geschat en in 1995 zou een productie van 
48.000 t U mogelijk kunnen zijn. De totale productiecapaciteit 
inclusief de nu geplande uitbreidingen wordt bij de eeuwwisse
ling op 70.000 t U geschat. De behoefte in de westerse landen 
wordt in 1985 op 37.000 t U geschat en op 55.000 t U in 1995. 

Deze situatie met uraniumoverschotten heeft ook invloed gehad op 
de exploratie-inspanning van de verscheidene landen die actief 
zijn op dit gebied. Deze inspanning is sterk afgenomen. In ae 
statistiek wordt een onderscheid gemaakt in exploratie-uitgr * 
in eigen land en door landen in het buitenland. Uitgedrukt 
$ 1985 zijn deze inspanningen in onderstaande tabel gegeven. 
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Tabel 4.1: Exploratieinspanningen in wereld voor de landen die 
actief zijn op dit gebied in hun eigen land en in het 
buitenland 

Exploratieinspanningen in US$ 
in eigen land in buitenland 

1979 1-073.021 224.413 
1980 958.252 231.477 
1981 636.906 197.949 
1982 384.586 129.583 
1983 216.329 82.673 
1984 150.375 54.477 
1985 126. 167 85.594 

1985 geeft weer een stijging te zien in de exploratieinspannin
gen. 80% hiervan betreft 4 landen: Frankrijk, USA, Canaoa en 
Brazilië. Verwacht wordt dat de exploratieinspanningen weer toe 
zullen nemen als het gebruik van uranium stijgt. 
Samengevat is het niet voorzienbaar dat de winning van uranium een 
bottle neck zal vormen voor de toepassing van kernenergie in de 
komende 30 a 50 jaar, des te meer omdat er een lange tijd voor 
planning en s:art up beschikbaar is. 

Verrijking 

In sommige reactoren, met name de grafiet- en zwaarwatergemode-
reerde systemen, kan men de kettingreactie onderhouden met na
tuurlijk uranium (0,7% ü-235 en 99,3% U-238). Dit stelt ook een 
aantal eisen aan de toepassing van constructiematerialen. Door 
een groter percentage U-235-atomen in het U-235/U-238-mengsel toe 
te passen, heeft men de volgende voordelen: 

men kan (goedkoop) lichtwater als moderator gebruiken, 
men kan voor de splijtstofelementen o.a. roestvrijstaal 
gebruiken, 
men kan de splijtstofelementen langere tijd in de reactor 
laten voordat het aantal U-235-atomen te laag geworden is 
door versplijting. 

Een nadeel is dat het percentage uranium-235 kunstmatig moet 
worden verhoogd tot ongeveer 3%: het uranium moet worden 
"verrijkt". 

Men kan met behulp van de volgende processen een groter 
percentage U-235-atomen in het U-235/U-238-mengsel (verrijkt 
uranium) verkrijgen: 

gasdiffnsiescheiding, 
ui tracentrifugescheiding, 
laserexcitatiesehe id ing, 
straalpijpscheiding. 
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Bij de productie van verrijkt uranium uit natuurlijk uranium 
onstaat er verarmd uranium als "afvalproduct". Dit bestaat voor
namelijk uit het moeilijk splijtbare ü-238, wat echter een waar
devolle grondstof is voor kweekreactoren. Het verarmde uranium 
bevat nog ongeveer 0,25% U-235. 
•Met de huidige verrijkingstechnologieën kan dat nog wel gewonnen 
worden, bijv. door meer centrifuges te gebruiken, maar het is 
(nu) niet economisch. Met technologieën als laserexcitatie-
scheiding is het in de toekomst wellicht mogelijk dit splijtbare 
uranium te benutten. Het verarmde uranium is dus op twee manieren 
een energiegrondstof: bij toepassing van laserverrijking en bij 
toepassing van kweekreactoren. 

De eerste twee verrijkingsprocessen: gasdiffusie en ultracentri-
fugescheiding, worden op industriële en commerciële schaal toege
past. Laserexcitatiescheiding wordt onderzocht en straalpijp-
scheiding is in Duitsland onderzocht en wordt misschien in Zuid-
Afrika toegepast. 
Diffusiescheiding wordt gekenmerkt door een hoog energie 
(electriciteits) verbruik en een geringe flexibiliteit t.a.v. de 
aanpassing aan vraag naar verrijking; bij de ultracentrifuge-
methode is het electriciteitsgebruik ca. AZ van dat van het 
diffusieproces en bestaat- bovengenoemde flexibiliteit wel. 

Momenteel is de ultracentrifugemethode het goedkoopste. In de 
komende decennia wordt door rendementsverbetering nog een beperkte 
kostendaling venvacht. 

Van laserexcitatiescheiding verwacht men veel; het proces is op 
laboratoriumschaal bewezen, practische resultaten zijn tot nu toe 
nog -erg beperkt. Uit analyses is gebleken dat dit geen eenvoudige 
en goedkó"pe methode is. Het uranium moet in de juiste toestand 
gebracht worden (voor één methode in tnetaaldatnpvorm, voor een 
andere methode in gasvortn bij zeer lage temperatuur) en bestraald 
worden met ém of meer bundels laserlicht. 
Of de laserverrijkingtnethode goedkoper zal worden dan het ultra
centrifuge proces is nog niet bekend. De lasers zelf hebben een 
slecht energetisch rendement, terwijl er ook veel energie nodig 
is om het uranium in de juiste toestand te brengen (zeer lage of 
zeer hoge temperatuur). Daarbij is het rendement van het laserver-
rijkingsproces van belang. Theoretisch is dit 100%; er zijn 
echter nog geen metingen gepubliceerd die dit bevestigen. 

Er wordt niet verwacht dat uraniumverrijking voor het begin van 
de 2!e eeuv aanzienlijk goedkoper wordt, omdat laserverrijking dan 
nog niet op ruime schaal commercieel toegepast zal worden. Daarna 
is het moeilijker te voorspellen. Er zal een concurrentie met 
kweekreactoren optreden, want door laserverrijking kan men de 
grondstof natuurlijk uranium beter benutten. Succesvolle laser
verrijking kan het punt waarop economische introductie van de 
kweekreactor mogelijk wordt, met 10 a 15 jaar verschuiven. 
Succesvolle kweekreactortechnologie daarentegen kan de verrij
kingsbehoefte reduceren. 
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Door overcapaciteit in de verrijkingsfabrieken kan dan een prijs
daling ontstaan. 
Nederland heeft een eigen verrijkingsindustrie die gebruik maakt 
van de ultracentrifugetechnologie. Daarom is Nederland voor ver
rijking niet afhankelijk van andere Landen. 

Splijtstofelement fabricage 

Het uranium wordt slechts in enkele kernreactortypes in de vorm 
van metaal gebruikt, omdat het reeds bij lage temperatuur van 
structuur verandert en omdat reeds bij lage opbrand (bestraling 
in de reactor) zwelling optreedt. Dit is o.a. het geval in de 
Engelse Magnox-reactoren. Meestal past men uraniura-oxyde (U02) 
toe. Dit wordt tot cylindervormige staafjes geperst (pelletsf en 
vervolgens gesinterd. 

Om te voorkomen dat splijtstofproducten in het koelmiddel komen, 
wordt de splijtstof omgeven door een zgn. splijtstofhuls van een 
materiaal dat weinig neutronen absorbeert. Dit is magnox (een 
magnesium-, aluminium-, berylliumlegering) bij de zgn. Magnox-
reactoren, roestvrij staal of zircaloy bij de water- en natrium-
gekoelde reactoren en een koolstofmatrix bij de hoge temperatuur 
gasgekoelde reactoren. 

De splijtstofelementfabricage is een hoog technologisch proces 
dat in hoge mate geautomatiseerd is. De reactorkern van een 900 
MW PWR bevat 157 splijtstofelementen die ieder uit 289 splijt
stofstaven bestaan. Gezien de grote series die men nu reeds 
toepast, wordt het niet verwacht dat zich nog grote prijsverande-
ringen zullen voordoen bij de splijtstofelementfabricage die in 
handen is van de belangrijkste reactorleveranciers en enige onaf
hankelijke bedrijven (onder meer in België). 

Opwerking 

Bij het verbruik van de splijtstof in de kernreactor verdwijnen 
splijtbare atomen (U-235, Pu-239, U-233) en ontstaan splijtings-
producten. Door het verdwijnen van de splijtbare atomen, het 
ontstaan van splijtingsproducten, die soms de eigenschap hebben 
neutronen te vangen, en het verouderen van het materiaal van 
de splijtstofelementen door bestraling is de levensduur van deze 
elementen beperkt. De levensduur hangt af van bijvoorbeeld de 
initiële verrijking, het type materiaal, de bedrijfstemperatuur 
en de afgegeven energie. Bij het huidige type reactoren voor 
eiectriciteitsopwekking ligt de levensduur van de splijtstof
elementen in de reactor tussen de 3 en 4 jaar; voor sommige 
researchreactoren kan deze makkelijk 10 jaar bedragen. 
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Er bestaan twee mogelijkheden om de splijtstofelementen waaruit 
energie is opgewekt, te behandelen: 
- de elementen worden in hun geheel als afval beschouwd en 

dienen zodanig verpakt en opgeborgen te worden, dat er geen 
gevaar bestaat voor het vrijkomen van de radioactieve 
splijtingsproducten, 
alle splijtingsproducten en andere onbruikbare componenten 
worden chemisch gescheiden van het nog bruikbare uranium en 
het gevormde plutonium. 

De eerste manier wordt de open splijtstofkringloop of wegwerp-
cyclus genoemd; de tweede de gesloten kringloop omdat het nog 
bruikbare uranium en het gevormde plutonium hergebruikt worden: 
het uranium kan weer naar de verrijkingsinstallatie worden ge
voerd en het plutonium kan of als uranium-plutoniumoxyde splijt
stof in LWR's of als plutoniumoxyde splijtstof in kweekreactoren 
worden gebruikt. 
Bij de wegwerpcyclus beschouwd men het gehele splijtstofelement 
als afval; bij de gesloten kringloop alleen de splijtingsproduc
ten die voornamelijk in de vorm van nitraatzouten in een sal-
peterzure vloeistof vrijkomen. 

De voordelen van het opnieuw gebruiken van uranium en plutonium 
zijn: 

een vermindering van de behoefte aan natuurlijk uranium met 
ongeveer 40%, 
een vermindering van het verrijkingswerk met 25%. 

Voor de opwerkingsoptie moeten grote investeringen in een 
opwerkingsfabriek gemaakt worden. De keuze van al dan niet opwer
ken van gebruikte splijtstof is niet zuiver een economische. Men 
moet ook rekening houden met factoren als de betalingsbalans, het 
gebruik van kapitaal, arbeid en kennis en de industriële infra
structuur, het probleem van de toekomstige schommelingen in bij
voorbeeld de prijs en de beschikbaarheid van energiebronnen. Bij 
een stijgende uraniumprijs wordt opwerking economisch interessanter. 
De technologiën van het opwerken van bestraalde splijtstof en het 
hergebruik van het plutonium en uranium zijn bekend en worden op 
industriële en commerciële schaal toegepast. Er worden voor de 
toekomst prijsdalingen verwacht. 
Indien men nu gekozen heeft om de bestraalde splijtstofelementen 
niet op te werken dan worden deze meestal gedurende een vrij 
lange tijd (10-50 jaar) opgeslagen. Ze blijven dan bereikbaar. 
Later is het dan altijd nog mogelijk om bij schaarste de nog in 
de gebruikte splijtstofelementen aanwezige splijt- en kweekstof-
fen te gebruiken door alsnog deze elementen op te werken. Als 
zodanig vormen de gebruikte splijtstofelementen een potentiële 
brandstofvoorraad. 

Opwerking heeft tevens het voordeel dat het hoog radioactieve 
afval in een goed gedefinieerde toestand komt waarin het defini
tief kan worden opgeslagen. Deze opslag wordt door sommigen als 
een probleem gezien. Dit is echter niet het geval zoals in 
hoofdstuk 10 wordt toegelicht. 
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KERNREACTOREN VOOR ELEKTRICITEITSOPWEKKING 

De belangrijkste reden voor de toepassing van kernreactoren voor 
electriciteitsopwekking is dat electriciteitsopwekking hiermee 
mogelijk is volgens de gebruikelijke gecentraliseerde methode van 
energieopwekking, die in eenheden plaatsvindt. Het bewustzijn dat 
energiebronnen als kolen, cl ie en gas eens uitgeput zouden raken 
en ook beter voor andere doeleinden gebruikt zouden kunnen wor
den, maakte dat men uitkeek naar een andere energiebron. Daar
naast hebben electriciteitsmaatschappijen de technische en econo
mische structuur die nodig is om kerncentrales te kunnen bouwen 
en te bedrijven. Andere toepassingen van kernenergie zoals stads
verwarming, proceswarmte voor chemische industrie etc. zijn 
onderzocht, soms beperkt toegepast, maar nog niet op grote schaal 
ontwikkeld. Niet omdat het technologisch nii»t kan, maar omdat 
zowel de economische als de technische inpassingsvoorwaarden 
minder gunstig zijn (kleinere schaal, kleiner aantal bedrij fsuren 
per jaar, geen grote infrastructuur voor energiedistributie). 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kernreactoren voor electri
citeitsopwekking. Een van de aspecten die opvallen is de toename 
van de eenheidsgrootte. Men moet zich echter realiseren dat de 
eenheidsgrootte bij kolen-, olie- of gasgestookte centrales ook 
is toegenomen in dezelfde periode. Tevens is aoor een verbetering 
van de technologie het thermisch rendement van deze conventionele 
installaties toegenomen. Deze ontwikkelingen zijn echter niet aan 
elkaar gekoppeld. Het is technisch goed mogelijk een kleine 
kerncentrale te bouwen en te bedrijven met een net zo hoog rende
ment als een grote kerncentrale. 

Het thermisch rendement van een kerncentrale wordt - net zoals 
bij kolen-, olie- en gasgestookte centrales - voornamelijk be
paald door de druk en temperatuur van de stoom die naar de 
turbine gaat. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger het rendement, 
maar ook hoe moeilijker het staal de hoge druk die bij die hoge 
temperatuur hoort, kan weerstaan. Bij de constructie van conven
tionele centrales ligt het economisch optimum bij 500 a 525 
graden Celsius, hetgeen resulteert in een thermisch rendement van 
38 a 40%. Bij het koelmiddel water voor de reactorkern moet het 
reactorvat erg dik zijn om de hoge druk en temperatuur te kunnen 
weerstaan. Een economisch optimum voor de stoomcondities ligt 
hier bij 280 graden Celsius en 70 bar. 

De CANDU-reactor past drukbuizen toe en kan daardoor een hogere 
temperatuur en druk toepassen. De moderne gasgekoelde- en kweek
reactoren passen dezelfde stoomcondities toe als in conventionele 
centrales. 

In tabel 5.0 zijn van enige centraletypes het thermisch rendement 
gegeven. 

39 



Tabel 5.0: Thermisch rendement van enige types centrales 

Kolen-, olie- en gasgestookte centrales 
Lichtvate-reaccor centrales 
Gasgekoelde grafietreactor centrales 
Geavanceerde gasgekoelde grafietreactor centrales 
Hoge temperatuur gasgekoelde reactor centrales 
Zwaarwater gemodereerde reactor CANDU 
Natriumgekoelde kweekreactor centrales 

3d a 40 
32 
32 

40 a 45* 
32 
40 

* mee gasturbine (nog niec op industriële schaal gerealiseerd) 

Ontwikkeling sinds 1942 

Hoewel Ferai er reeds in 1942 in de Verenigde Staten in slaagde 
de eerste kettingreactie te realiseren, duurde het tot i 51 
voordat de eerste electriciteit uit kernenergie werd verkregen 
met behulp van een experimentele kerr.reac torcent rals (EBR 1, een 
kweekreactor). 
Daarna is de ontwikkeling snel gegaan. Begin 1979 waren er op de 
wereld 230 kerncentrales in bedrijf «et een totaal vermogen van 
116.000 MWe en de nucleaire electriciceitsproductie bedroeg 6Z 
van de totale wereld elektriciteitsproductie. 
Tn 1986 zijn er wereldwijd 378 kerncentrales in bedrijf net een 
totaal vermogen van 273.600 MWe. Deze verzorgen 15* van de 
wereldelectriciteitsvoorziening. Daarnaasc zijn er 150 centrales 
set een totaal vermogen van 13*.051 MWe in aanbouw en er zijn 96 
centrales met een totaal vermogen van 93.836 MWe besteld. 
Voorts waren er omstreeks 1980 ongeveer 300 onderzoeksreactoren 
waarmee geen electriciteit wordt opgewekt, maar die dienen voor 
onderzoek van de kernreacties of van de opgewekte straling of die 
straling leveren voor onderzoek op andere gebieden van weten
schap. 

De volgende reactortypes worden toegepast in de westerse wereld 
voor electriciteitsopwekking: 

reactortype a fkor t ing 

drukwaterreactoren PWR 
kokendwaterreactoren BWR 
gasgra f i e t reac toren GCR 
zwaarwaterreactoren HWR 
kweekreactoren LMFBR 

I>e eerste vier typen zijn commercieel. Acht«*r de type naam is de 
Engelse afkorting gegeven (zie lijst met afkortingen op pag. M9>. 
De kweekreaceor neemt een bijzondere plaacs in omdac her een 
reactortype is dat in ontwikkeling is voor toekomstig gebruik. 
Deze reactortypes worden in het volgende hoofdstuk nader besproken. 
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Naast de maf e vaa toepassing in de wereld is het ook van belaag 
te weten hoe snel een energie opwekkingssysteem uitgebreid kart 
worden. 
Frankrijk heeft tussen 1970 en !985 ongeveer 35 grote kerncentra
les (van 900 MWe) gebouwd en in bedrijf genosen en zich daarmee voor 
zijn electriciteitsproductie in een belangrijke mate onachaake-
lijk gestaakt van olie-importen. Overigens gaat het Franse bouw-
prograaau no* door toe in de negentiger jaren, zij hec met een 
vertraagd bouwteapo wegens he ontstaan van overcapaciteit. 
Hieruit kan geconcludeerd wo.w^ dat er geen principiële bei ca
tering is in de uit bouwsnelheid in een bewezen en beproefd 
reactortype- Het zijn financiële en industriële capaciteiten die 
bepalend zijn evenals de capaciteit van de infrastructuur. 

Bij de 292 centrales die in de westelijke wereld in 1986 in 
bedrijf zijn, is de verdeling over de reactortypes en het totaal 
aantal bedrijfsjaren als volgt: 

Tabel 5.1: Verdeling over reactortypes en totaal aantal bedrijfs-
jaren ( 1986) 

— — - — — — — — — ^ — — ~ — — ' — - • i - -

j '? 

type aantal | Z aantal bedrijf5jaren 
< 
1 

1 Drukwaterreactor 152 52Z 1087 
! 
1 

Kokendvaterreactor 74 { 25Z 625 ! 

Zwaarwa:erreacior 25 j « 166 
Gasgrafietreactor [ 36 I2Z 563 
Kweekreactor 3 I 0,7Z \ 2 ! 

Diversen 2 0.7Z 38 

totaal 292 100 2500 J 

Uit het grote aantal reactoren kan ven zien dat electriciteits-
opwekking vet kerncentrales in grote mate wordt toegepast, I5Z 
van de wereld electriciteitsproductie is afkomstig van kern
energie. Het totaal aantal jaren dat men bedrijfservaring heeft, 
is dan ook groot-
Voor gedetailleerde bedrijfservaringen met kernenergie wordt 
verwezen naar de verslagen van de conferentie die door de IAEA in 
september 1982 in Wenen werd gehouden (Nuclear Power Experience, 
IAEA, Wenen), zie ook re f. [I]. 

De eenheidsgrootte 

Ter beproeving van een type kerncentrale werd na de nodige tests 
meestal eerst een demonstratiecent rale gebouwd met een zodanig 
vermogen dat het economisch risico beperkt bleef, maar toch 
teCyinoiogisch alle j.ipecCen gedemonstreerd korden worden- ï> i t 
betrof eenheidsi?roottes van 50 cot 300 MWe. De commerr iëie ren-
trales die daarop volgden, hadden een-ieidsgroott^s van cie stan
daard kolen-, olie- of gasgestookte centrales; deze standaard wax 
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inmiddels gestegen tot 400 a 500 MWe. Voor zowei de reactor als 
de turbinegeaeratur gelden de economische schaalregels dat bij 
grotere eenheden de kosten per eenheid afnemen. 
Dit betekent dat de specifieke bouwkosten van een 600 MWe cen
trale &0Z hoger zijn dan die van een !300 ?!Ve centrale. Voor de 
kernreactor is het eenvoudig os de kern en hec reactorvat iets 
groter te «aken- Omdat het voor de turbine niet zo eenvoudig was. 
verden bij de eerste grotere kerncentrales van ongeveer 900 MWe 
wel twee turbines toegepast aangesloten op een reactorvac. Later 
is ook de turbine opgeschaald en nu beschouwt men 1300 MWe als 
een bovengrens van de industriestandaard. Er wordt aiet meer 
gestreefd naar een verhoging van de standaard, o-a- omdat het 
economisch risico van een dergelijk grote eenheid in een koppel-
net te groot wordt en te veel aanpassingen vraagt (reserve 
vermogen). 

5.1.1 De beschikbaarheid van kerncentrales 

De beschikbaarheid van een kerncentrale is een belangrijke indi
catie over het functioneren en over de bruikbaarheid van de 
technologie, en tevens is het een belangrijke factor in de econo
mische berekeningen over kerncentrales. Oac de beschikbaarheid 
geen IC0Z kan zijn, is duidelijk. Er is tijd nodig voor onderhoud 
en voor het verwisselen van de splijtstof (bij PWR en &VR). 

Er zijn twee soorten beschikbaarheid: 
de vermogensbeschikbaarheid, 
de tijdsbeschikbaarheid. 

De vermogensbeschikbaarheid of belastingfactor is gedefinieerd 
als de verhouding tussen het vermogen dat geleverd is in een 
bepaalde periode en het vermogen dat geleverd had kunnen worden 
in die periode gebaseerd op het nominaal vermogen. 

De tijdsbeschikbaarheid is de verhouding tussen de tijd dat de 
centrale beschikbaar was om vermogen te leveren en de tijdsduur 
van een bepaalde periode. 
Als de centrales niet alleen basislast leveren naar ook net schom
melingen en dagelijkse belastingswisselingen opvangen, zal de 
tijdsbeschikbaarheid groter zijn dan de vermogensbeschikbaarheid. 

De gegevens over de beschikbaarheid worden verzameld door diverse 
instanties en regelmatig gepubliceerd. 
De IAEA houdt een zeer gedetailleerde statistiek op dit gebied 
bij. In onderstaande tabel zijn de vermogensbeschikbaarheden in % 
over J984 en 1985 gegeven voor verschillende reactortypes. 
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Tabel 5.1.1.!: Veraogensbeschikbaarheden over !984 en 1985 naar type 
reactor 

T 
! ' < > 

drukwater-fkokendwater-.zwaarwater-jgasgekoelde;alle types 
reactor 

65 

67 

reactor I reactor 
t 

61 

61 

57 

64 

samen 

66 

68 

De beschikbaarheidscijfers zijn niet alleen van het type reactor 
afhankelijk, naar ook van het land waar de centrale geëxploiteerd 
wordt. Dit vindt zijn reden in het feit dat in sommige landen 
veel formaliteiten vervuld moeten worden, bijv. na de splijtstof
wisseling, en dat in andere landen de kerncentrales meedoen met 
de lastwisselingen. 

Een overzicht van de vermogensbeschikbaarheid in 1984 en 1985 in 
een aantal landen is hieronder gegeven met een specificatie naar 
de belangrijkste reactortypes in die landen. 

Tabel 5.1.1.2: Vermogensbeschikbaarheid over 1984 en 1985 naar land 

Europa N-Amerika Azië W-Duitsland 

alle centrales 
drukvaterreactoren 
kokendwat erreac toren 

74 
77 
79 

62 
65 
54 

68 
71 
72 

85 
86 
84 

Uit bovenstaande cijfers kan men zien dat kernreactoren met een 
hoge beschikbaarheid voor electriciteitsopwekking kunnen worden 
toegepast. 

Opra.: De beschikbaarheid van de Nederlandse kerncentrales is ook 
hoog maar statistisch niet relevant. 

Reactortypes 

Zoals in hoofdstuk 2 is genoemd, is een aantal types kernreac
toren mogelijk. Naast de in de tabel van hoofHstuk 2 genoemde 
types, zijn nog vele andere reactortypes voor energieopwekking 
onderzocht. Gebaseerd op de ervaringen die men in dat onderzoek 
heeft, opgedaan, zijn de huidige types gekozen. De type keuze is 
in niet onbelangrijke mate bepaald door een initiële keuze. Als 
men eenmaal heeft gekozen voor een bepaald type kan men gezien de 
geïnvesteerde inspanning slechts met grote investeringen voor een 
ander type kiezen. 
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In Frankrijk heeft zo n verandering van type plaatsgevonden. Daar 
is eerst een gasgrafietreactor ontwikkeld, maar nadat enige 
centrales gebouwd waren, heeft men een ander type gekozen, nl. de 
druk wat er react or. 

Voor de toekomst wordt het niet verwacht dat voor electriciteits-
opwekking een ander type reactor wordt gekozen dan de nu gangbare 
of zich in ontwikkeling bevindende types- De redenen hiervoor 
zijn dat de meeste mogelijke types uitgeprobeerd zijn en dat de 
investering in onderzoek- en ontwikkelingswerk voor een nieuw 
type erg groot is. De electriciteitsmaatschappijen of regeringen 
die een kerncentrale kiezen, geven de voorkeur aan een beproefd 
type, dus een type waarvan reeds een aantal gebouwd zijn en 
waarvan bedrijfservaringen en dus economische gegevens, beschikbaar 
zijn. 

De meest gangbare reactortypes worden hieronder kort aangeduid. 
Voor gedetailleerde beschrijvingen wordt verwezen naar de 
betreffende vakliteratuur en o-a. de documentatie van de symposia 
die door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Afdeling voor 
Kerntechniek, zijn georganiseerd over deze reactortypes. 

Dat de reactortypes hieronder ieder apart worden besproken, bete
kent niet dat ieder type in isolement werkt. De kweekreactor 
bijvoorbeeld zal opgestart worden mee plutonium dat uit licht-
waterreactoren is verkregen. Met het extra gevormde plutonium 
kunnen nieuwe kweekreactoren gestart worden, maar het kan ook 
verspleten worden in lichtwaterreactoren, die dan minder behoefte 
hebben aan (duur) verrijkt uranium. Op deze manier ontstaat er 
een symbiose tussen reactortypes, die voornamelijk bepaald wordt 
door de lange termijn strategie van de electriciteitsmaatschap
pi jen die kerncentrales bezitten. Hier blijft nog buiten beschou
wing de eventuele symbiose met fusiereactoren, waarin ook splijt
baar materiaal gekweekt kan worden, omdat dit soort toepassingen 
op z'n vroegst in de tweede helft van de 2 Ie eeuw zou kunnen 
plaatsvinden. [2] 

Lichtwaterreactoren 

In militaire programma's in Amerikd was de lichtwaterreactor met 
name de drukwaterreactor in 1953 reeds ver ontwikkeld voor 
scheepsvoortstuwing. Toen de Amerikaanse regering in 1953 besloot 
vreedzame toepassing van kernenergie d.m.v. subsidies te stimule
ren, was de ontwikkeling van de lichtwaterreactor het meest 
logische. Demonstratieprojecten met dit type reactor bleken dan 
ook het meest succesvol te zijn, zodat in 1963 commerciële uit
voeringen door General Electric en Westinghouse konden worden 
aangeboden. Voor de lichtwaterreactor (LWR) wordt lichtwater 
(gewoon water) als koelmiddel en als moderator gebruikt. Het 
uranium dient enigszins verrijkt te worden (in de praktijk tot 
ca. 3% uranium-235). 
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Bij de lichtwaterreactoren worden twee typen onderscheiden: 
de drukwaterreactor (PWR), 
de kokendwaterreactor (BWR). 

5.3.1 Drukwaterreactor (PWR) 

Het water dat door de reactorkern gepompt wordt.in de zogenaamde 
primaire kringloop, wordt onder zodanige druk gehouden dat het 
niet in stoom overgaat. In de stoomgenerator die in de primaire 
kringloop is opgenomen, wordt de in de kernreactor gevormde 
warmte overgedragen aan de secundaire kringloop. Het water in 
deze secundaire kringloop wordt omgezet in stoom. De stoom wordt 
in de turbines geleid en draagt zijn energie af aan de turbine. 
De gecondenseerde stcom wordt via het voedingwatervoorwarmers 
weer teruggepompt naar de stoomgenerator, waarmee deze kringloop 
gesloten is. De draaiende turbine draagt zijn energie over aan de 
electrische generator. De primaire kringloop bevindt zich geheel 
in de reactoromhulling, het zogenaamde containment. De regel-
staven waarmee het vermogen van de reactor geregeld wordt, worden 
van de bovenkant van het reactorvat tussen de splijtstofstaven 
geschoven. De kerncentrale is Borssele is voorzien van een 
drukwaterreactor. 

5.3.2 Kokendwaterreactor (BWR) 

Bij de kokendwaterreactor wordt in de kern direct stoom voor de 
turbines geproduceerd. Boven in het reactorvat bevindt zich een 
zogenaamde stoomafscheider. De op deze wijze gedroogde stoom 
wordt direct naar de turbine geleid; het niet verdampte water 
wordt teruggevoerd naar de kern. De turbine bevindt zich buiten 
het containment. Het gecondenseerde water dat uit de turbine
installatie komt, wordt via voorwarmers weer naar het reactorvat 
gepompt. Meestal worden in of bij het reactorvat recirculatiepom-
pen toegepast; In andere ontwerpen past men natuurlijke circula
tie in het reactorvat toe. Dit is o.a. bij de reactor in 
Dodewaard het geval. Bij de kokendwaterreactor worden de regel-
staven onder in het reactorvat tussen de splijtstofelementen 
geschoven. 

5.4 Gasgekoelde reactoren 

De gasgekoelde reactoren gebruiken C02 of helium als koelmiddel 
en grafiet als moderator. De constructie van dit type reactoren 
verschilt vaak sterk van die van lichtwaterreactoren omdat de 
druk van koelmiddel lager kan zijn. 

5.4.1 Gasgekoelde grafietreactoren 

Bij dit type reactoren past men grafiet als moderator toe evenals 
bij de eerste reactor die in 1942 in werking werd gesteld. Deze 
ontwikkeling vindt zijn oorsprong eveneens in een militaire 
toepassing die reeds ontwikkeld was. In 1956 bouwden de Engelsen 
voor het eerst een electriciteitsopwekkende kerncentrale van dit 

45 



type, de zogenaamde MAGNOX-reactor. In deze grafietgemodereerde 
kernreactoren, die natuurlijk uranium als "brandstof" gebruiken, 
vindt de koeling van de splijtstofelementen plaats met kool-
dioxyde (CO?) omdat men de technologie van de koeling met CCU 
beheerste en omdat dit gas goedkoop te produceren was. Het gas 
wordt door de reactorkern gecirculeerd door middel van com
pressoren. Nadat het gas is opgewarmd in de reactor, passeert het 
de stoomgenerator waarin water omgezet wordt in stoom van onge
veer 400 graden Celsius, dat naar de turbine wordt geleid. 

5.4.2 De geavanceerde gasgekoelde reactor (AGR) 

Om het rendement van de MAGNOX-reactor te verbeteren, is een 
hogere temperatuur van het koelmidde.1 CO2 gewenst. In Engeland 
werd daarom de geavanceerde gasgekoelde reactor ontwikkeld. De 
uitlaattemperatuur van het koelmiddel bedraagt hier 675 graden 
Celsius, waardoor een hoger rendement voor de electriciteitsop-
wekking verkregen wordt. Het thermisch rendement van de AGR is 
40% t.o.v. van 32% van een lichtwaterreactor. De AGR verbruikt 
licht verrijkt uranium. 

5.4.3 Hoge temperatuur gasgekoelde reactor (HTGR) 

Teneinde een nog hogere gastemperatuur te kunnen bereiken, past 
men in dit type niet meer metalen splijtstofelementomhullingen 
toe maar splijtstof (UOj) in een koolstofm&trix en ondergebracht 
in koolstofkogels. Door deze opbouw bereikt men een hoge splijt
stof-opbrand. Verder heeft dit type reactor een hoge mate van 
inherente veiligheid. De koeling vindt plaats met bet inerte gas 
helium. Hierdoor zijn gastemperaturen van 900 graden Celsius 
mogelijk. Dit maakt de kernreactor geschikt voor industriële 
toepassingen, zoals voor kraakprocessen in de petrochemische 
industrie en voor hoogovens. O.a. kan uit aardgas of steenkool 
methanol gemaakt worden. De hoge temperaturen zouden tevens elec-
triciteitsopwekking met gasturbines mogelijk maken, waardoor zeer 
hoge rendementen (meer dan 45%) verkregen kunnen worden. 

In een experimentele reactor van dit type in Duitsland hebben de 
splijtstofelementen de vorm en afmetingen van een tennisbal. De 
splijtstof bestaat uit hoog verrijkt uranium en thorium, waaruit 
uranium-233 verkregen wordt. Hierdoor wordt een hoge conversie
factor bereikt, zodat de splijtstof langer in de kernreactor kan 
verblijven. De verbruikte splijtstof wordt immers voor een 
belangrijk gedeelte vervangen door nieuw gevormd splijtstof en 
men kan uit dezelfde hoeveelheid splijtstof meer energie halen. 

5.5 De zwaarwater gemodereerde reactor 

Met zwaarwater als moderator is het mogelijk een kernreactor te 
bouwen met natuurlijk uranium en behoeft dat uranium niet te 
worden verrijkt. In Canada werd na experimenten met prototypen in 
1959 begonnen met de bouw van de eerste Canadian Deuterium 
Uranium (CANDU) kernreactor, die in 1968 gereed kwam. Het 
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natuurlijke uranium bevindt zich in dit type reactor in de 
splijtstofelementen die geschoven worden in de pijpen van een 
pijpenbundel. De pijpenbundel bevindt zich in een vat waarin de 
moderator (zwaarwater) stroomt om de pijpen van de pijpenbundel. 
In feite vormen de pijpen het drukvat van de kernreactor. ZÖ 
worden daarom ook drukpijpen of drukbuizen genoemd. Immers, in de 
pijpen bevinden zich de splijtstofeleraenten waarin de kernreactie 
plaatsvindt en tevens het koelmiddel onder druk. Door deze con
structie omzeilt men de toepassing van het drukvat. De construc
tie is bovendien zodanig dat de pijpen stuk voor stuk tijd~<is 
bedrijf van de reactor toegankelijk gemaakt kunnen worden. 
Tijdens bedrijf kan van iedete pijp daardoor het splijtstofele
ment verwisseld worden. De reactor behoeft dus niet afgeschakeld 
te worden zoals wel het geval is bij lichtwaterreactoren. Hier
door kan men een hogere beschikbaarheid van de reactor bereiken. 

Kweekreactoren 

Er zijn verschillende types kweekreactoren mogelijk. Men kan 
zowel gas als stoom als vloeibaar metaal als koelmiddel gebrui
ken. Het verst gevorderd is de ontwikkeling van de met vloeibaar 
metaal gekoelde kweekreactor. Daarom wordt deze hier besproken. 
Op de lange duur zou de gasgekoelde kweekr c< or toepassing 
kunnen vinden. Men verwacht namelijk dat de verhouding van ge
kweekt tot gespleten materiaal hoger zal liggen dan bij de met 
vloeibaar metaal gekoelde kweekreactor, omdat het koelgas helium 
totaal inert is voor neutronen. Er wordt een kweekfactor van 
1,4 verwacht voor de gasgekoelde reactor t.o.v. 1,2 voor de 
vloeibaar metaal gekoelde reactor. De ontwikkeling van de met 
natrium gekoelde kweekreactor vond in de jaren vijftig plaats in 
de Verenigde c~aten (de eerste nucleaire electriciteit ter wereld 
is opgewekt c. or een kweekreactor). In Europa, Rusland en Japan 
heeft de kweekreactor in de jaren zestig en zeventig gtote 
belangstelling ondervonden. Frankrijk, dat voor zijn energievoor
ziening bijna geheel van het buitenland afhankelijk is, is het 
verst gevorderd met deze ontwikkeling. Er zijn nu in de wereld 10 
kweekreactoren van verschillend vermogen in bedrijf en verschil
lende in aanbouw. Zie onderstaande tabel. 
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Tabel 5.6: Kweekreactoren in de wereld 

in bedrijf 
land naam reactor vermogen stelling 

in bedrijf: 
Frankrijk Phenix 250 MWe 1973 

Super Phenix 1200 MWe 1984 
Verenigd Koninkrijk PFR 250 MWe 1979 
USA EBR2 16,5 MWe 1963 

FFTF 400 MWth 198C 
India Kalpakkant 15 MWe 1984 
Japan Joyo 100 MWth 1977 
USSR BOR 60 12 MWe 1969 

BN 350 350 MWe 1972 
BN 600 600 MWe 1980 

in aanbouw: 
West-Duitsland SNR-300 300 MWe 1987 
Italië PEC 140 MWth 1987 
Japan Monju 250 MWth 1990 

Nederland neemt samen met België deel aan de ontwikkeling van de 
Duitse kweekreactor. Dit project is jp zijn beurt weer nauw 
verbonden met de Franse projecten. 

Technische uitvoering van de kweekreactor 

Om uranium-238 om te zetten in plutonium, zijn snelle, niet 
afgeremde neutronen nodig. Het koelmiddel van een kweekreactor 
mag daarom geen neutronen absorberen en ze zo weinig mogelijk 
afremmen (modereren). Daarvoor is het vloeibare metaal natrium 
geschikt. (Natrium is boven 100 graden Celsius vloeibaar.) Dit 
wordt als koelmiddel gebruikt en door de reactorkern gepompt. De 
reactorkern bestaat uif twee zones: de centrale splijtstofzone, 
waar omheen de kweekzone is geplaatst. De eerste zone bestaat 
voornamelijk uit een mengsel van uranium- en plutoniumoxyden in 
splijtstofstaven en de kweekzone bestaat voornamelijk uit 
uranium-238-oxyde (in de kweekelementen). Het vloeibare metaal 
wordt door de reactorkern gepompt en daarbij verhit. Het staat op 
zijn beurt zijn warmte af in een zgn. tussenwarmtewisselaar aan 
een secundaire natrium kringloop. Deze kringloop staat zijn 
warmte af in stoomgeneratoren aan een stoomwaterkringloop. De 
gevormde stoom wordt naar turbines geleid en in electriciteit 
omgezet. De tweede kringloop van natrium voorkomt eventuele 
radioactieve besmetting bij lekkage. Tevens zorgt de secundaire 
natriutnkringloop er voor dat bij een lek in de stoomgenerator 
geen water en reactieproducten van de Na-H2Ü-reactie in de reac
torkern kunnen doordringen. 
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Splijtstofcyclus van de kweekreactor 

Om een kweekreactor te starten, is Pu-239 nodig. Dit wordt ver
kregen door de splijtstof elementen van LWR's op te werken en het 
vrijkomende Pu in nieuwe splijtstofeletnenten te brengen. Deze 
worden in de reactorkern opgebruikt. Tegelijkertijd vormt zich 
meer Pu dan er verbruikt wordt in de kweekmantel. Om dit te 
kunnen gebruiken, moeten de kweekelementen opgewerkt worden en 
het vrijkomende Pu in splijtstofelementen verwerkt worden, die in 
de kern geplaatst kunnen worden. 
Het overschot aan Pu dat op den duur ontstaat, kan gebruikt 
worden om andere kweekreactoren te starten maar ook cm uranium 
voor lichtwaterreactoren te "verrijken". Dit kan economisch 
interessant worden als de prijs van natuurlijk uranium hoog wordt 
en er tevens voorraden verarmd uranium beschikbaar zijn. Zo helpt 
de lichtwaterreactor bij het starten van de kweekreactor en kan 
op den duur de kweekreactor helpen bij het langer economisch 
bedrijven van de lichtwaterreactor. 

Technologie, ontwikkelingen 

De technologie die toegepast wordt in kerncentrales sluit nauw 
aan bij die wordt toegepast enerzijds in de chemische industrie, 
anderzijds in andere types electriciteitscentrales zoals kolen-, 
olie- of gasgestookte centrales. Het is de technologie van de 
zgn. warme werktuigbouw: drukvaten, leidingen, pompen en warmte
wisselaars die werken bij temperaturen van 550 graden Celsius en 
lager. De technologie is goed bekend en wordt veel toegepast. Er 
zijn geen grote wijzigingen te verwachten, wel perfectioneringen 
betreffende spanningsberekeningen, levensduur evaluaties, staal
soorten etc. Dit kan resulteren in een langere technische 
levensduur van nieuwe zowel als bestaande installaties. 

Hoewel de hiervoor beschreven types kerncentrales in detail grote 
verschillen hebben, geldt: 

I Een kernreactor verbruikt splijtstof en levert energie. 

Een kweekreactor f een bijzonder type kernreactor) verbruikt 
splijtstof en levert energie en nieuwe splijtstof. 

Alle kerncentrales hebben een aantal aspecten die ze onderschei
den van andere - nu toegepaste - electriciteitscentrales: 

er is een dikke afscherming tegen straling noodzakelijk, 
er zijn systemen (actief of passief) voor de afvoer van 
vervalwarmte nodig, 
er is een uitgebreid systeem van controle en regeling 
noodzakelijk. 

De kosten voor deze systemen en installaties veroorzaken o.a. een 
degressie van de specifieke kosten bij grotere eenheidsgroottes. 
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Belangrijke verschillen tussen de types kernreactoren vloeien 
voort uit de keuze van het koelmiddel en de daarbij behorende 
bedrijfsdruk in het primaire circuit. Water heeft bij de gewenste 
temperatuur van ongeveer 500 graden Celsius (vanwege het thermi
sche of r^rnot rendement) een hoge druk (200-225 bar) en vereist 
dikwandige vaten of pijpen. Gas en vloeibaar natrium kunnen bij 
lage druk warmte afvoeren bij deze temperatuur. Er kunnen dus 
dunne wanden in de vaten, warmtewisselaars etc. toegepast worden. 

Het thermisch rendement wordt in hoge mate door de toegepaste 
temperatuur bepaald. Er wordt niet verwacht dat men bij de 
bestaande reactortypes hogere temperaturen zal gaan toepassen en 
dus ook geen hogere thermische rendementen zal krijgen. Het is nu 
al mogelijk om sterkere staalsoorten te maken. Deze zijn echter 
te duur om economisch toegepast te kunnen worden. 

Gezien de dikwandige vaten bij LWR's geldt daar in sterke mate 
een specifieke kostendegressie naarmate de eenneidsgrootte 
toeneemt. Dit is veel minder het geval bij lage druk systemen 
zoals die toegepast worden bij gasgekoelde en natriutngekoelde 
reactoren, en bij drukpijpreactoren (CANDU). 
Dit vindt zijn weerslag in de technologische ontwikkelingen die 
voor de toekomst verwacht worden. Deze ontwikkelingen worden in 
de volgende paragrafen besproken. [3] 

5.7.1 Verdere ontwikkeling bij de lichtwaterreactor 

De verdere ontwikkeling van de lichtwaterreactor is er op gericht 
om een hogere conversiefactor te bereiken. Hiertoe moet voorname
lijk de reactorkern gewijzigd worden. De technologie van de 
warmteafvoersystemen blijft hetzelfde. 

De conversiefactor geeft aan hoeveel nieuwe splijtbare atomen 
gemiddeld geproduceerd worden bij een kernsplijting. In een 
drukwaterreactor van het huidige type is de conversiefactor 0,55. 
Men wil deze conversiefactor op 0,9 of 0,95 brengen. Hiertoe is 
het nodig om de moderator-splijtstof verhouding van 2 (PWR) op 
ongeveer 0,5 te brengen. Hiervoor zijn zeer compacte reactorker
nen noodzakelijk. 

In vergelijking met een nu toegepaste PWR bereikt men op deze 
manier in een gesloten splijtstof kringloop een 3 maal beter 
gebruik van de grondstof natuurlijk uranium. Het ontwikkelings
werk is er op gericht om deze modificatie eventueel ook in be
staande PWR-installaties te kunnen aanbrengen. 

De reactorkern wordt aanzienlijk compacter. Er zijn bijna 2 maal 
zoveel spl ij tstof staven (109.000 i.p.v. 45.500) maar de hoogte 
van de kern is kleiner (2 m i.p.v. 3,9 m) wegens de grotere 
hydraulische weerstand van de zeer dicht bij elkaar geplaatst-? 
spl i jtslofscaven. Het volume van de kern is kleiner (2i m i.p.v. 
40 m ), maar het vermogen per eenheid volume is hoger nl. 150 
W/cm i.p.v. 93 U/cai omdat het totale vermogen gei ijk blijft. 
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Dit type reactoren gebruikt splijtstof waarin 7,5-8Z splijtbaar 
plutonium verwerkt is (mengoxyde splijtstof : MOX). 
Dit plutonium kan verkregen worden door de splijtstofelementen 
van PWR's en BWR's op te werken, d.w.z. chemisch te behandeLen en 
het geproduceerde plutonium beschikbaar te maken. 

Als men de energie die een LWR uit het natuurlijke uranium kan 
halen, op E = I stelt, dan stijgt deze waarde tot E = 1,5 bij het 
gebruik van Pu in de huidige lichtwaterreactoren (conversiefactor 
= 0,5). De toepassing van een hogere conversiereactor verhoogt 
dit tot E = 2,5 - 3,5 (conversiefactor = 0,9 - 0,95). 
De conversiefactor maakt dus aanzienlijk beter gebruik van het 
natuurlijke uranium dan de huidige LWR, maar lang niet zo goed 
als de kweekreactor waarvoor E * 60 mogelijk is. 
De inzet van dit reactortype wordt door de economische factoren 
bepaald. Als men er van uitgaat dat voor een conversiereactor de 
investering*- en bedrijfskosten gelijk zijn aan die van een PWR 
(wat gerechtvaardigd is gezien de toepassing van dezelfde compo
nenten: drukvat, warmtewisselaars en pompen), dan zijn de splijt-
stofkosten bepalend. 

Bij een PWR zijn deze ongeveer 252 van de electriciteitsopwek-
kingskosten. Er zijn nog geen nauwkeurige prijsopgaven van de 
splijtstofkosten bij een conversiereactor. Men schat dat deze 30 
tot 60Z hoger liggen dan bij een PWR. Dit betekent een stijging 
van de eiectriciteitsprijs van 10-152. 
De PWR heeft bij de huidige uraniumprijs dus nog economische 
voordelen, maar bij een prijsstijging op de uraniummarkt begint 
de conversiereactor concurrerend te worden. Naarmate de opwek-
kingskosten van de verschillende reactortypes elkaar naderen, 
wordt de keuze van het reactortype moeilijker. Enerzijds heeft 
men voorkeur voor een bepaald type, anderzijds moet het te kiezen 
type perspectief hebben. 

Het huidige ontwikkelingswerk is er op gericht om tegen 19 J de 
conversiereactor te kunnen demonstreren- [4] 

5.7.2 Verdere ontwikkeling van de kokendwaterreactor 

In een internationale samenwerking tussen Zweden, USA en Japan 
(ASEA, General Electric, Japan Atomic Power Company) zijn verbe
terde ontwerpen gemaakt voor BWR's. Daarbij wordt aandacht be
steed aan verbetering van betrouwbaarheid en beschikbaarheid, 
vermindering van tijd nodig voor periodieke inspectie, stralings
belasting en verbetering van werkomstandigheden. Dit wordt o.a. 
bereikt door betere lay-out en de toepassing van robots. Door 
meer prefabricage in de fabriek vil men de bouwtijd verkorten en 
dus de bouwkosten verlagen. 

Er zijn geen prijsschattingen beschikbaar voor de toekomst. Er 
wordt verwacht dat de bovengenoemde verbeteringen de totale prijs 
constant zullen houden (uitgedrukt in 1986 guldens) omdai: er 
waarschijnlijk ook factoren zijn die de prijs zuilen verhogen 
zoals extra veiligheidsmaatregelen. 
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Ten aanzien van de veiligheid streeft men naar een ontwerp dat in 
staat is grote storingen zelf op te vangen zonder ingreep van 
mensen of beveiligingsapparatuur: inherence of passieve veilig
heid. Een mogelijkheid hiervoor is het toepassen van natuurlijke 
circulatie in de reactorkern- waardoor de koeling niet afhankelijk 
wordt van pompen. [5] 

Specifieke punten waarop het ontwerp verbeterd is, zijn: 
lage verntogensdichtheid in de kern en natuurlijke 
circulatie, 
passief containment koelingssysteem, 
vereenvoudigde regelings- en eiectrische systemen, 

- vereenvoudigde turbine en voedingswatersysteetn. 

Bovengenoemde ontwerpverbeteringen gelden ook voor nieuw ontwor
pen 600 MWe eenheden, waarvoor belangstelling bestaat omdat de 
totale investering kleiner is en de eenheid beter in de net-
structuur past. 

5.7.3 Verdere ontwikkeling van de hoge temperatuur gasgekoelde reactor 
(HTGR) 

Dit reactortype heeft twee ontwikkelingsrichtingen, die overigens 
gecombineerd kunnen worden nl. een kernreactor die uit thorium 
splijtbaar U-233 maakt en een die toegepast wordt voor hoge 
temperatuur proceswarmte. 
Het gebruik van thorium geeft toegang tot n zeer grote voorraad 
energiegrondstof zoals reeds in hoofdstuk 3 naar voren is geko
men. 

Tot nu toe worden kernreactoren bijna-alleen voor electriciteits-
opwekking toegepast wegens de reeds genoemde redenen van goede 
aanpassing aan de gecentraliseerde opwekkingsstructuur, overeen
komstige eenheidsgrootces etc. De ontwikkelingen voor de toepas
sing van kernreactoren voor stadsverwarming en proceswarmte wor
den in hoofdstuk 8 beschreven. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 
specifieke ontwikkelingen van de HTGR voor electriciteitsopwek-
king. 

Gebaseerd op de ervaringen met de HTGR's in West-Duitsland en in 
de USA zijn modulaire reactoren ontworpen met vermogen van 150 a 
200 MWth. Deze kunnen toegepast worden voor alleen electri-
citeitsopwekking maar ook gecombineerd met waterontzilting, en de 
levering van proceswarmte. In het geval van alleen electrici-
teitslevering is het vermogen 75 MWe. Het moduul wordt geheel 
fabrieksmatig gebouwd op een ponton en na de tests in de fabriek 
gesleept naar de definitieve ligplaats, waar de ponton ook vast
gezet kar, «orden op een tevoren geprepareerde ondergrond. De 
prijsschattingen voor dit type opwekkingseenheid zijn in onder
staande tabel gegeven. [6,7,8,8a] 
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Tabel 5.7.3: Prijsschattingen HTG reactoren in miljoen guldens 
(april 1985) 

400 MWth 800 MWth 

electriciteitsopwekking 
electriciteit en stoom 
electriciteit en waterontzilting 

770-990 
750-950 
1200-1550 

1230-1620 
1200-1570 
2000-2640 

De marge wordt voornamelijk bepaald door lokale eisen en 
omstandigheden. 
Voor electriciteitsopwekking komt mea op de volgende schattingen 
in et/kWh voor bedrijf in 1993/1994: 

400 MWth 800 MWth 

7000 h/jaar 
8000 h/jaar 

17,5-22 
16 -20 

15-18 
14-17 

5.7.4 Verdere ontwikkeling van de zwaarwaterreactor 

De nadruk bij de verdere ontwikkeling van de zwaarwaterreactor 
ligt op het gebied van het voldoen aan de zich wijzigende eisen 
van de klant, zowel bestaande als nieuwe. 

Dit betreft zowel het vermogen van de centrale als bedrij fs-
kenmerken zoals belastingfactor en load following gedrag. Men 
denkt aan vermogensgroottes van 300 tot 1000 MWe. Load following 
gedrag van 50 tot 100% vermogen is al gedemonstreerd. 
Voor nieuwe markten zoals levering van proceswarmte voor bijvoor
beeld tertiaire oliewinning, oliewinning met "tar-sands" en 
waterontzilting dient het ontwerp aangepast te worden. Hierbij 
zou ook een ander koelmiddel, namelijk een organische vloeistof, 
toegepast kunnen worden waarmee men in Canada goede ervaringen 
heeft [9j en waaraan vroeger bij Euratom onderzoek is verricht 
(ORGEL). 

De zwaarwaterreactor kan zowel natuurlijk en verrijkt uranium in 
een open kringloop als opgewerkte LWR of opgewerkte CANDU 
splijtstof of thorium in een gesloten splijtstofkringloop als 
brandstof verbruiken. De hier genoemde volgorde is tevens de 
volgorde waarin dit zal plaatsvinden gebaseerd op economische 
criteria. (Opgewerkte CANDU-splijtstof bevat minder U-235 dan 
natuurlijk uranium.) 
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Een andere ontwikkeling bij de CASDl'-reactor is de verlenging van 
de Levensduur. Men kan die bereiken door de hoogst belaste 
onderdelen, de drukpijpen. te verwisselen. Na een dergelijke 
verwisseling en een totale inspectie is het aogeiijk dar de 
reactor nog veer 20 a 23 jaar dienst doet. De elert ricitei ts-
opwekkingskosten worden dan zeer laag omdat de investering reeds 
geheel afgeschreven is. 

5.7.5 Verdere ontwikkeling van de kweekreactor 

In Frankrijk en Rusland is «en vergevorderd «et de ontwikkeling 
van de natriuagekoelde kweekreactor. In enkele stappen (25 MWe, 
250 MWe, 1200 HWe (Frankrijk) en 12 HUe, 300 MWe, 600 MWe 
(Rusland)) zijn grote centrales ontwikkeld en in bedrijf gesteld. 
Hierdoor is men in staat de ervaring op te doen die nodig is oa 
nieuwe centrales te ontwerpen. Er wordt niet verwacht dat toekom
stige centrales groter zullen zijn, wel economischer. 

Bij de huidige prijzen van uraniua zijn de electriciteitsopwek-
kingskosten van de kweekreactor (investerings-, bedrij fs- en 
splijtscofcycluskosten) nog hog^r dan die van een LWR- De inves
teringen zijn nog hoog oadat het ontwerp nog niet geoptiaaliseerd 
is en de splijtscofcycluskosten hoger zijn dan die van een LUR 
wegens de complexiteit van het fabriceren van splijtstof met 
plutonium. De huidige ontwikkelingsinspanning is er op gericht 
ervaring op te doen teneinde dit type reactor in serie te kunnen 
bouwen zodra dit economisch verantwoord (of vereist) is. Princi
pieel worden er in het Franse ontwerp geen wijzigingen verwacht, 
wel een groot aantal technologische verbeteringen. 

Als vervolg op de bouw van de Phenix en de Super Phenix reactor 
wil men de Super Phenix-2 (SPX-2) reactor bouwen die gevolgd 
wordt door de eerste van de seriebouw. Men verwacht dat de elec-
triciteitsopwekkingskosten voor SPX-2 30 tot bOZ hoger liggen dan 
die van een LWR en die van de eerste van de serie ongeveer gelijk 
zijn aan die van een LWR. [10,Ir] 

De verdeling over de drie kostenonderdelen investering, bedrijf 
en splijtstofcyclus, ligt anders bij de kweekreactor. Investering 
en bedrijf zijn duurder, maar de spiijtctofcyclus is goedkoper dan 
bij een LWR (zie ook hoofdstuk 6-4.5). 

De grootste drijfveer voor de bouw van kweekreactoren is het 
beter gebruik van uranium. Daarnaast wil men de opwekkingskosten 
verlagen. Iedere w;jziging van hc-t huidige internationaal ge
accepteerde systeem moet voordelen hebben die opwegen tegen 
nadelen zoals: 

de extra kosten om een nieuw systeem te introduceren, 
extra goedkeuringsprocedures, 
andere veiligheidsmaatregelen, 
maatschappelijke en politieke acceptatie tiedere wijziging 
levert bezwaren op), 
grotere technische complexiteit. 
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Gezien de hoge ontwikkel ingskosten van prototype reactoren en de 
e e r s t e van de s e r i e hebben Belg ië , West-Duitsland, Frankrijk, 
I t a l i ë en het Verenigd Koninkrijk een samenwerkingsovereenkomst 
gvtekend. Nederland hee f t de aogeLijkheid aan deze samenwerking 
deel te neven, waarin het voorzien i s om prototype kweekreactoren 
te bo««werï-

In de USA, vaar «en s inds 1951, toen er voor het e e r s t e l e c t r i c i -
t e i t werd opgewekt u i t kernenergie in een kweekreactor, werkt 
aan de ontwikkel ing van d i t reactortype, heeft men s inds 1984 ook 
een andere weg ingeslagen- Er wordt door General E l e c t r i c gewerkt 
aan een modulaire kweekreactor net reactormodules met een v e m o 
gen van 425 Jftfth. Drie van derge l i jke reactoraodules leveren 
stoom aan een 415 MWe turbine in een centra le . De reactormodules 
en de warmtewisselaars en stoomgeneratoren z i j n in ondergrondse 
s i l o ' s g e p l a a t s t . Door «eerdere van deze eenheden op een t e r r e i n 
te p laatsen kan aen "centrales" van 830 en 1245 MWe aaken. 

Het project i s er op ger icht omstreeks 1997 de bouw van de eer s t e 
centra le van d i t type t e beginnen. Dit schema komt overeen met de 
verwachte s t i j g i n g van de vraag naar e l e c t r i c i t e i t in de USA en 
aet het besef dat voor de verdere toekomst kweekreactoren nodig 
l i j n . 
Door vergaande s tandaard i sa t i e , s e r i e fabricage in de fabriek en 
weinig werkzaamheden op de bouwplaats hoopt men e l e c t r i c i t e i t s -
opwekkingskosten met d i t type kerncentrale te bereiken v e r g e l i j k 
baar met of lager dan van kolencentrales en l i ch twaterreac toren 
voor het gehele vermogensbereik van 400 tot 1200 MWe. 

Een in het oog springend voordeel i s dat tengevolge van het 
r e l a t i e f k le ine vermogen en de korte bouwtijd (minder dan 4 jaar) 
de u i tbre id ing van de opvekkingscapaci te i t van een e l e c t r i c i t e i t s -
naatschappij goed aangepast kan worden aan de s t i j g i n g van de 
vraag. Zel fs a l s de invester ingskosten pex MW opwekkingscapaci~ 
t e i t hoger z i j n , kan een k le ine reactor d i e snel gebouwd wordt, 
voordel iger z i j n wegens het r e l a t i e f lagere bedrag dat aan bouw
rente betaald moet worden. [ f2] 

Daarnaast heeft Rockwell International met ondersteuning van 
Combustion Engineering, Bechtel en Argonne National Laboratory 
een ontwerp gemaakt voor een natriumgekoeide r e a c t o r i n s t a l l a t i e 
met een vermogen van 377 MWe in éai kernreactor en met éai 
turbine. Opmerkelijk i s , dat het ontwerp gemaakt is voor een 
levensduur van 60 jaar . { 13] 
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6. KARAKTERISTIEKEN VAN DE GELEVERDE ELECTRICITEIT 

In ieder energievoorzieningssysteem streeft men naar een optimale 
opbouw die bepaald wordt door de eisen die men aan dat energie
voorzieningssysteem stelt. De componenten in zo'n systeem zullen 
geoptimaliseerd zijn naar de eisen voor die componenten, waarbij 
er een verschil zal zijn tussen de eisen aan het systeem en de 
eisen aan de componenten. (Iedere component heeft een eigen 
eisenpakket.) 
In het algemeen zullen de individuele componenten niet aan alle 
systeemeisen voldoen, maar door een juiste keuze en combinatie 
van componenten voldoet het systeem wel. De componenten zullen 
gebaseerd zijn op de fysische eigenschappen van stoffen, proces
sen, onderdelen etc. Door engineering is tenslotte de uiteinde
lijke component ontstaan, waarbij het als gevolg van een subopti-
malisatieproces mogelijk is dat niet alle fysische eigenschappen 
die van oorsprong aanwezig zijn, ten volle benut worden. 

Dit is o.a. het geval bij kernenergie. Het splijtingsproces (de 
kettingreactie) reageert heel snel en is ook snel te regelen. 
Deze eigenschap wordt weinig gebruikt in de huidige kerncentra
les. Deze zijn ontworpen en gebouwd voor grondlastbedrij f. Zolang 
kerncentrales minder dan 30% van het opgestelde vermogen vormen 
en niet meer dan 50% van de kWh's leveren, zoals de komende 
decennia in Nederland het geval is, is load-following voor de 
kerncentrales niet nodig en geeft men om economische redenen de 
voorkeur aan grondlastbedrijf. Bij load-following heeft men een 
kleiner aantal equivalente vollastbedrijfsuren en ontstaan er 
zwaardere (thermisch-mechanische) belastingen op de splijtstof
elementen waardoor deze korter meegaan of duurder worden. Dat 
load-following goed mogelijk is, wordt toegelicht in hoofdstuk 
6.2.3. 

Een andere karakteristiek van het kernsplijtingsproces is dat men 
zowel in kleine als grote vermogens energie kan opwekken. 

Het is technisch goed mogelijk om kerncentrales te bouwen met 
vermogens tussen 5 en 100 MWe, zoals bewezen is met de vele 
demonstratieprojecten (Dodewaard, 50 MWe, is zo'n demonstratie
project). Om economische redenen bouwt men eenheden van 900 a 
J200 MWe. Men profiteert dan van de sterke degressie van de 
specifieke kosten die kernmerkend is voor kerncentrales o.a. 
vanwege de afscherming, de veiligheidssystemen zoals verval-
warmteafvoer en de uitgebreide regelsystemen. 

Wil men voor de toekomst het ideale systeem samenstellen voor de 
energievoorziening, dan dient men te weten uit welke processen 
men kan kiezen en welke processen men - eventueel door tussen
schakeling van een conversie of opslagsysteem - kan combineren. 
Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de fysische 
eigenschappen van de processen en de geëngineerde vorm, waarin 
deze processen nu worden aangeboden. Dit laatste als gevolg van 
een optimalisatie aan de hand van eisen van nu (en het verleden), 
die niet de eisen van de toekomst behoeven te zijn. 
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In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de geëngineerde karakte'is-
tieken zijn van kernenergie en hoe deze zich 2ullen ontwikkelen. 
Bij het samenstellen van een energiesysteem moet men zich steeds 
afvragen of de eigenschap waarop men een energieopwekkingseenheid 
afwijst, een onveranderbare fysische eigenschap is of een geëngi
neerde karakteristiek en of deze karakteristiek anders geëngi-
neerd kan worden. 

De volgende karakteristieken worden van belang geacht voor een 
vergelijking en/of combinatie met andere energiebronnen: 

6.1 Beschikbaarheid van de "brandstof" 
6.2 Leveringskarakteristiek 
6.3 Eenheidsgrootte 
6.4 Prijs (investering, bedrijf, splijtstof) 
6.5 Locaties 
6.6 Betalingsbalans 
6.7 Werkgelegenheid 
6.8 Internationale afhankelijkheid 

6.1 Beschikbaarheid van de "brandstof" 

Voor een kerncentrale bestaat de brandstof uit splijtstofelemen
ten. Deze worden verkregen door uraniumerts te delven, het ura
nium af te scheiden, dit te verrijken, het verrijkte uranium in 
te sluiten in splijtstofstaven en vervolgens samen te bouwen tot 
splijtstofelementen. 

Voor het meest waarschijnlijke uraniumverbruikspatroon in de 
toekomst is er tot na 2050 voldoende uranium om de dan werkende 
kernreactoren van uranium te voorzien. 
Uranium kan in een groot aantal landen gekocht worden. Enkele 
landen met grote reserves zoals Australië, Canada en Zuid-Afrika, 
hebben een relatief laag energieverbruik zodat er geen vrees 
behoeft te ontstaan dat deze landen hun eigen voorraden voor 
eigen gebruik willen bewaren, wat wel het geval is in Frankrijk. 

De handelingen uranium delven, raffineren, verrijken en splijt-
stofelementfabricage worden door een aantal (semi-)overheids- en 
commerciële instellingen in de wereld uitgevoerd. Er is geen 
reden om monopolievorming aan te nemen, zeker niet binnen de 
Europese Gemeenschap en de OECD, waardoor Nederland niet op 
commerciële wijze splijtstofelementen zou kunnen verkrijgen. Een 
factor daarbij is dat een Nederlands bedrijf (Urenco-Nederland) 
in opdracht de verrijking uitvoert voor vele buitenlandse elec-
triciteitsmaatsrhappijen en voor de Nederlandse kerncentrales. 
Daarenboven is het gemakkelijk (en aanbevelenswaardig) om een 
voorraad uranium of beter splijtstofelementen voor enige jaren te 
hebben, zodat tijdelijke politieke spanningen overbrugd kunnen 
worden. (Frankrijk heeft voor 5 jaar uranium voor al zijn eigen 
kerncentrales in eigen land; de Zwitserse kerncentrales hebben 
een voorraad voor 2 a 3 jaar.) 
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Er wordt verwacht dat Nederland altijd in staat zal zijn om op de 
wereldmarkt voldoende uranium te kopen en te laten verwerken tot 
splijtstofelementen om de kerncentrales van brandstof te voor
zien, ook als een groot deel van de Nederlandse energievoorzie
ning gebaseerd is op kernenergie. 

6.2 Leveringskarakterist iek 

Hieronder kan worden verstaan: 
de lange termijn karakteristiek (vele jaren), 
de middellange termijn karakteristiek (een jaar), 
de korte termijn karakteristiek (seconden, dag). 

Deze zeer verschillende karakteristieken worden hieronder bespro
ken. 

Impliciet wordt er hier van uit gegaan dat de algemene kenmerken 
van de geleverde electriciteit bekend zijn, omdat die voor alle 
typen kerncentrales gelijk zijn aan die van kolen-, olie- of 
gasgestookte centrales, nl.: frequentie 50 Hz, 3 fasendraai-
stroom, voltage aan de klemmen van de generator 20 kVolt. Buiten 
de centrale wordt vaak het voltage verhoogd in transformatoren 
tot het voltage van het net (150 kV, 380 kV). 

6-2.1 Lange termijn leveringskarakteristiek 

Hieronder vallen zowel de mogelijkheden om het systeem uit te 
breiden als het gedrag van de energieopwekkingseenheden over een 
zeer lange periode. 

Ais men beschikt over een voldoende industriële infrastructuur en 
voldoende financieringsmogelijkheden, kan men in een beperkt 
aantal jaren een groot aantal opwekkingseenheden bouwen (België, 
Zwitserland, Frankrijk). De bouwtijd van een gestandaardiseerde 
kerncentrale is 60 a 70 maanden [l]. Door standaardisatie hoopt 
men in de toekomst de bouwtijd nog te kunnen verkorten. 

De technische levensduur van kerncentrales is nu 25 a 30 jaar. Er 
is een tendens deze te verlengen. Nieuwe kerncentrales ontwerpt 
men voor een grotere technische levensduur (tot 60 jaar), terwijl 
men bij bestaande na bijv. 25 jaar de zwaarst belaste onderdelen 
kan vervangen, zodat de centrale veilig een nieuwe bedrijfsperio-
de van 25 a 30 jaar kan ingaan [2,3]. Gedetailleerde inspectie
technieken die al ontwikkeld zijn en nog verder geperfectioneerd 
zullen worden, staan er borg voor dat de veiligheid gegarandeerd 
blijft. 

6.2.2 Middellange termijn leveringskarakteristiek 

Een kerncentrale kan continu voor periodes van 10 a 12 maanden op 
vol vermogen electriciteit Leveren. Daarna dient de centrale 
afgeschakeld te worden om de splijtstof te verwisselen. Dit duurt 
3 a 6 weken, afhankelijk van het feit of men tegelijkertijd ook 
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reparaties uitvoert. De splijtstofwisseling (waarbij een deel van 
de splijtstof vernieuwd wordt en een deel van de splijtstofele-
raenten van plaats verwisselen) voert men meestal uit in een 
periode van lage belasting van het electriciteitsnet, zodat an
dere opwekkingseenheden aan de vraag kunnen voldoen. Er is een 
tendens om de periode tussen twee splijtstofwisselingen te ver
groten tot 18 maanden [4]. Dit is mogelijk door verbeterde 
splijtstofelementen toe te passen. De hogere kosten hiervan wor
den gecompenseerd door de hogere electriciteitsproduetie. 
Het is mogelijk om de splijtstofwisseling uit te stellen door de 
centrale op lager vermogen te bedrijven ("stretch-out 
operation"). Hierdoor is het mogelijk de splijtstofwisseling goed 
in te plannen in de totale netstructuur en er voor te zorgen dat 
niet alle kerncentrales tegelijkertijd splijtstof dienen te wis
selen. [5] 

Bovenstaande geldt uiteraard niet voor kerncentrales waarbij 
tijdens bedrijf de splijtstof gewisseld kan worden (CANDU, HTGR). 
Deze centrales kunnen continu in bedrijf zijn. Ze worden wel eens 
afgeschakeld om inspecties en reparaties uit te kunnen voeren. 

6.2.3 Korte termijn leveringskarakteristiek 

Electriciteit wordt opgewekt, getransporteerd en direct ver
bruikt. Er vindt geen opslag van electriciteit plaats. 
Electrische energie wordt wel omgezet in een andere vorm en als 
zodanig opgeslagen, bijvoorbeeld door pompaccumulatie (zie de 
desbetreffende deelstudie die in het kader van de totale studie 
duurzame energie uitgevoerd dient te zijn). 

Electriciteitscentrales leveren aan een electriciteitsnet, waar
uit de gebruikers hun electriciteit betrekken. De huidige 
Nederlandse gebruikers hebben een gebruikspatroon: weinig gebruik 
's nachts, veel overdag met pieken in de oeneend en middag. 

Alle centrales tezamen leveren de gevraagde electriciteit. 
Daarbij kunnen een aantal centrales altijd hetzelfde vermogen 
leveren: de basislast of grondlast. Andere centrales Dassen hun 
productie in grote lijnen aan op het verbruikspatroon ("load-
following") en enkele centrales zorgen ervoor dat vraag en aanbod 
precies in overeenstemming zijn (frequentieregeling). Hierbij kan 
load following en frequentieregeling gecombineerd worden. Daar
naast zijn er nog een aantal centrales in bedrijf die in staat 
zijn om plotselinge variaties, bijv. het uitvallen van een cen
trale, op te vangen, de zgn. "netondersteuning" of "draaiende 
reserve". 

Op basis van economische argumenten (hoge investering, lage 
brandstofkosten) geeft men bij kerncentrales de voorkeur aan 
grondlastbedrij f. Er worden op die manier veel bedrijfsuren ge
maakt en de geproduceerde electriciteit is goedkoop. Technisch is 
het goed mogelijk dat de kerncentrales gebruikt worden voor "load 
following" en frequentieregeling. Dit is o.a. nodig als hef. 
percentage "kernstroom" in een electriciteitsnet boven de 25 a 
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35% komt. Wanneer ondanks de load-following nog voldoende equiva
lente vollasturen gemaakt kunnen worden, is het ook goedkoper dan 
load-following met fossiele eenheden. 

Het fysisch proces van de energieopwekking: de kernsplitsing is 
tot zeer snelle vermogens wisselingen in staat. Het zijn de tech
nische installaties, die nu zodanig gemaakt zijn dat ze beperkin
gen hebben voor zulke Temperaturen en dus vermogenswisselingen. 
Door een juist ontwerp is het mogelijk gebleken om kerncentrales 
te bouwen die geschikt zijn voor load-following en frequentie
regeling. Dit is bewezen o.a. in tests in Frankrijk, België en 
Zweden. [6,7,5] 

De load-following karakteristieken zoals ze nu nodig zijn geble
ken in de electriciteitsnetten die nu in gebruik zijn, zijn de 
volgende: 

2 maal per dag ("load-following"). 
Terugregelbaar tot 20 a 30% van PN (Nominaal Vermogen). 
Vermogenstoename/-afname met 0,3 tot 2% PN/minuut. 

honderden keren per dag (frequentieondarsteuning). 
Stapfuncties ter grootte van 2% tot 5% van PN. 
Toenames/afnames met 1% PN/minuut. 

netondersteuning. 
+ 10% PN stapfunctie (tijdsconstante 15 s e c ) . 
5% PN/minuut tot volvermogen (ASEA zegt 20% PN/minuut te 
kunnen doen dankzij speciale eigenschappen van de kokend-
waterreactor) . 

Na een netafschakel ing blijft de kernccïtrale in bedrijf en kan 
dan binnen 10 minuten weer gesynchroniseerd zijn met het net en 
vervolgens in 30 tot 60 minuten weer op vol vermogen electrici-
teit leveren. 

Bovengenoemde karakteristieken zijn pas sinds enkele jaren ontwik
keld en nog volop in ontwikkeling. Een deel van deze eigenschap
pen wordt bepaald door de turbinegenerator die grote overeenkom
sten vertoont met turbinegenerator van kolen-, olie- of gasge
stookte centrales. In de toekomst lijkt het zeker mogelijk om aan 
hogere eisen te voldoen als die zich voordoen, enerzijds door 
verdere ontwikkeling van de bestaande reactortypes en regelingen, 
anderzijds door de introductie van gas- en natriumgekoelde reac
toren die kleinere tijdsconstantes kunnen hebben, hoewel de 
stoomturbine, die gelijk is in iedere centrale, dan bepalend gaat 
worden. 

Voor de toekomst verwacht men dat er meer kerncentrales gebouwd 
zullen worden die geschikt zijn voor load-following en frequentie
ondersteuning, speciaal daar waar kerncentrales meer dan 30% van 
het opgestelde vermogen uitmaken en meer dan 50% van alle kWh's 
leveren. Dit is echter vooralsnog in Nederland niet het geval, 
maar voor de toekomst niet uit te sluiten. 
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De kosten van dergelijke kerncentrales zijn niet hoger; wel 
moeten deze kosten over een kleiner aantal kWh omgeslagen worden 
zodat deze duurder worden. Dit is overigens voor alle type cen
trales hec geval: niet of gedeeltelijk gebruikte investeringen 
moeten toch betaald worden. De kWh-kosten van een Load following 
centrale kunnen eenvoudig uit de kosten van een grondlast cen
trale berekend worden als het aantal equivalente vollasturen 
bekend is. Het investeringskostenaandeel en het bedrijfskosten
aandeel in de kWh-prijs moet omgerekend worden net de verhouding 
van het aantal theoretische vollasturen en het aantal equivalente 
vollasturen. 

Naast bovengenoemde leveringskarakteristieken van de electrici-
teit is het ook van belang te weten hoe snel een centrale opge
start kan worden vanuit een koude toestand en vanuit voorgewarmde 
toestand. 
Een start vanuit koude toestand, bijvoorbeeld na hei. verwisselen 
van splijtstofelementen, duurt 4 a 7 dagen. De start vanuir 
voorgewarmde toestand tot vermogenslevering duurt 8 a 12 uur. 

Eenheidsgrcotte 

Zoals reeds in hoofdstuk 5.1 is gezegd, is er een kostendegres-
siefactor tussen 600 MWe en 1300 MWe. Bij zeer grote centrales 
krijgt men echter extra kosten vanwege de net inpassing. 

Voor de toekomst zal dit waarschijnlijk niet veel anders komen te 
liggen voor wat betreft de LWR. De CANDU-reactor heeft hier enige 
voordelen wegens het ontbreken van zware constructieonderdelen. 
Indien er kweekreactoren of hoge temperatuur gasgekoelde reacto
ren ontwikkeld worden volgens de in hoofdstuk 5 genoemde plannen, 
dan is het economisch mogelijk om in de twintiger jaren van de 
21ste eeuw kerncentrales mee een vermogen tussen 100 en 600 MWe 
te bouwen en te bedrijven. 

Er worden al vele jaren plannen gemaakt om kerncentrales met 
vermogens van 300-600 MWe te bouwen [9]. Tot nu toe zijn deze 
echter nog niet gerealiseerd zodat men niet beschikt over erva
ringscijfers betreffende de kosten. 

Deze ontwerpen van kleinere kerncentrales moet men ook zien in 
het licht van een stagnerende markt voor grote (1000 MWe) kern
centrales. Dit is een gevolg van een minder sterke stijging van 
het electriciteitsgebruik in de wereld. Door kleinere centrales 
aan te bieden, hoopt men ook kerncentrales te kunnen leveren aan 
electriciteitsmaatschappijen die een kleiner gebied verzorgen en 
dus moeilijk een 1000 MWe eenheid kunnen financieren en in hun 
net kunnen opnemen. Dit is het geval in ontwikkelingslanden, maar 
ook in de Verenigde Staten van Amerika. 

Opm.: Er worden nu wel kleine reactoren voor stadsverwarming 
ontwikkeld en wairschijnlijk reeds in Rusland toegepast. Dit 
wordt verder in hoofdstuk 7 besproken. 
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HiAi 

Voor huidige prijsberekeningen van kernenergie worde vervezen 
naar de literatuur en speciaal de studie van het KIVI waarin de 
methodiek uitvoerig besproken wordt. [10.11,12] 

De prijs van eiectricitsit uit kernenergie is opgebouwd uit drie 
componenten: 

investeringen, 
- bedienings- en exploitatiekosten, 

splijtstofcycluakosten. 

Voor de toekomstige ontwikkelingen van kernenergie is het van 
belang mogelijke trends in deze prijscomponenten vast te stellen. 
Daarom worden de drie hoofdcomponenten nader geanalyseerd. 

De investeringskosten hebben betrekking op alle gebouwen en in
stallaties op het terrein van de centrale. Hierin zijn ook begre
pen de reserveringen voor buitenbedrijfstelling en ontmanteling. 

Voor het bepalen van de bijdrage van de investeringskosten aan de 
kWh-prijs zijn ca. de volgende factoren van belang: 
- eenheidsgrootte, 

belastingfactor, 
- rentevoet, 
- bouwtijd en bouwrente, 
- afschrijvingstermijn. 

Daarnaast moet men nog rekening houden met de invloed van de 
eenheidsgrootte op tie reservefactor. 

De bedieningskosten omvatten personeelskosten, verbruiksmiddelen, 
reparaties en verzekeringen. 

De splijtstofcycluskosten hebben betrekking op: 
delving, raffinage van natuurlijk uranium, 
verrijking, 
fabricage van splijtstofelementen, 
opwerking waarbij de waarde van het geproduceerde plutonium 
een rol speelt, 
verwerking en opslag van het radioactieve afval, 
opslag van de gebruikte splijtstofelementen. 

Van ieder van deze factoren zal besproken worden hoe zijn aandeel 
in de totale prijs zich zou kunnen ontwikkelen. Dit wordt in 
detail gedaan voor een LWR omdat daarvan recente gegevens bekend 
zijn [12]. Analoge redeneringen kunnen opgesteld worden voor 
andere reactortypes. Voor de kweekreactor geldt een andere 
kostenopbouw, die daarom apart besproken wordt (hoofdstuk 6.4.5). 
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6.4.1 Investeringen 

De investeringskosten worden gegeven per netto kilowatt geïnstal
leerd vermogen. Volgens de laatste opgaven bedragen deze Hfl. 
3.400,-/kW' [ t2] voor een 1000 MWe kerncentrale. Dit betreft de 
kosten voor de bouwplaats, gebouwen en de installaties. Voor 
reserve-onderdelen, onvoorzien, indirecte bouwkosten, bouwrente 
en eerste kernlading komt hier nog Hfl. 700,-/kW bij. 

Indien twee kerncentrales van identiek ontwerp op dezelfde bouw
plaats worden gebouwd, zijn de kosten lager. De specifieke kosten 
van een enkele centrale zijn 10% hoger dan de specifieke kosten 
als er twee centrales gebouwd worden en 20Z hoger als er 4 cen
trales gebouvd worden. Die is alleen het geval als de centrales 
binnen een bepaalde tijd (I tot 2 jaar) na elkaar gebouwd worden. 

Van investeringskosten is 60Z loon- en 40Z materiaalkosten. Even
tuele kostenwijzigingen in de toekomst zullen door deze twee 
factoren bepaald worden en kunnen dus voor verschillende scena
rio's eenvoudig berekend worden. 
Technologisch gezien worden er geen wijzigingen in de soort en 
technische omvang van de investeringen verwacht anders dan die 
reeds besproken zijn (zie hoofdstuk 5)- Jeze hebben volgens de 
verwachting echter geen kostenconsequenties. In de investerings
kosten zijn de ontmantelingskosten inbegrepen. Men rekent voor 
dit type kerncentrales met een afschrijvingstermijn (economische 
levensduur) van 25 jaar, een reële rente van 4%, een bouwtijd van 
6 jaar en een belastingfactor van 0,8 wat overeenkomt met 7000 
vollasturen. Dit resulteert in een bijdrage van Hfl. 0,035 van de 
investeringskosten aan de RWh-prijs. 

6.4-2 Bedienings- en exploitatiekosten 

Voor een 1000 MWe kerncentrale zijn ongeveer 220 personeelsleden 
nodig met een totaal salaris van ongeveer 17,2 miljoen guld< . per 
jaar. Voor een 1200 MWe centrale zou hetzelfde personeel nodig 
zijn. 

Voor onderhoud, verbruiksgoederen en reserve-onderdelen wordt \% 
van de kosten van de installatie gerekend: 17,7 miljoen per jaar. 
Dit kan grofweg verdeeld worden in 30% assistentie van extern 
personeel, 20% voor reserveonderdelen en 50% specifieke onder
houdskosten. 

Verder zijn er nog kosten voor verzekering, administratie, 
belasting en opslag van laag radioactief afval. 
Totaal zijn de bedienings- en exploitatiekosten 65,5 miljoen 
gulden per jaar of omgerekend 0,94 cent/kWh. 

Voor de toekomst kunnen de wijzigingen in deze kosten berekend 
vorden uit de indexen voor salarisst i jgirïg en materiaal kosten
stijging. Het is mogelijk dat door verdergaande automatisering de 
personeelskosten verlaagd kunnpn worden, hoewel er een minimum 
aan personeel noodzakelijk is. 
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6.4.3 Splijtscofcycluskosten 

De kosten van natuuriijk uranium worden nu berekend op 30$/lb LUOt 
Dit is conservatief omdat de marktprijs eind 1984 I5$/Ib U-jOg was. 
De prijsontwikkeling van uranium is sterk marktgevoelig geweest: 

1960-1970 6 
1975 40 
1979 43 
1980 31,50 
1981 24 
1984 15 

De prijsdaling is veroorzaakt door overcapaciteit van de mijnen 
door de sterke daling van de vraag tengevolge van uitstel en 
vertragingen in nucleaire bouwprogramma's. 
Voor de toekomst verwachten sommigen een stijging van 1% per 
jaar. Een Engelse verwachting is voor 1991 30$/lb U3O0 en voor 
2025 i00$/lb U^Qg. Een Franse verwachting is voor 201Ö 60$/lb 
U 30 8 en voor 2025 90$/lb U30g. 

De omzetting van U^Og in UF, - hetgeen nodig is voor verrijking -
is berekend op 5$/kgU. Hierin werden geen wijzigingen verwacht in 
de toekomst anders dan algemene kostenstijgingen. 

Door concurrentie, de prijsopbouw van ultracentrifugeverrijking 
en de mogelijke opkomst van laserverrijking worden in de verrij-
kingskosten in absolute eenheden geen prijsstijgingen verwacht. 
Voor een 1000 MW centrale bedragen de verrijkingskosten 0,649 
cent/kWh. 

De prijs van splijtsrofelement fabricage is o.a. afhankelijk van 
de wisselkoersen. In 1984 was 200$/kgU een aannemelijke prijs. De 
koers van de dollar was toen 1$ = Hfl. 3,-. Begin 1987 ligt de 
dollarkoers bijna bij Hfl. 2,-. De kosten voor splijtstofelement-
fabricage zullen liggen tussen Hfl. 400,- en 600,- ver kg U. 

Voor de toekomst verwacht men dat een prijs constant blijft of 
zelfs afneemt in reële guldens. Voor lange termijn projecties is 
het van belang te weten dat deze prijs voor een groot deel uit 
arbeidskosten bestaat en voor een klein deel uit materiaal. 

De gebruikte splijtstofelementen kan men opwerken of opslaan. De 
kosten hiervan worden nu geschat op Hfl. 3.880,-/kgU, resp. Hfl. 
l.650,-/kgU. Dit kan gezien worden als een betaling aan een fonds 
waaruit alle noodzakelijke kosten in de toekomst betaald zullen 
worden. 
Deze kosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Men verwacht 
dat men nu de technische problemen van het opwerken kent en 
beheerst en er geen kostenstijgingen meer zijn. Daarnaast bestaat 
er grote belangstelling voor de wegwerpcyclus, waarbij de ge
bruikte splijtstofelementen langdurig opgeslagen worden. De kos
ten daarvan is voor twee projecten (Zweden, Zwitserland) in 
detail bepaald. 

$/lb ü 30 8 

(oliecrisis) 
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De bijdrage aan de kWh-kosten is 2,21 cent voor de wegwerpcyclus 
en 2,78 cent voor opwerken. Voor het Laatste geval zijn de inkom
sten uit nog bruikbaar uranium en plutonium meegerekend. De 
waarde van het uranium ligt in de buurt van natuurlijk uranium of 
iets lager wegens eventuele moeilijkheden bij verrijking. De 
waarde van het gevormde plutonium (5$/gram) is een gemiddelde 
tussen 0$/gram als pessimistische waarde en 10$/gratn voor gebruik 
in LWR's. In de toekomst verwacht men hogere prijzen als het 
plutonium nodig is voor kweekreactoren. Nu is er echter nog een 
overschot. 

In de opwerkings- of opslagkosten zijn inbegrepen de kosten voor 
definitieve berging van het hoog radioactieve afval. Deze kosten 
zijn nu nog onzeker omdat op dit gebied geen ervaring bestaat. 
Ook het verloop van deze kosten in de toekomst, is onzeker. Temeer 
omdat het niet waarschijnlijk is dat op korte termijn begonnen 
wordt met de opslag van dit afval. Aan de andere kant is het 
mogelijk dat zodra de veiligheidseisen bekend zijn, er op indu
striële schaal begonnen kan worden met de opslag en dar dit 
prijsverlagend werkt. 

6.4.4 Uit de hierboven genoemde prijsgegevens kunnen de kWh-prijzen 
berekend worden voor andere waarden van de beschikbaarheid dan de 
7000 h die hierboven is aangenomen. 

6.4.5 Kweekreactorprijzen 

Omdat hiervoor nog geen ervaringscijfers beschikbaar zijn, moet 
men volstaan met schattingen. De meest gedetailleerde schattingen 
komen uit het Verenigd KoninKrijk en Frankrijk. De laatste zijn 
hoger dan de eerste. 
In de schattingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de kWh-
prijzen van de volgende demonstratiecentrale en de daaropvolgende 
eerste centrale van de seriebouw [ 13]. In de volgende tabel zijn 
de kostenverschillen gegeven voor Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en een extrapolatie naar Nederland in vergelijking tot 
de in de landen heersende electriciteitsprijzen voor een PWR. 

Frankrijk U.K. Nederland 

volgende demo centrale 
eerste van seriebouw 

+75% 
+ 15% 

+4 5% 
+ 7% 

+30 - +60% 
-14 - +2,5% 

De prijsopbouw voor de kWh-prijs voor kweekreactoren en PWR's in 
Frankrijk is in onderstaande tabel gegeven in centimes FF/kWh. 
(valutadatum: januari 1982) 
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j volgende .eerste van' 
1 aeao '• seriebouw PWR 

t i • 
! i ; 

; Investering ; ib.v ' ii.O 3.5 
f Bedrijfskosten | 4,7 4,0 3.2 
! Splijtstofcycius ! 3,2 ! 3.2 ! 5.3 
I .... | . -_ : „ ^ ^ ^ ^ _ : -. 

j Totaal j 24,8 j 18.2 j 87,0 

Bij een verdubbel.ing van de uraniumprijzen wordt volgens deze 
gegevens de kweekreactor coarercieel- De splijtstofcycluskostea 
2Ïjn dan resp. 3,2 en 7, l cc FF/kWh. Volgens de Franse schatting 
van da uraniumprijzen is dit omstreeks 2010. 

Er is hier uitgegaan van de Franse cijfers ssdat deze het seest 
gedetailleerd 2ijn. Van de Aaerikaanse projecten van modulaire 
kweekreactoren zija nog geen cijfers bekend- Verder is nog niet 
bewezen of de geclaimde voordelen gerealiseerd kunnen worden, nl. 
een lage prijs door inherente veiligheid, seriebouw en een grote 
mate van prefabricage in de fabriek-

6.5 Locaties 

Voor het bouwen van kerncentrales dienen geschikte locaties be
schikbaar te zijn. Deze locaties stellen eisen aan de beschik
baarheid van koelwater en een electric!Ceitsnet- Verder is het 
geweiiai. üai. de luLdiica mei. Cc üi.v:ti ui-j bevulkiujjauentra liggcü 
en voldoen-aan criteria van ruimtelijke ordering en nilieu. 
De regering heeft in 1985 6 plaatsen geselecteerd voor de moge
lijke vestiging van nucleair vermogen [II]. Voor de toekomst 
biedt dit voldoende ruimte voor de te bouwen kerncentrales. Het 
criterium beschikbaarheid van koelwater kan verruimd worden door 
gebruik te maken van koeltorens, hoewel hiervoor een extra inves
tering nodig is en het thermisch rendement iets daalt. 

6.6 Betalingsbalans 

Bij de keuze van energieopwekkingssystemen kan hun invloed op dn 
betalingsbalans een rol spelen. Deze invloed kan direct berekend 
worden als bekend is welk aandeel in de bouw 'an de centrale door 
de Nederlandse industrie uitgevoerd kan worden. Dit wordt momen
ceel geschat op 70 a 807 en is o.a. afhankelijk van het type 
reactor. 
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Werkgelegenheid 

Omdat de brandstofkosten Laag zijn en de investeringen en bedie-
ningskoscen hoog zijn t.o.v. andere energiebronnen, bijv. kolen, 
is de werkgelegenheid hoog bij kernenergiecentrales. Dit geldt 
voor de bouw en het bedrijf. Er is geen reden om aan te nemen dat 
dit zal wijzigen in de toekomst-

Internationale afhankelijkheid 

Op vele punten in dit rapport is reeds ter sprake gekomen dat een 
aantal activiteiten die leiden tot het produceren van kernenergie 
in het buitenland uitgevoerd worden. Nederland is afhankelijk van 
die buitenlandse leveranties net zoals sommige buitenlandse elec-
triciteicsmaatschappijen afhankelijk zijn van Nederland voor 
verrijking. De essentiële leveranties komen uit bevriende landen 
waarvan het te voorzien is dat er goede relaties nee blijven 
bestaan. 
Kernenergie aaakt voorraadversing zeer gemakkelijk en werkt daar
mee stabiliserend op eventuele politieke spanningen. 
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KERNREACTOREN VOOR PROCESWARMTE 

Algemeen 

Alle nucleaire splijtingsenergie komt primair vrij in de vorm van 
warmte. De kinetische energie van de splijtingsproducten en een 
belangrijk deel van de electromagnetische straling worden geab
sorbeerd in het omgevende materiaal en veroorzaken een tempera-
tuurverhoging. Een toepassing van kernenergie als bron van 
proceswarmte lijk" dus logisch. 

Bepalend voor de toepassing zijn: 
de bronsterkte van de energiebron, die economisch bedreven 
moet kunnen worden bij een thermisch vermogen aangepast aan 
de behoefte, 
het temperatuurniveau, omdat vele processen hun eigen 
temperatuurbehoefte hebben, 
de regelbaarheid. 

Voor LWR's is een toepassing als bron van proceswarmte tot nog 
toe bijna nergens uitgevoerd, alhoewel het leveren van grotere 
hoeveelheden warmte, uiteraard op laag temperatuurniveau, zeker 
niet onmogelijk zou zijn. Een combinatie van electriciteitsopwek-
king en bijv. stadsverwarming of waterontzilting is technisch 
goed uitvoerbaar, zoals blijkt uit het in Zwitserland gereali
seerde project "Refuna", waarbij vanuit de kerncentrale Beznau de 
regio van het Beneden-Aaredal van warmte wordt voorzien, terwijl 
een project met nog aanzienlijk grotere capaciteit in voorberei
ding is. 
Dat deze combinatie niettemin weinig toegepast wordt, valt waar
schijnlijk toe te schrijven aan de volgende factoren: 

de eenheidsgrootte van LWR's is geleidelijk aan reeds te 
groot geworden, 
de belastingfluctuaties, en met name die over de seizoenen, 
versterken elkaar voor electriciteitsopwekking en stadsver
warming, zodat hoge eisen gesteld zouden worden aan regeling 
en splijtstofmanagement, 
de gevolgen van die eisen zouden de duidelijke ingezette 
tendens naar standaardisatie van systeem- en component ont
werpen in de LWR technologie doorkruisen, waardoor de ver
gunningverlening wordt bemoeilijkt. 

De Hoge Temperatuur Gasgekoelde Reactor (HTGR) kan een bijdrage 
leveren tot verbetering van de economie en verbreding van het 
toepassingsgebied van kernenergie naast de opwekking van alectri-
citeit. Alle tot nog toe bereikte resultaten en ervaringen wijzen 
erop, dat een HTGR kan concurreren met energie uit fossiele 
brandstoffen bij een kleinere eenheidsgrouiite dan een LWR. 
Daarbij biedt de HTGR de voordelen van: 

warmtebron op hoog temperatuurniveau, 
inherente veiligheid, 
hoge splijtstofopbrand. 

73 



Van deze voordelen is in het kader van dit hoofdstuk voornamelijk 
het hoge temperatuurniveau relevant. 

Voor een nadere beschouving over veiligheid wordt verwezen naar 
hoofdstuk 9. Globaal kan vermeld worden, dat volgens de leveran
ciers de HTGR zijn inherente veiligheid met name dankt aan de 
volgende factoren: 

De constructiemateriaien in en rondom de kern kunnen een 
aanzienlijk hogere temperatuur verdragen dan de bedrijfs-
temperatuur van ca. 1000 graden Celsius zonder schade op te 
lopen die leidt tot gevaar voor de omgeving. Dat betekent 
dat bij uitvallen van de koeling er veel tijd beschikbaar is 
om maatregelen te nemen. Bij gericht ontwerp kan het nemen 
van maatregelen zelfs geheel achterwege blijven omdat langs 
passieve weg de restwarmte naar de omgeving kan worden 
afgevoerd. 
De reactor heeft een negatieve tetnperatuurcoëfficiënt zodat 
toename van de temperatuur leidt tot afname van de reactivi
teit. 
De coated partiele fuel heeft een zeer goede lekdichtheid 
waardoor het heliumkoelgas vrijwel niet radioactief besmet 
raakt. Een hypothetische heliumlekkage heeft daardoor maar 
weinig consequenties. 

Om een aanpassing van het benodigde reactorvermogen aan de be
hoefte beter mogelijk te maken, komen Westduitse en Amerikaanse 
firma's KWU, BBC en GA, elk met een concept voor een modulaire 
HTGR. De eenheidsgrootte per moduul is bijvoorbeeld 100 MWth en 
door het aaneenschakelen van meerdere modulen kan de vereisce 
grootte worden verkregen. [4,5,6] 
Tevens kan eenzelfde moduulontwerp voor verschillende toepassin
gen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor electriciteitsopwekking, 
stadsverwarming, waterontzilting en combinaties van deze toepas
singen. 

Ook vloeibaar-meta3l-(Natrium-)gekoelde reactoren lenen zich in 
principe voor warmteproductie op een hoog temperatuurniveau (600 
graden C). 
Toepassingen van dit reactortype op het gebied van proceswarmte 
zijn nog niet serieus overwogen. 

De ontwikkeling van deze HTGR-technologie is al ongeveer 25 jaar 
aan de gang. 
Vele miljarden zijn reeds uitgegeven aan research, vooral in 
West-Duitsland, Japan en de VS, maar aanvankelijk ook in het 
kader van de OECD. 
Voor electriciteitsproductie zijn commerciële demo-plants in 
bedrijf (Duitsland, Verenigde Staten). Deze leveren goede techni
sche resultaten. [8] 

Voor proceswarmtetoepassing zijn de componenten en materialen 
beschikbaar tot een temperatuurniveau van 750 graden C. [7] 
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Voor temperaturen tot 1000 graden C is nog een meer langdurige 
ervaring vereist. Maar ook hier zijn zeer veelbelovende materia
len, verbindingsmethoden en componenten reeds gekwalificeerd. 

Te memoreren vallen nog de met name in Zweden en de VS in ontwik
keling zijnde reactoren van klein vermogen (100 kW-10 MW). De 
ontwikkeling vindt plaats met het oog op stadsverwarming, ener
gievoorziening van geïsoleerde (militaire) objecten en nederzet
tingen en voor de ruimtevaart. 
In de ontwerpen streeft men naar eenvoud en een hoge graad van 
inherente veiligheid o.a. door een lage werkdruk. 

De toepassing van kernenergie voor verwarming en proceswarmte is, 
naast publieke acceptatie, een zaak van economie. Het prijsniveau 
waarbij het economisch aantrekkelijk wordt de momenteel toegepas
te (fossiele) energiedragers, te vervangen door nucleaire ener
giedragers is in het kader van dit rapport niet te geven. De 
ontwerpen voor zowel specifieke hoge als lage temperatuurreacto-
ren zijn onvoldoende uitgewerkt om betrouwbare kostenramingen te 
kunnen maken, zeker als ook rekening gehouden wordt met specifiek 
in Nederland te stellen veiligheidseisen. Hiervan is diepgaande 
nadere studie vereist. Eveneens is het tijdstip waarop conventio
nele energiedragers dat prijspeil zullen bereiken, speculatief. 
Alleen m.b.t. staasverwarming en benutting van afvalwarmte in 
agrarische bedrijven en visserij (zie hierna) duiden buitenlandse 
studies, experimenten en proefprojecten op economische toepas
baarheid voor het jaar 2000. 
Dit rapport wil zich onthouden van economische becijferingen, die 
de indruk wekken nauwkeurig te zijn maar die toch vaak gebaseerd 
zijn op gegevens van leverancier, Jic via dê aanname van scena
rio's hun ontwerp in een gunstig licht willen stellen. 

Belangrijker is te constateren, dat veel \ran de besproken opties 
zoveel perspectief bieden dat ze ofwel al gereed staan, ofwel zo 
intensief worden ontwikkeld, dat ze in staat zijn om door te 
breken zodra de economische en maatschappelijke omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. (In hoofdstuk 7.4 worden enige econo
mische gegevens gecireerd.) 

7.2 Stadsverwarming 

Stadsverwarming met kernreactoren is goed mogelijk, zoals o.a. in 
Zweden is gedemonstreerd waar van 1963 tot 1973 een 55 MW kern
reactor een voorstad van Stockholm verwarmda. Deze reactor is in 
1973 kort voor de oliecrisis ontmanteld vanwege de lage olie
prijzen ! 
Canada, Zweden, West-Duitsland, de USSR en Frankrijk bestuderen 
de mogelijkheden van stadsverwarming met aparte kernreactoren en 
hebben ontwerpen gemaakt. Hiervan zijn slechts beperkte kosten-
gegevens bekend. Canada zegt te kunnen concurreren met fossiele 
brandstoffen op bepaalde locaties. 
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Stadsverwarming heeft een aantal kenmerken die economisch on
gunstig zijn voor het toepassen van kernreactoren, namelijk ver
geleken met electriciteitsopweklcing kleine eenheidsgroottes en 
een lage benuttingsgraad (< 0,45). Daarnaast dient de juiste 
infrastructuur aanwezig te zijn nl. een warmwaternetwerk. 

Een andere oplossing die o.a. in Zwitserland en Canada wordt 
toegepast, is het aftappen van stoom van een kerncentrale in de 
nabijheid en deze stoom gebruiken voor stadsverwarming of proces
verwarming. Dit is echter slechts in enkele locaties mogelijk. 

Kernreactoren voor stadsverwarming hebben t.o.v. die voor elec-
triciteitsopwekI;ing de volgende voordelen: 

lage druk en temperatuur, 
klein dus ondergronds te bouwen, 
splijtstofwisseling behoeft niet ieder jaar uitgevoerd te 
worden, 
volledige afstandsbediening lijkt mogelijk, 
grote inherente veiligheid mogelijk. 

Er is een aantal redenen, waarom in Nederland stadsverwarming van 
nucleaire oorsprong vooralsnog slechts een zeer geringe kans 
lijkt te maken. 
Enkele redenen zijn o.m.: 

De ervaringen met stadsverwarming in het algemeen (conven
tioneel) zijn zeer verdeeld. Veelal blijkt stadsverwarming 
alleen dan rendabel wanneer de aanleg projectmatig wordt 
aangepakt en ingepast in grootschalige bouw van gehele woon
wijken of stadsgedeelten. Die is echter neg dikwijls poli
tiek en conjunctureel problematisch. 
De maatschappelijke aanvaarding -,an kernenergie in her alge
meen is nog te gering om met succes andere toepassingen 
naast electriciteitsopwekking te introduceren. 
De beschikbaarheid van andere brandstoffen voor ruimtever
warming is nog voldoende. Met name geldt dat voor aardgas, 
waarvoor een uitstekend distributienet beschikbaar is, en 
dat redelijk milieuvriendelijk is. 

Het is echter zeer wel denkbaar, dat tegen het einde van de in 
dit rapport beschouwde periode het aftappen van lage druk stoom 
uit grote reactoren en speciaal voor v/armtelevering op een laag 
temperatuurniveau ontworpen kleine reactoren op ruime schaal 
toegepast gaan worden voor ruimteverwarming en bijvoorbeeld 
waterontzilting. 
Met name zal dit het geval zijn als de prijs van fossiele ener
giedragers relatief sterk stijgt en de acceptatie van kernenergie 
door het publiek toeneemt. 

Er zijn dan echter ook de opties koler.vergassing en verwarming 
d.m.v. electrische energie uit kerncentrales. Door gebruik te 
maken van warmteopslagsystemen in de huizen ("Speicher Ofen"), 
gecombineerd met energiezuinige huizen, zou dit wel eens een zeer 
aantrekkelijke optie kunnen zijn. De infrastructurele kosten zijn 
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zeer l-<*g omdat het electriciteitsnet reeds aanwezig is en er 
wordt goedkope basislast (nachtstrocm) gebruikt. 

In Frankrijk en Japan zijn experimenten en proefprojecten uitge
voerd, welke potentieel voor Nederland interessant kunnen zijn, 
met het gebruik van restwarmte op een niveau van maximaal 30 
graden C. 
In Frankrijk is open landbouwgrond verwarmd teneinde de opbrengst 
te verhogen. In Japan is het opzetten van viskwekerijen in door 
koelwater verwarmd zeewater onderzocht. 

7.3 Hoge temperatuur (tot ca. 1000 graden C) 

7.3.1 Chemie 

De grondgedachte i s om warmte met een hoog tempera tuurn iveau t e 
gebruiken om complexe grondstoffen zoals s teenkool en zware kool 
wate rs to f fen t e breken en t o t hun bas i sg ronds to f f en t e l a t e n 
u i t e e n v a l l e n . Deze gevormde producten worden g e s y n t h e t i s e e r d t o t 
andere grondstoffen met de v e r e i s t e eigenschappen. Zo kan het 
gebruik van de n a t u u r l i j k e ene rg ied rage r s kolen , o l i e en aardgas 
worden verbreed t o t s y n t h e t i s c h e brands tof fen zoa l s waters tof» 
koolmonoxyde en methanol . Dat kan een a a n z i e n l i j k e b i j d r age l eve 
ren to t m i l i euzo rg , doordat deze brands tof fen erg "schoon" v e r 
branden. 

Tabel 7.3.1 op pagina 78 geeft een a a n t a l van deze petrochemische 
processen hun temperatuurbehoef te aan. 
Daaruit b l i j k t , da t het benodigde gebied begin t rond 250 a 300 
graden C, d.w.z. daar waar de bovengrens l i g t voor de huid ige 
gene ra t i e watergekoelde r eac to ren . De HTGR heef t z i j n bovengrens 
van meer dan 900 graden C reeds commercieel bewezen. Dat opent 
een toepass ingsmoge l i jkhe id voor processen zoa ls thermisch kraken 
en s team-reforming. 

Omdat ve le van deze processen gebruik maken van een "s team-
reformer" wordt zowel in Japan a l s in Dui ts land i n t e n s i e f gewerkt 
aan de vervolmaking van met helium verwarmde s t eam-re fo rmers 
[ 1 , 2 ] . Eenheden met een vermogen van 5 t o t 10 MWth worden d a a r b i j 
u i t v o e r i g g e t e s t . 

Ook is in West-Dui ts land ee.i systeem in on twikke l ing om HTGR 
warmte over g r o t e r e afs tanden t e t r a n s p o r t e r e n door deze e e r s t 
chemisch om t e z e t t e n . Men c o n v e r t e e r t methaan t o t w a t e r s t o f en 
koolmonoxyde. Op de p l a a t s van afname l a a t men deze gassen weer 
onder a f g i f t e van hoogwaardige warmte reageren t o t methaan. 

7.3.2 Hoogovens 

Zowel in Duitsland als in Japan werkt men voor de staalindustrie 
aan systemen voor nucleair staalsmelten. Men denkt gebruik te 
maken van schachtovens ter vervanging van de gebruikelijke hoog
ovens met erts en cokes. 
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Figuur 7.3.! 
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Voorlopig zal echter de staalproduct ie via het hoogovenproces de 
voornaamste plaats innemen, voordat de kosten van nucleaire 
warmte concurrerend zullen zijn. 

Een belangrijke stap naar kostenverlaging kan worden bereikt via 
een integratie van "nucleaire" staalproductie met de productie 
van methanol [3]. Bij een dergelijke integratie worden drie 
processen aaneengeschakeld: 

1) gedeeltelijke kolenvergassing met stoom voor de productie 
van gas en cokes, 

2) het Klöckner-procódé voor de reductie van ijzererts in een 
converter waarbij ruw ijzer en convertergas worden 
geproduceerd, 

3) de synthese van het kolengas en het convertergas tot 
methanol. 

7.3.3 Vergassing 

Ook op basis van steenkool als grondstof is kernenergetische 
proceswarmte te gebruiken voor processen via kolenvergassing 
zoals: 

waterstofproduct ie, 
ammoniaksynthese, 
methanol synthese. 
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7.3.4 Oliewinning 

In de oliewinning zou nucleaire proceswarmte op twee manieren 
kunnen worden ingezet: 

Bij de productieverbetering van bestaande oliebronnen. Door 
stoominjectie in de oliedragende formaties wordt het 
gesteente verwarmd door de vrijkomende condensatiewarmte. 
Daardoor verbetert de toestroining naar de bron en produceert 
de boorput meer, of kan het maken van nieuwe boringen werden 
uitgesteld. Deze techniek is reeds gangbaar en het enige 
verschil zou bestaan in het nucleair produceren van de 
stoom. 
Bij de winning van olie uit zgn. teerzanden waarbij de 
afscheiding vrij grote hoeveelheden betrekkelijk laagwaar
dige warmte nodig zijn. 

Beide technieken zijn echter vooralsnog voor Nederland nauwelijks 
relevant. De oliewinning in Nederland is dermate gespreid dat een 
nucleaire eenheid voor stoomproductie vrijwel geen zin heeft en 
teerzandvoorkomens van enig belang kent ons land niet. 

7.4 Economische gegevens 

De volgende economische gegevens worden zonder commentaar 
geciteerd. 

7.4.1 Bron: Progress in high temperature reactor concepts for process 
heat applications in the Federal Republic of Germany, 
E. Arndt, 
Nuclear Heat Application, Technical Committee, 
Meeting and Workschop Gracow, 5-9 December 1983 
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7.4.2 Bron: Status of thermochemicai water splitting for hydrogen 
production, 
C- Beghi, 
Nuclear Heat Application, Technical Committee, 
Meeting and Workshop Gracow, 5-9 December 1983 

"Comparisons with other gaseous energy carriers, with all the 
above uncertainties, give the following approximate conclusions: 

nuclear hydrogen cost is about three times the price of 
natural gas (1979 level, US $3/GJ), 
with an increase of 2 in the primary energy cost, nuclear 
hydrogen could be competitive with synthetic natural gas 
(SNG) from coal. 

Ail these evaluations are subject to discussion and cannot be 
considered as absolute figures; moreover, it must be underlined 
that these calculations are strongly influenced by the financing 
methods. These costs, extrapolated to the long term and related 
to different methods and raw materials are difficult to compare. 
What is important is only the fact that the costs are not an 
order of magnitude different, and hydrogen production could 
become, in the long term, an interesting element in the energy 
market." 
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8. KERMVERSMELTING 

Het aangeven van mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het 
gebied van kernversmelting is veel moeilijker dan voor kernsplij
ting. Het fysische proces van gecontroleerde kernversmelting met 
netto energiewinst is immers nog niet gerealiseerd en daarom zijn 
alle bijkomende factoren, waarmee rekening gehouden moet worden 
bij de realisatie van een kernversmeltingseentrale, nog niet 
bekend. 

De redenen dat men de mogelijkheden van kernversmei ring onder
zoekt, zijn o.a. dat men een energieopwekkingsproces hoopt te 
realiseren met een "oneindige" bron zonder de nadelen van kern
splijting nl. de noodzaak tot vervalwarmteafvoer met de daarbij 
behorende (nood)koelsystemen en het ontstaan van radioactieve 
producten. Dit laatste is slechts gedeeltelijk mogelijk: een 
fusiereactor levert slechts 10 a 100 maal minder radioactieve 
producten. 
Verder kan men bij het fusieproces op fysische gronden geheel 
uitsluiten dat een ongecontroleerde kettingreactie, met de daar
mee gepaard gaande energieontwiickeling, zal optreden omdat een 
dergelijke verhoging van de reactiesnelheid het plasma zou ver
storen en daarmee de reactie. 

In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat het realiseren van een 
fusiereactie geen eenvoudige zaak is en zoals uit hoofdstuk 3 
blijkt,-zijn er materialen nodig waarvan de wereldvoorraad 
beperkt is zodat daar een beperking van de toepassing van de 
oneindige energiebron zou kunnen ontstaan. 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, richt bijna al het onderzoek 
op het gebied van kernversmelting zich op het realiseren van de 
D-T-reactie, omdat deze reactie de grootste kans heeft om 
gerealiseerd te worden. Ook de ontwerpen van de eerste kernver-
smeltingscentrales zijn op deze reactie gebaseerd. Deze studie 
beperkt zich tot dit type omdat niet verwacht wordt dat andere 
types voor 2050 op enigerlei protctype of commerciële schaal 
ontwikkeld zullen zijn. 

Bij het onderzoek naar kernversmelting wordt veelal een onder
scheid gemaakt tussen fysische en technologische problemen. Onder 
de fysische problemen rekent men het realiseren van een gecontro
leerde reactie waarbij netto energie wordt gewonnen. In december 
1986 werd gemeld dat in de onderzoeksinstallatie JET (Joint 
European Torus) by Culham, Engeland, een temperatuur bereikt is 
van 116 miljoen graden Celcius, terwijl gelijktijdig het plasma 
gedurende 0,5 seconde op de gewenste dichtheid gehouden kon 
worden. [ I ] 

De experimenten in JET (Joint European Torus) zullen waarschijn
lijk tot 1992 duren waarna men met de bouw van NET (Next European 
Torus) wil beginnen die omstreeks het jaar 2000 in werking zal 
zijn. Men rekent daarna met nog eens 20 jaar voor planning en 
bouw van de volgende demonstratie fase. 
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Een economische fusiereactor zou op zijn vroegst omstreeks het 
midden van de volgende eeuw bereikt kunnen worden. 

Technologische problemen zijn o.a. [2]: 
het realiseren van de extreem hoge temperatuur, 
het samenhouden van het plasma d.m.v. magneetvelden, 
het gekoeld houden van de magneten tot bij het absolute 
nulpunt om supergeleiding te verkrijgen, 
het beschermen van alle onderdelen tegen de zeer hoge 
neutronenflux, 
het afvoeren van de ontwikkelde warmte en deze omzetten in 
nuttige energie. 

Onder de categorie technologische problemen vallen ook de proble
men die samenhangen met het sluiten van de brandstofkringloop 
van de fusiereactor. Dit betreft o.a. het winnen van tritium uit 
de lithiumkweekmantel die om het plasma is aangebracht. Ieder 
neutron dat bij de fusiereactie ontstaat, moet een tritiumkern 
opleveren. Om te compenseren vcor neutronenverliezen worden stof
fen toegepast die bij bestraling door éai neutron meerdere 
neutronen opleveren, zoals beryllium, lood, thorium of uranium. 

In de kernversmeltingsreactor treedt in verhouding tot de kern
splitsingsreactor een ongeveer 10 maal hogere neutronenfiux op 
omdat bij het kernversmeltingsproces per eenheid energie ongeveer 
10 maal zoveel neutronen vrijkomen. Ook hebben deze neutronen een 
aanzienlijk hogere energie dan bij kernsplijting. Hierdoor ont
staan materiaalproblemen waardoor de levensduur van de wand, die 
het plasma omgeeft en dit van de kweekmantel scheidt, beperkt 
wordt tot ongeveer twee jaar. De constructie van de fusiereactor 
moet er dus op berekend zijn dat de moeilijke en kostbare opera
tie van het vervangen van deze wand regelmatig uitgevoerd kan 
worden. 
(Opm.: De wand van het vat van een kernsplijtingsreactor is niet 
aan een hoge neutronenfiux blootgesteld, omdat deze wand zich op 
enige afstand van de kern bevindt en afgeschermd is tegen neutro
nen. Ook hebben de neutronen een lagere energie dan bij een 
fusiereactor. De wanden van de splijtstofelementen in een kprn-
splijtingsreactor zijn wel blootgesteld aan de neutronenfiux en 
worden o.a. daarom om de paar jaar vervangen. De hoofdreden voor 
het vervangen van de splijtstofelementen is dat de splijtstof 
uitgeput is cf teveel splijtingsproducten bevat.) 

Verder is er het probleem dat tritium vooral bij de optredende 
temperaturen gemakkelijk door stalen wanden heen diffundeert en 
dus moeilijk vast te houden is. Ook het opwekken van de magneet
velden die nodig zijn om het plasma van de wand weg te houden, is 
niet eenvoudig. Enerzijds is het gewenst deze magneten zo dicht 
mogelijk bij het plasma aan te brengen zodat ze zo effectief 
mogelijk zijn, anderzijds mogen ze niet aan hoge neutronenstra-
Ling en temperaturen bLootgesteld worden omdat ze anders niet 
werken. 
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Er zijn reeds uitvoerige studies uitgevoerd die aangeven hoe een 
kernversmeltingscentrale er uit kan zien [3,4]. De werkelijke cen
trales die in de toekomst gebouwd zullen worden, zullen er zeker 
anders uitzien, maar deze studies geven belangrijke indicaties 
over de op te lossen problemen. Enige typisch technologische 
kenmerken worden hieronder besproken. 

8. I Kernversmeltingscentrales 

Kernversmeltingscentrales zuilen groot zijn van afmetingen. Op 
basis van fysische beschouwingen komt men tot een straal van het 
plasma van twee tot drie meter. De kweekmantel die om het plasma 
aangebracht moet worden, moet minstens een halve a één meter dik 
zijn, evenals de afscherming die daaromheen geplaatst is. De 
supergeleidende magneten vragen ook nog eens een meter ruimte. 
Totaal dus een straal van 5 a 6 meter. 
Als men het Tokamak-type nastreeft, moet men deze "buis" met een 
straal van ongeveer 5 meter tot een ring buigen die een totale 
diameter van 25 a 30 meter krijgt. Dit is aanzienlijk groter dan 
het vat in een kernsplijtingscentrale-
Ook voor alle systemen zal veel ruimte nodig zijn, o-a. ornaat er 
meer systemen zijn dan in een kernsplijtingscentrale. 

Het vermogen van een kernfusiecentrale zal enige duizenden 
megawatt bedragen. Het zijn dus centrales die in een groot net 
gekoppeld moeten worden. 

De warmteoverdracht van het plasma en zijn kweekmantel naar de 
stoomgeneratoren is een probleem op zich, dat men op hoopt te 
lossen door het lithium uit de kweekmantel rond te pompen naar 
stoomgeneratoren. Dit heeft grote overeenkomst met de warmte
afvoer in natriumgekoelde reactoren, zij het dat lithium sterk 
corrosief is en natrium niet. Beide stoffen ontbranden aan de 
lucht, maar in de huidige natriumgekoelde reactoren heeft men 
bewezen dit probleem de baas te kunnen. [5] 

Na de stoomgeneratoren zullen weer "gewone" turbines en 
generatoren gebruikt worden om electriciteit op te wekken. 

8.2 Karakterist ietcen van de door kernversmeltingscentrales geleverde 
electriciteit 

Dit type centrales vergt wegens de vele complexe systemen zeer 
hoge specifieke investeringskosten. De "brandstof" is goedkoop, 
men spreekt wel van 0,01 cent/kWh. Op economisch gronden zal men 
dit soort centrales dus inschakelen voor basis last. Of het 
fusieproces zich zo laat regelen als het kernsplijtingsproces is 
waarschijnlijk niet van belang voor het dynamische gedrag van de 
centrale- Het zullen de vele hulpsystemen en hec warmteafvoer-
systeem zijn die dit bepalen. Omdac vermogenswi.sseli.ngen gepaard 
gaan met temperatuurswisselingen, die spanningen en krachten in 
de constructies veroorzaken, zal men er naar streven oe vermo-

85 

http://vermogenswi.sseli.ngen


genswisselingen Ce beperken. Bij centrales volgens het Tokamak-
principe vindt de kernfusie niet continue plaats maar in pulsen. 
Tijdens de pulsen wordt de energie opgewerkt. De tijd tussen twee 
pulsen kan volgens sommige schattingen oplopen tot enkele uren. 
Dit maakt de tussenschakeling van energieopslagsystemen 
aoodzakelijk. 

Wat de beschikbaarheid betreft kan alleen gezegd worden, dat de 
centrale om de 2 a 3 jaar stil moet liggen om de wand van de 
ruimte van het plasma te verwisselen. De schattingen voor de tijd 
die hiervoor nodig is, lopen uiteen van enkele maanden tot een 
jaar, omdat het materiaal zeer sterk radioactief is geworden 
door het neutronenbombardement. Deze gehele operatie zal met 
behulp van robots moeten worden uitgevoerd. 
Dit maakt dat de beschikbaarheid over een langere periode gezien 
niet hoog zal zijn, nog afgezien van de vele mogelijkheden tot 
storingen in de vele complexe systamen. Door het toepassen van 
gemakkelijk te vervangen onderdelen door reservedelen, hoopt men 
de repi-jatietijden kort te kunnen houden. [6] 

Kernversmelting wordt vaak schoon genoemd. Dit is slechts ten 
dele juist. Bij het versmeltingsproces worden geen radioactieve 
stoffen gevormd, slechts inert helium, maar wel neutronen die 
andere stoffen radioactief maken. Er hebben vergelijkingen 
plaatsgevonden van de hoeveelheden radioactiviteit gevormd in 
splijtings- en versmeltingsreactoren. Afgezien van de kort leven
de isotopen kan men in het algemeen zeggen, dat versmeltings
installaties 10 a 100 maal minder radioactief afval leveren dan 
versplijtingsreactoren. [7] 

De prijs van een kernversmeltingscentrale en dus de geleverde 
electriciteit is volgens alle schattingen hoog. Men schat dat de 
investeringskosten minstens twee maal zo hoog zijn als van een 
LWR met gelijk vermogen [8]. Dat de brandstofkosten zeer laag 
zijn, is een vaststaand feit, hoewel de kosten om uit lithium 
tritium te maken niet onderschat moeren worden. Deze kosten 
worden echter meestal bij die van de centrale gerekend. [8,9,10] 

Een handicap van geheel andere orde is het feit, dat het niet 
mogelijk lijkt om demonstratie fusiecentrales te bouwen van be-
perKt vermogen, zoals bij kernsplijting wel het geval was en is. 
Dit maakt iedere stap in het ontwikkelingsproces zeer duur en 
werkt dus remmend op die ontwikkeling. 

Andere toepassingen van kernversmelting 

De vele neutronen die vrijkomen bij het kernversmeitingsproces 
kan men ook gebruiken om splijtstof te kweken voor splijtings
reactoren- Dit kan heel goed buiten de mantel die het plasma 
omgeeft. Men kan daar U-238 of thorium aanbrengen dat door be
straling overgaat in Pu-239 resp. U-233. Dit heeft uiteraard 
economische voordelen en de fusiereactor wordt daarmee een con
current van de kweekreactor. [7] 
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Er zijn voorstellen uitgewerkt om de energie die vrijkomt bij 
ondergrondse waterstofbomexplosies te leiden naar turbines. PACER 
is de naam van een dergelijk concept. Een 2000 MW centrale krijgt 
zijn energie uit waterstofbommen die men met een ritme van 6 per 
dag ondergronds laat ontploffen. Bij dit proces kan ook nieuwe 
splijtstof gekweekt worden. De radioactieve stoffen worden in de 
ondergrondse ruimtes meteen opgeslagen. [11] 
Gezien de vele onzekerheden in dergelijk concepten, kunnen ze 
niet als een mogelijkheid voor energieopwekking beschouwd worden, 
zeker niet in Nederland. 

De mogelijkheden voor kernfusie in de energievoorziening in 
Nederland 

Het is niet onaannemelijk dat men er in zal slagen om de tech
nisch fysische problemen op te lossen zodat het principe van 
kernversmelting aangetoond kan worden. Het is dan mogelijk om een 
plasma op te wekken, in een ruimte op te sluiten en op ontbran-
dingstemperatuur te brengen en waarschijnlijk ook om het zo lang 
opgesloten te houden dat de totale energiebalans positief uit
komt. Hieraan wordt gewerkt in het kader van projecten als JET, 
INTOR (International Torus, Study Project) en NET. 
Het is duidelijk dat een dergelijke experimentele opstelling nog 
ver verwijderd is van een economische kernversmeltingscenirale. 
Er dienen nog zeer vele technologische problemen opgelost te 
worden waarvoor uitgebreide beproevingsprogramma's nodig zijn. 

Gezien de voorraden uranium en thorium en het efficiënte gebruik 
ervan in kweekreactoren waardoor er geen tekort aan splijtstof 
zal ontstaan, is er geen noodzaak om de fusiereactor te ontwikke
len. In het kader van deze verkennende studie moet er daarom 
vanuit worden gegaan dat kernfusie in de wereld voor het midden 
van de 21e eeuw geen belangrijke bijdragen zal leveren aan de 
electriciteitsproductie en zeker niet in Nederland. 

87 



Literatuur 

[I] NRC Handelsblad, 4 december 1986 

[2] L.M. Lidsky 
The Trouble with Fusion 
Technology Review, October 1983 

[3] C.C. Baker et al. 
STARFIRE - A commercial Tokamak fusion power plant study 
ANL/FPP-80-l (Argonne National Laboratory) 
Argonne, 111, September 1980 

[4] B.L. Logan et al. 
MARS - Mirror Advanced Reactor Study, Final Report 
UCRL-53480 (Lawrence Livermore National Laboratory) 
Livermore, Calif., July 1984 

[5] K. Kunraierer, K. Ehrlich 
Warkstoffe für Fusionsrraktoren 
Atomwirtschaft, Marz 1986, p. I43-7 

[6] R.W. Conn 
The engineering of magnetic fusion reactors 
Scientific American, October 1983, p. 44-45 

[7] W. Hafele et al. 
Fusion and Fast Breeder Reactors 
IIASA, Laxenburg, Austria, I977 

[8] J. Sheffield et al. 
Cost Assessment of a Generic Magnetic Fusion Reactor 
Report ORNL/TM-9311 (Oak Ridge National Laboratory) 
Oak Ridge, Tenn., 1984 

[9] B.G. Logan 
A Rationale for fusion based on inherent safety 
Journal of Fusion Energy, Vol. 4, no. 4, 1985, p. 245-67 

[10] J.H. Nuckolls 
Economic Potential of Inertial Fusion 
Journal of Fusion Energy, Vol. 4, no. 2/3, 1985, p. 181-6 

[II] R.P. Hammond et al. 
Practical Fusion Power 
Mechanical Engineering, July 1982, p. 3'»-43 

88 



VEILIGHEID 

Energie wordt opgewekt ter verhoging van de welvaart en het 
welzijn. De energieopwekking zelf dient daarom ook veilig te 
zijn. De gevaren van het toepassen van kernenergie waren van het 
begin af aan bekend, hoewel er niet altijd op de juiste wijze 
werd gehandeld. 

De gevaren kan men indelen in 3 groepen: 
het niet in de hand kunnen houden van de kettingreactie, 
het niet kunnen koelen van splijtingsproducten, 
het riet kunnen voorkomen dat radioactieve stoffen zich 
verspreiden. 

De wetenschap dat bovengenoemde gevaren kunnen optreden, hebben 
ertoe geleid dat er organisatorische maatregelen zijn genomen en 
dat kerncentrales voor, tijdens en na de bouw uitvoerig 
geïnspecteerd worden door onafhankelijke regeringsinstanties. 
Door we-eldwijd ervaring uit te wisselen, kan men voorkomen dat 
fouten zich herhalen en kunnen gevaarlijke situaties snel verhol
pen worden. 
Door ontwerpmaatregelen zorgt men ervoor dat de kettingreactie 
niet uit de hand kan lopen. Ten eerste zijn er de onafhankelijke 
meet- en regelsystemen die bij een afwijkende situatie de 
kettingreactie stoppen door de neutronen-absorberende regelstaven 
in de reactorkern te brengen of neutronen-absorberende vloeistof
fen in de kern te spuiten. Daarnaast zijn er eigenschappen inge
bouwd die er vanzelf voor zorgen dat de kettingreactie stopt. 
Deze eigenschappen verschillen per reactortype: bij de BWR bij
voorbeeld verkookt het water, dat nodig is om de kettingreactie 
op gang te houden; bij de HTGR wordt bij hogere temperatuur de 
kettingreactie minder effectief zodat deze vanzelf weer afneemt 
als de temperatuur zou oplopen. 
Deze laatste groep noemt men de inherente veiligheidseigenschap-
pen. De laatste jaren is er een grote belangstelling voor deze 
inherente veiligheidseigenschappen. Kerncentrales hebben nl. een 
dergelijke complexiteit dat het bedienend personeel in ongevals
situaties net de foute handeling kan doen. Men streeft ernaar dat 
de operator in ongevalssituaties niets behoeft te doen en ook 
niets mag doen en dat de kerncentrale vanzelf naar een veilige 
situatie gaat, ook als bepaalde onderdeler, niet juist functio
neren. [ i ] 

De belangstelling voor inherent veilige kerncentrales wordt ge
stimuleerd door het feit dat de passieve veiligheidsmaatregelen 
in het ontwerp vaak goedkoper zijn dan de actieve veiligheids
systemen die men tct nu toe heeft ontwikkeld. Enige ontwerpen van 
reactoren met een hoge gr?ad "an inherente veiligheid zijn het 
ontwerp PIÜS en SECURE van ASEA [2,3] en PRISM van General 
Electric [4]. 
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Een kenmerk van kernsplijting is dat de splijcingsproducten ver
traagd energie afgeven en dus gekoeld moeten worden, ook als de 
kettingreactie reeds enige tijd is gestopt. Hiervoor zijn de zgn 
noodkoelsystemen aangebracht. Men tracht hier zoveel mogelijk 
gebruik te maken van eenvoudige fysische systemen d:.e bijv. 
berusten op natuurlij.e circulatie van water of lucht. Hierdoor 
is het mogelijk dat bijv. gedurende enige dagen geen actieve 
koeling behoeft plaats te vinden. I 

I 
I 

De verspreiding van radioactieve stoffen wordt voorkomen door een 

Het is te verwachten dat in de toekomst meer inherent veilige 
systecnen worden gebouwd in de kerncentrales. De kosten van de 
kerncentrales behoeven hierdoor niet te stijgïn. Zelfs is het 
mogelijk dat deze systemen goedkoper zijn dan actieve koelsys
temen. [5] 

ue v e i s p i c i u i u g v a n i ÖU»U<I<_ L l e v e a i .u i i . e t i v u i u i v v u i .luuitrii uuu i c e u m 
groot aantal barrières aan te brengen tussen de splijtingspro- I 
ducten en de omgeving. Deze barrières bestaan uit de splijtstof * 
zelf, de spiijcstofomhulling, het reactorvat, de betonnen af
scherming en het containment. Dit laatste is er op berekend om in 
zeer ernstige ongevalssituaties alle radioactieve producten tegen 
te houden. Dat dit effectief is, is o.a. bewezen bij het relatief 
ernstige reactorongeval aan de TMI-reactor te Harrisburg (USA). 
De radioactieve producten zijn tinnen het containment gebleven. 

Door een wereldwijd onderzoek op dit gebied nemen de inzichten 
steeds verder toe en kan men stellen dan kerncentrales steeds 
veiliger worden [6]. Bij hypothetisch gnte ongevallen spreekt 
men nu niet meer over duizenden acute doden maar over enkele 
tientallen. De tendens om de veiligheid te verhogen, zal steeds 
blijven bestaan net zo als bij andere technologieën. 

Een voorbeeld hiervan is het toepassen van de ervaring met de 
splijtstof van de HTGR in LWR's. 
In de HTGR worden kleine stukjes splijtstof gebruikt die omgeven 
zijn door carbide, de zgn. "coated particles". De "coating" zorgt 
er o.a. voor dat de splijtingsproducten niet naar buiten komen. 
Men wil nu onderzoeken of het mogelijk is om deze coated 
particles ook toe te passen in LWR-spli jtstofeleinenten. In het 
geval van een defect aan die splijtstofelementen kunnen dan geen 
splijtingsproducten naar buiten treaen: men heeft een extra 
veiligheidsbarriere gecreëerd. 

In Zweden gaat men de kerncentrales voorzien van speciale iilters 
die in het geval van een ongeluk 99,9? van de radioactieve 
producten moeten tegenhouden, no afgezien van het feit dat 
gebleken is dat veel minder radioactieve stoffen naar buiten 
komen dan men tot nu tce had verwacht. 

Het is niet mogelijk om reactoren qua v igheid t*i voree! ijken: 
de storingsoorzaken, het storingsver loop en de reacties op de 
storing zijn vaak zeer verschillend. Wel is het mo^f.ijk oni ce 
verifiëren of een kerncentrale-ontwerp voldoet aan bepaalde vei
ligheidseisen. Dit wordt in Nederland door de betreffende mini-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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steries gedaan (Sociale Zaken en Volksgezondheid, Volkshuisves
ting Ruimtelijke Ordening en Milieu). Pas als voldaan wordt aan 
de veiligheidseisen, krijgt de betreffende electriciteitsmaat-
schappij toestemming voor de bouw, resp. het bedrijven van de 
kerncentrale. 

Door het treffen van de juiste maatregelen in het ontwerp en 
tijdens het bedrijf van kerncentrales, kan men met menselijke 
zekerheid garanderen dat er geen gevaren optreden en dat 
kernenergie veilig kan worden toegepast. 

Een vergelijking van de veiligheid van verschillende energie
opwekkingssystemen gebaseerd op objectieve criteria is zeer moei
lijk, zo niet onmogelijk. Hiertoe zijn wel pogingen gedaan maar 
die resultaten zijn sterk bediscussieerd. Een moeilijkheid bij de 
vergelijkingen is bijvoorbeeld, dat andere energieopwekkings
systemen continu bepaalde effecten creëren door bepaalde afval
stromen te lozen en dat bij kernenergie een zeer kleine kans 
bestaat op een bepaalde lozing. [7,8] 

Voor de toekomst verwacht men dat de veiligheid van kerncentrales 
nog zal toenemen in absolute zin en de lozingen verder zullen 
worden teruggebracht bijv. door het toepassen van kweekreactoren. 
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HILIEO- BH GE20MXHEIDSEFFECTEK 

De milieu- en gezondheidseffecten die samenhangen mee het huidig 
en toekomstig gebruik, van kernenergie (splijtings- en fusie
energie) t.b-v civiele toepassingen, zijn te onderscheiden in 
drie categorieën: de effecten die inherent zijn aan industriële 
activiteiten in net algemeen, de effecten die samenhangen met de 
toxiciteit van afvalproducten en de effecten die samenhangen met 
ioniserende straling. 
Ten aanzien van de eerste categorie kan slechts worden opgemerkt 
dat kernenergie tot nu toe in al zijn facetten behoort tot de 
meest veilige vormen van menselijke activiteiten [l], ook ai 
wordt dat vaak anders ervaren [2]; ook in vergelijking met elec
tric i te it sopvekking door middel van fossiele brandstoffen en 
waterkracht blijkt de gehele splijtstofcyclus statistisch bijzon
der weinig dodelijke slachtoffers en gewonden op te leveren [3]. 
Dit hangt ten nauwste samen met de vele veiligheidsvoorzieningen 
die mede door de overheid zijn voorgeschreven [4,5] om betrokken 
werknemers en buitenstaanders te beschermen tegen hogere stra-
lingsdoses dan verantwoord of redelijkerwijs nodig zijn. Omdat er 
in de westerse wereld en zeker in Nederland eerder sprake is van 
een verscherping van de maatregelen bij.nucleaire activiteiten en 
van een "inhaalmanoeuvre" op het gebied van de veiligheidsvoor
zieningen door de andere industrieën, is het verantwoord om er 
van uit te gaan dat de opwekking van electriciteit (en eventueel 
warmte) d.m.v. kernenergie in de periode tot het jaar 2050 als 
industriële activiteit geen wezenlijke tegenstand van overheid of 
maatschappij te duchten zal hebben (zie ook hoofdstuk 13: Accep
tatie). 

Aan het afval kleven radiologische problemen, die in deze sectie 
nog zullen worden uitgediept. Daarnaast is echter sprake van een 
zekere mate van chemische toxiciteit. Dat vereist maatregelen 
zoals die in hun algemeenheid geiden voor chemisch afval. De 
huidige voorzieningen zijn in dat opzicht afdoende en zullen, 
tenzij kernfusie geheel andere afvalstromen zou gaan opleveren 
dan thans wordt verwacht, ook in de toekomst afdoende blijven. De 
achtergrond van deze verwachting is dat kortlevend afval tijdens 
een interimopslagperiode volledig onder controle kan blijven en 
vervolgens, indien noodzakelijk, als chemisch afval kan worden 
toegevoegd aan de andere, te verwerken of anderszins onschadelijk 
te maken afvalstromen. Ten aanzien van het langlevende radio
actieve afval geldt, dat de definitieve opberging en isolatie ten 
opzichte van de biosfeer zoveel zorgvuldiger is dan die van welke 
andere afvalstroom dan ook (zie hoofdstuk II: Afval), dat even
tuele chemische toxiciteit geen wezenlijk probleem vormt. 

De milieu- en gezondheidseffecten die een gevolg zijn van ionise
rende straling, kunnen werden onderscheiden in effecten die wor
den veroorzaakt door: 

activiteiten binnen de splijtstofcyclus voordat opwekking 
van electriciteic (en/of warmte) plaatsvindt, 
de opwekking van electriciteit (en/of warmte) tijdens 
normaal bedrijf van de centrale, 
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ongevallen die zich voordoen tijdens het bedrijven van een 
centrale, 
activiteiten die samenhangen met opwerking van splijtstof, 
de interimopslag of definitieve berging van radioactief 
afval. 

Hierbij geldt dat de mens een organisme is dat relatief gevoelig 
is voor ioniserende straling. De gezondheidseffecten voor de mens 
(waaronder ook nutagene-effecten dienen te worden verstaan), 
mogen daarom worden beschouwd als "omhullend" voor de milieu
effecten. Dat neemt echter niet weg dat milieu-effecten van 
belang zijn, want een goede afweging vereist dat de milieu
effecten C.g.v. toepassing van kernenergie worden afgewogen tegen 
de effecten die andere vormen van opwekking van electriciteit 
(en/of warmte) hebben. 

10.1 Het begin van de splijtstofcyclus 

De belangrijkste grondstoffen voor kernenergie zijn uranium (voor 
de conventionele kernsplijtingscentrales en t.b.v. de thans gang
bare typen kweekreactoren), thorium (als grondstof voor kweek
reactoren met een thoriumcyclus [6,7]), en lithium + deuterium 
(voor fusiecentrales [8,9]). 
Uranium en thorium moeten niet alleen als erts worden gewonnen, 
maar ook omgezet in oxyden waarvan de splijtstoftabletten worden 
vervaardigd. Uranium moet bovendien voor de meeste typen reacto
ren worden gescheiden in U-235 en U-238. Al deze bewerkingen 
leveren stromen radioactief afval op dat deels wordt opgeslagen, 
deels geloosd of verwerkt [10,11,12]. In het verleden is hierbij 
niet altijd even zorgvuldig tewerk gegaan, maar de huidige regel
geving in de westerse wereld voorkomt dat door deze activiteiten 
het niveau van de natuurlijke achtergrondstraling [ 13] wezenlijk 
wordt verhoogd. Bij de winning van lithium is geen sprake van 
radiologische consequenties. 

10.2 Gevolgen van normaal bedrijf van een centrale 

De milieu- en gezondheidseffecten van kerncentrales in normaal 
bedrijf [IS] zuilen tot het jaar 2050 dus volgens de huidige 
inzichten vooral worden bepaald door de lozingen zoals die ook 
heden ten dage bij de gangbare typen reactoren optreden. Deze 
lozingen zijn, althans'voor zover het westerse kernenergiecen
trales betreft, goed bekend. Van de centrales in Oodewaard en 
Borssele zijn niet alleen de lozingen gedurende de gehele opera
tionele periode goed bekend, maar ook c*e stralingsbeiast ing van 
het personeel [16,17,18]. Of deze lozingen en de daaruit resulte
rende stralingsbelasting voor mens en milieu aanvaardbaar zijn, 
is uiteraard een kwestie van normstelling. Door de International 
Commission on Radiological Protection [ 19] zijn in dit opzicht 
aanbevelingen gedaan; deze zijn voor een belangrijk deel terug te 
vinden in de Nederlandse regelgeving. Ook wordt in het zgr. 
Indicatief Meerjaren Programma Straling 1985-1989 [20 1 op de 
ICRP-aanbevelingen teruggegrepen. 
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Kweekreactoren hebben tijdens normaal bedrijf lagere lozingen dan 
I ichtwaterreactoren [!<*}. Wanneer zich voor het jaar 2Ö50 commer
cieel opererende kweekreactoren zouden aandienen die gebaseerd 
zijn op de thoriumcyclus. zal dac geen relevance verschillen in 
lozingen tijdens normaal bedrijf met zich meebrengen-
Kernfusie bevindt zich nog in het experimentele stadium. Er is 
geen reden om aan te nemen dat voor het jaar 2050 kernfusiereac
toren in bedrijf zullen 2ijn op enige schaal van betekenis (zie 
hoofdstuk 8: Kernversnel ting). Het is echter niet geheel uit te 
sluiten dat op kleine schaal (prototypes?) dan echter reeds 
kernfusie gerealiseerd zal zijn. In dat geval zullen bij no ra-al 
bedrijf lozingen plaatsvinden van radioactieve stoffen, en wel 
voornamelijk tritium. Volgens de huidige stand van de techniek 
lijkt het onmogelijk oa dergelijke lozingen geheel te voorkomen. 
Daarom zal gekozen moeten worden voor soortgelijke lozingslimie
ten als thans voor lichtwaterreactoren gelden. Niettemin lijkt 
het zinvol om, met liet oog op de verdere toekomst, veel aandacht 
te besteden aan het onderzoek naar methoden en technieken om de 
lozing van tritium (en eventuele andere radioactieve stoffen) 
tijdens normaal bedrijf van een fusiereactor te voorkomen, of 
althans sterk te beperken. 

10.3 Ongevallen met kernenergiecentrales 

Vanwege de eerste toepassing van kernenergie (in de vorm van 
atoomwapens gedurende de Tweede Wereldoorlog) is men zich vanaf 
het begin bewust geweest van de potentiële gevolgen bij een 
ongeval met een civiele kernenergiecentrale. Gebrek aan op erva
ring gebaseerde gegevens heeft daarbij geleid tot conservatieve 
(pessimistische) aannames, die pas geleidelijk konden worden 
verbeterd toen meer ervaring met nucleaire toepassingen (en 
andere vormen van grootschalige electriciteitsopwekking) verkre
gen was. In de loop der tijd zijn de uitkomsten van risico
analyses t.a.v. ongevallen dan ook steeds minder ernstig gewor
den. [21,22,23,24,25] 

De huidige kennis maakt het steeds meer aannemelijk dat ongevallen 
met kernenergiecentrales van in het westen gangbare typen geen 
schadelijker gevolgen voor mens en milieu hebben dan grote onge
vallen met andere energiebronnen. Hierbij blijft opgemerkt dat 
een vergelijking van verschillende energiebronnen moeilijk i*. 

Het ongeval met de kerncentrale te Tsjernobyl (Sovjet Unie) heeft 
echter duidelijk gemaakt dat er andere, minder veilige reactor
types zijn dan de westerse types. Bij het ontwerp, de bouw en het 
bedrijf van kernenergiecentrales moet er terdege rekening mee 
worden gehouden dat de effecten van ongevallen grensoverschrij
dend kunnen zijn- Dit is het geval bij de moderne wescerse 
ins lu ie systemen (containments). 
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4 Qpwerking van splijtstof 

Alle gegevens wijzen erop dat de opwerking van splijtstof de 
zwakste schakel vormt binnen de splijtstofcyclus (27,28], ook wat 
betreft de milieu- en gezondheidseffecten [15]. Zowel in de 
beginfase van de civiele kernenergie als in recente jaren zijn er 
regelmatig lozingen geweest van radioactieve stoften in zodanige 
concentraties dat normen werden overschreden. In Europa gelde die 
vooral voor de opwerkingsinstallatie bij Sellafield (het vroegere 
tfindscale) en in mindere mate ook voor Cap la Hague. 
Omdat de ontwikkeling van kernenergie is achtergebleven bij de 
oorspronkelijke verwachtingen, waardoor thans het aanbod van 
natuurlijk uraniua zoveel grocer is dan de vraag, is opwerking 
niet direct noodzakelijk- Dit maakt het economisch moeilijk om 
kostbare veiligheidsvoorzieningen ingevoerd te krijgen. 
Hierbij dient echter te worden bedacht, dat de kernenergie-optie 
niet zinvol is als op termijn geen kweekcyclus ontstaat 
[27,29,8,30]. Deze overweging geldt temeer wanneer de kweekoptie 
met behulp van thorium in beschouwing wordt genomen [6]. Het ligt 
daarom voor de hand dat opwerking voor het jaar 2050 een veel 
grotere rol zal spelen dan thans. Om die reden lijkt het zinvol 
om aandacht te besteden aan de veiligheid van 'de opwerkings-
ir.stailaties. Men zou de nationale eisen t.a.v. radiologische 
belasting voor mens en milieu op kunnen nemen in opwerkingsover-
eenkomsten met buitenlandse overheden en/of opwerkingsinstalla-
ties. Het is een taak van de overheid om vast te stellen welke 
sancties moeten worden getroffen wanneer niettemin bij de omwer
king lozingen plaatsvinden die de contractueel vastgestelde nor
men overschrijden. 

5 Opslag en opberging van nucleair afval 

Nucleair afval wordt in brede kring beschouwd als een van de 
grootste problemen die met kernenergie samenhangen. Voor diverse 
typen van radioactief afval zijn echter inmiddels gcede verwer
kingsmethoden ontwikkeld, o.a. door zuurvertering [3!] en door 
verbranding [32}. Ook zijn behandelingsmethoden voor alfastra
ling-uitzendend afval beproefd [33]. 

Er blijft echrer een grote reststroom over die niet op deze 
wijzen is te verwerken. De afvalstromen die van kernenergiecen
trales afkomen, zijn goed bekend [34,35]; ook voor de behandeling 
van dit afval is, zij het in enkele gevallen nog slechts experi
menteel, een oplossing gevonden [10,36]. Voor een gedeelte van 
het afval (het zgn. kortlevende afval) is tijdelijke opslag 
voldoende. Voor Nederland is hiervoor een uitgebreid plan opge
steld [37]. Een ander deel van het afval zal, na tijdelijke 
opslag, definitief moeten worden opgeborgen. Ook voor die defini
tieve opberging wordt in Nederland onderzoek verricht [33], 
Voor de interimopslag zijn reeds wettelijke regels opgesteld. Ten 
aanzien van de langdurige opberging, waarbij hec afval zeker 
100.000 jaar van de biosfeer geïsoleerd moet blijven, moeten nog 
radiologische normen worden vasCgesceld. Wanneer die normen in 
hetzelfde bereik liggen als voor andere nucleaire activiteiten. 
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zal daaraan zeker kunnen worden voldaan. Op grond hiervan nag 
vorden verwacht dat in de periode tot hec jaar 2050 interimopslag 
een routinematige aangelegenheid zal worden en dat een faciliteit 
voor definitieve opberging van o.a.-kernsplijtingsafvaL in ge
bruik zal worden genomen. Interimopslag en definitieve opberging 
zullen dan geen significante bijdrage leveren aan de stralings-
belasting van niet-direct betrokkenen. 

10.6 Resulterende stralingsbelasting 

Voor Nederland zijn tot het jaar 2050 slechts enkele fasen van de 
splijtstofcyclus relevant wat betreft de effecten voor mens en 
ai lieu. Uranium is niet aanwezig in hoeveelheden die winning 
economisch mogelijk maken, hetgeen tevens omzetting in yellow 
cake uitsluit. Het ligt ook niet voor de hand dat er splijtstof-
elementen in Nederland zullen worden gefabriceerd of dat splijt
stof zal worden opgewerkt. Dit betekent dat de direct uit de 
splijtstofcyclus voortvloeiende stralingsbelasting zal worden 
veroorzaakt door: 
i) verrijkingsactiviteiten (op grond van bestaande ervaring kan 

worden vastgesteld dat bij normaal bedrijf de belasting voor 
buitenstaanders in ieder geval lager blijft dan 0,01 msv per 
jaar), 

2) het bedrijven van kerncentrales (ervaring leert dat ook bij 
sterke uitbreiding van de nucleaire capaciteit de totale 
belasting voor buitenstaanders lager blijft dan 0,01 msv per 
jaar), 

3) interimopslag en eindopberging (de ervaring is voor 
interinopslag relatief gering en voor eindopberging nihil; 
de technische voorzieningen lijken echter te garanderen dat 
de stralingsbelasting voor buitenstaanders de 0,01 msv per 
jaar zeker niet zal overschrijden), 

4) transport in enige fase van de splijtstofcyclus (de 
stralingsbelasting blijft beneden de 0,001 msv per jaar), 

5) eventueel optredende ongevallen tijdens activiteiten als 
hiervoor genoemd (de kansen daarop zijn uiterst gering, maar 
de gevolgen zijn door gebrek aan ervaring niet met zekerheid 
redelijk nauwkeurig te bepalen), 

6) eventuele sabotage-acties of oorlogshandelingen die leiden 
tot gevolgen als onder 5) vermeld (en die een vergelijkbare 
stralingsbelasting zullen opleveren), 

7) ongevallen in het buitenland met grensoverschrijdende 
effecten (hieraan kan Nederland, behalve via internationale 
verdragen, overeenkomsten etc. weinig doen). 

Samenvattend kan worden gesteld, dat bij normaal bedriif de 
gehele splijtstofcyclus in Nederland voor de bevolking een stra
lingsbelasting zal opleveren die kleiner is dan de variatie in de 
natuurlijke achtergrondstraling. Bij ongevallen in binnen- of 
buitenland en bij sabotage-acties of oorlogshandelingen kan wel 
een grote stralingsbelasting optreden, maar de kans daarop is 
geringer dan de kans op andere grote ongevallen, 
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Bij alle discussies over eventuele risico's voor mens en si lieu 
t.g.v. ioniserende straling die resulteert uit de spiijtstof-
CYCIUS, blijft het een probleem dat nog weinig bekend is over de 
effecten van lage stralingsdoses. Dat ioniserende straling zowel 
genetische [39] als carcinogens affecten [43] heeft, is duide
lijk. Veel onderzoek hiernaar is verricht binnen bet kader van de 
Verenigde Naties [4 Ij- Een goede samenvatting wordt aegeven door 
Aten ec al [42]. 
Epidemiologisch onderzoek heeft tot nu toe niet eenduidig aange
toond of verschillen in achtergrondstraling effect hebben op aens 
en «ilieu. Die wersch:llen zijn echter veel groter dan de toevoe
ging die een gevolg is van de splijtstofcyclus. Wanneer dezelfde 
veiligheidsvoorzieningen als Chans zullen blijven gelden toe in 
het jaar 2050, is daaroa niet aanneaelijk dat er een neet baar 
effect «al optreden, behalve wanneer zich ongevalssicuaties voor
doen. Die zijn echter onwaarschijnlijk. Dit geldt zeker vcor 
Nederland waar van oudsher stringente veiligheidsvoorzieningen 
zijn getroffen, «aar ook voor de rest van de westerse wereld. In 
het oostblok en de derde wereld lijkt de kans op ongevalssitua-
ties groter. 

98 

m 



Liceratuur 

[ t] W.A- Wagenaar 
Het r i s i c o van kernenergie, ge ï i en door de bri l van gewone 
burgers; In: CD. Andriesse en A- Heercje. 1982, p. 264-270 

[2] P- S lov ic , 8. Fischhoff, W.A. Albers 
Understanding perce ived r i s k ; In: R.C. Schwing & W.A. 
Albers: Societal risk assessment: how »afe is safe enougn? 
(980, Plesitan Press <KY> 

[3] A-J. Loon 
De gevaren van electriciteitscpwekking 
1982, Bedrijfsveiligheid 

[4) A-F.M. Brenniokmeijer 
Kernenergie, rechtstaat en democratie; Tjeenk Willink Zwolle 
1983 

[51 H.J. Zwam 
Kernenergierecht; Gouda Quint BV (Arabes), 1985 

f6} R.C. tfijawr 
Thorium fuel cycle , proceedings of the 2nd thoriua fuel 
cycle symposium (Gatlinburg, 1968), US-AEC Oak Ridge 

[7] J. Kuypers 
De KEMA suspensie- testreactor; In: CD. Andriesse & A. 
Heertje, I982, p. 362-366 

[8} B. Brandt et *1 
On fusion and fission breeder reactors; IIASA report RR-77-8 
.reviewed and updated. Rijnhuizen Report 81-129, 1981 

[9] CM. Braams 
Kernfusie; In: Andriesse en Heertje: }9*2, t3*-Ui 

[10] IAEA Waste Management and disposal; INFCE-WorKing Group 7 
i960 

[ I ! } A.W. Weers 
Lozingen van radioactieve afvalstoffen 
In: Andriesse en Heertje, 1982, p. 189-199 

[12} 3. Verkerk 
De benandeling en verwerking van afvalstromen 
In: Andriesse en Heertje, 1982, p. 200-208 

E i3 I C.E. Rasmussen 
De achtergrondstraling in het milieu van d«? mens 
fn: Andriesse en Heertje, 1982, p. i >.*.-Iftft 

99 



[14] A. Ertand 
Fast Breeder reactor and the future nuclear energy 
Revue Generale Nucleaire, Vol. I 1985 

[15} CEC 
Radioactive e f f l u e n t s fron nuclear power s ta t ions and 
nuclear fuel reprocessing plants in the EC; 1974-1978 

[ 16] S-H. tfoldringh 
öe kernenergiecentrale Dodewaard 
In: Andriesse er Keertje, 1982, p. 33-45 

[r7] A. Tiktak 
De kernenergiecentrale Borssele; In: Andriesse en Heertje, 
1982, p. *6-60 

[18) A.J. Loon 
Dodewaard doorgelicht, overzicht van het onderzoek in en ox 
de kernenergiecentrale te Dodewaard; 1982, Kluver Deventer 

[19] ICRP (International Commission on Radiological Protection) 
Recommendations of Che Intern. Coma, on Radiological 
Protection; ICRP publ. 26, 1977 

[20] VROM (Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening 
en Milieuhygiëne) 
Indicatief Neerjaren Prograawa Straling Ï985-J989; 5985 

[21] USÜRC (United States Nuclear Regulatory Commission) 
Reactor Safety study, an assessaent of accident risks in US 
commercial nuclear power plants (Rasmussen-rapport) (WASH-1400) 
Washington, 1975 

[22] 5E? (Saaenverkende Electriciteits Productiebedrijven) 
Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland 
RASIX-scudic, SEP, 1975 

[23] M. Levenson, F. Rahn 
Realistic estimates of the consequences of nuclear accidents 
1981. Nucl. Techn. 53 

[24! B.Th. Eendebak 
The influence of source term and plume r i se upon the e f f e c t s 
of hypothecical accidents with future nuclear power plants 
in Che Netherlands; 1983, KSTR 1:67-74 

[25] CO. Andriesse 
Nuclear aeroso l s : retention k ine t i c s in v e s s e l s and pipes; 
!9S5, KSTR 3:131-138 

100 



(26} USSR-ÜSÜAE (USSR State Committee on the Utilisation of 
Atomic Energy) 
The accident at the Tsjernobyl nuclear power plant and its 
consequences 
Working document IAEA, 1986 

[27] IAEA: Reprocessing, plutonium handling, recycle 
INFCE report working group 4, 1980 

[28] J.N.C. Ceel 
Opwerking van splijtstof en hoogradioactief afval 
In: Andriesse en Heertje, I982, 209-217 

[29] UNIPEDE/CEC 
Role of breeder reactor system in the EC, 1981 

[30] Th. van der Plas 
Waarom plutonium?; Kluwer 1983 (Deventer) 

[31] R.E. Lerch, CR. Allen, A.G. Blasewitz & E. Maestas 
Acid digestion of combustible nuclear wastes 
Nuclear and Chemical Waste Management, 1981 

[32] C. Eid, A.J. van Loon 
Incineration of radioactive waste 
Graham & Trotman Ltd., I98S 

[33] F. Komatsu, Y. Sawada, K. Ohtsuka, J. Ohuchi 
Development of a new solidification method for wastes 
contaminated by plutonium oxydes 
In: Management of alpha-contaminated wastes, 1981 IAEA Wien 

[34] R. van Erpers Royaards 
Kernafval - practische behandeling van het afval van 
kerncentrales in Nederland 
Kluwer (Deventer), 1982 

[35] A.G. Herrmann 
Radioactive Abfalle; Springer Verlag Berlin, 1983 

[36] C.J.M. Norchrup 
Scientific basis for nuclear waste management 
Plenum Press New York 

[37] MINSK 
Mogelijkheden van interimopslag in Nederland van bestraalde 
splijtstofelementen en kernsplijtingsafval; Min. EZ 1984 

[38] OPLA (Commissie Opberging te Land) 
Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische 
opberging van radioactief afv«*l in Nederland; Min. EZ 1984 

f0| 



[39] F.H. Sobels 
Genetische effecten van ioniserende straling 
1982, In: Andriesse & Heertje, 167-177 

[40] J.A.G. Davids 
Somatische effecten van ioniserende straling 
1982, In: Andriesse & Heertje, 178-188 

[4 1] UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects 
of Atomic Radiation) 
Sources and Effects of ionizing radiation 
United Nations New York, 1977 

[42] J.B.Th. Aten, P.P.W. van Buul, J.A.G. Davids, Chr.J. 
Huyskens, F.H. Sobels, 0. Vos 
Straling in de samenleving 
Stafleu (Alphen a/d Rijn), 1981 

102 



RADIOACTIEF AFVAL 

Algemeen 

Bij de huidige discussies over de aanvaardbaarheid van kernener
gie (zie het hoofdstuk "acceptatie" in dit rapport) wordt het 
radioactieve afval vaak als een der grootste problemen geken
schetst. Dit hangt samen met de lange tijdsduur waarin een deel 
van dit afval van de biosfeer moet blijven geïsoleerd. In de 
discussies wordt er bovendien vaak op gewezen dat er vcor sommige 
soorten afval (met name kernsplijtingsafval en bestraalde splijt
stofstaven) nog geen opberging in de praktijk is gerealiseerd, 
ondanks het feit dat reeds meer dan veertig jaar geleden werd 
begonnen met de produktie van dit afval. 
Bij radioactief afval gaat het om uiteenlopende problemen: 
!) welke soorten afval worden er in de splijtstofcyclus gepro

duceerd? 
2) om welke hoeveelheden gaat het, zowel wat volume als wat 

radioactiviteit betreft? 
3) welke soorten afval zijn hiervan relevant in de Nederlandse 

situatie tot het jaar 2050? 
4) welke soorten radioactief afval uit de splijtstofcyclus zijn 

niet uniek (d.w.z. welke soorten radioactief afval worden 
ook in ziekenhuizen, researchinstellingen, industrie etc. 
geproduceerd)? 

5) welke soorten afval kunnen worden verwerkt? 
6) welke soorten afval vereisen langdurige opberging? 
7) hoe lang moet die opberging minimaal duren? 
8) welke technische mogelijkheden bestaan er tot langdurige 

opberging die voldoende garantie op isolatie van de aardse 
biosfeer biedt? 

9) wat zijn de kosten die aan een dergelijke opberging zijn 
verbonden? 

10) wat zijn de milieu-, gezondheids-, veiligheids- en economi
sche consequenties indien gekozen wordt voor methoden om de 
vereiste electriciteit (en/of warmte) anders dan via kern
energie te produceren? 

Aan al deze aspecten is zowel in Nederland als daa-rbuiten veel 
aandacht besteed. Er zijn tal van inventarisaties gemaakt, onder
zoeken verricht en experimenten uitgevoerd met als primaire doel
stelling om een antwoord op bovenstaande vragen te geven. De 
resulterende technische en wetenschappelijke literatuur is der
mate uitgebreid dat het binnen dit kader niet alleen onmogelijk 
is om alle relevante gegevens kort samen te vatten, maar zelfs om 
een opsomming te geven van alle belangrijke bronnen waarin pri
maire informatie wordt verschaft. Oin die reden lean hier slechts 
worden volstaan met een samenvatting van de huidige stand van 
zaken, van de verwachte ontwikkelingen en van de daaruit voort
vloeiende consequenties. Hierbij zat, waar noodzakelijk geacht, 
worden verwezen naar literatuurbronnen die toegang geven tot 
primaire informatie. 
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Tot het jaar 2000 zal naar alle waarschijnlijkheid geen rol van 
betekenis worden gespeeld door kernversmelting (zie hoofdstuk 8); 
voor zover kernversmelting zal zijn gerealiseerd (bijv. in de 
vorm van een prototype-reactor), zal voor het jaar 2050 geen of 
nauwelijks afval worden geproduceerd dat wezenlijk afwijkt van 
dat in de splijtstofcyclus. Daarom zal in dit hoofdstuk verder 
alleen de afvalproblemati :k die samenhangt met kernsplitsing in 
ogenschouw worden genomen. 

11.2 Soorten afval 

Goede samenvattingen van de soorten afval die tijdens de diverse 
fasen van de splijtstofcyclus worden geproduceerd, zijn gegeven 
door o.a. Van Weers tl] die tevens de radiologische consequenties 
aangeeft (zie ook hoofdstuk 10) en door Hermann [2]. De speci
fieke afvalstromen die vrijkomen door het bedrijven van de hui
dige Nederlandse kernenergiecentrales zijn uitgebreider beschre
ven dcor Van Erpers Royaards [3]. 

11.3 Hoeveelheden afval 

Een goede samenvatting van de hoeveelheden radioactief afval 
(inclusief radionuclideninhoud) die in de spiijtstofcyclus ont
staan, wordt gegeven door Verkerk [4]. Uiteraard is er een direc
te samenhang tussen de hoeveelheid geproduceerd afval en het 
aantal opgewekte kilowatturen. Ook andere factoren zijn echter 
van invloed. Aan het begin van de splijtstofcyclus is bijv. reeds 
van belang of het uranium wordt gewonnen uit uraniumerts of als 
bijproduct van andere industriële activiteiten [5,6]. Verder is 
van belang hoe rijk het uraniumerts is; tot het jaar 2050 lijken 
nog voldoende rijke uraniumertsvoorkomens aanwezig [7] en zelfs 
worden nog geheel nieuwe er'stypen als zodanig ontdekt [8]. 
Daarom mag worden aangenomen dat tot het jaar 2050 de hoeveel
heden afval t.g.v. winning van uraniumerts en omzetting in yellow 
cake ongeveer rechtevenredig zullen zijn met de toename van het 
nucleair vermogen. 

In hoeverre verrijkingsactiviteifïn afval opleveren hangt uiter
aard, behalve met het nucleair vermogen, samen met de vraag of 
de toekomstige reactoren verrijkt uranium nodig hebben. De voor
uitzichten wijzen erop dat reactoren die met natuurlijk uranium 
(kunnen) werken, zoals de CANDU-reactor, een ondergeschikte rol 
zullen blijven spelen [9]; dit impliceert dus een groeiende 
stroom verrijkingsafval bij toenemend nucleair vermogen. Verder 
speelt een rol welke techniek wordt toegepast (gasdiffusie, 
ultracentrifuge, lasertechniek of andere methoden). De aard van 
het materiaal leidt echter in alle gevallen tot, in vergelijking 
met andere fasen uit de splijtstofcyclus, zeer geringe hoeveel
heden afval die bovendien nauwelijks problematisch zijn. Het 
belangrijkste "afvalproduct" is verarmd uranium dat kan dienen 
als grondstof t.b.v. kweekreactoren. 
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Bij het bedrijven van kernenergiecentrales komt relatief veel 
afval vrij [5]. De grote massa is licht-actief; het gevaarlijke 
kernspiijtingsafval (KSA) vormt, zelfs in verglaasde toestand, 
een massa van slechts enkele kubieke meters per centrale per 
jaar. 
De afvalstromen die vrijkomen bij opwerking zullen waarschijn
lijk, zeker als de kweekoptie op ruime schaal benut wordt, in de 
dezelfde orde van grootte komen te liggen als de stromen die 
ontstaan door het bedrijven van kernenergiecentrales. 
Hetzelfde geldt voor ontmantelingsafval [ 10]. Wel is er een 
tendens waar te nemen om door maatregelen bij het bouwen al 
voorwaarden te scheppen voor een reductie van de totale hoeveel
heid radioactief afval. In zijn algemeenheid geldt trouwens dat 
tal van technieken worden ontwikkeld of verder verfijnd om de 
afvalhoeveelheid te verminderen [11]. 

11.4 Afval in Nederland 

In Nederland zal tot het jaar 2050, tenzij thans niet te voor
ziene politieke beslissingen worden genomen, uitsluitend radio
actief afval in de splijtstofcyclus ontstaan door verrijkings
activiteiten en door het bedrijven van kernenergiecentrales. 
Verder is te verwachten dat met het KSA ook opwerkingsafval naar 
Nederland zal worden teruggestuurd. 
Zoals reeds eerder is opgemerkt zullen de verrijkingsactiviteiten 
geen grote afvalproblemen opleveren. Wel is er echter een nog 
niet in praktijk opgelost probleem t.a.v. kernspiijtingsafval 
(KSA) uit kernenergiecentrales. 

11.5 Overig afval 

Enkele soorten afval uit de splijtstofcyclus (met name KSA en 
bestraalde splijtstofelementen) zijn uitzonderlijk vanwege de 
extreem grote hoeveelheid, deels langlevende, radionucliden. Het 
totale probleem van radioactief afval is echter niet op te lossen 
door van kernenergie af te stappen, want ioniserende straling en 
toepassing van stralingsbronnen zijr. vooralsnog onmisbaar binnen 
de geïndustrialiseerde samenleving. Medische toepassingen [12] 
leiden zelfs tot een veel groter gemiddelde stralingsbelasting 
dan alle andere niet-natuurlijke bronnen samen. Dit levert afval 
op dat deels sterk radioactief is. Ook stralingsbronnen in weten
schap en techniek en in gebruiksgoederen leveren afval op waar
voor een oplossing moet worden gevonden [13]. » 
Het afval uit andere bronnen dan de splijtstofcyclus vormt in 
Nederland ruwweg de helft (qua volume) van al het radioactief 
afvai. Het ligt voor de hand dat met dit aanzienlijke volume 
rekening wordt gehouden bij het zoeken naar een oplossing voor 
het afval uit de splijtstofcyclus. 
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11-6 Verwerking van radioactief afval 

De wijze waarop radioactief afval verwerkt wordt, hangt uiteraard 
af van de mogelijkheden die elke specificatie afvalsoort biedt. 
Voor zover het gaat om afval dat in Nederland wordt geproduceerd 
in de splijtstofcyclus, kan onderscheid worden gemaakt tussen 
methoden en technieken om het ontstaan van afval te beperken, om 
gecontamineerde componenten te ontsmetten en om het volume van 
het resterende afval te reduceren [IJ]- Van het resterende afval 
kan men de kortlevende radionuclides! tijdelijk opslaan om het 
door natuurlijk verval te doen overgaan in niet-actief afval; het 
dan nog resterende gedeelte zal voor langere tijd moeten worden 
opgeborgen. 
De belangrijkste technieken om het volume van afval te reduceren 
zijn persen, verbranden [14, 15] en zuurverreren [ 16]. De verwer-
kingsmogelijkheden voor het afval van de huidige Nederlandse 
kerncentrales [17,18] zullen in de toekomst zeker verder worden 
verbeterd, zodat een toename van het nucle«ir vermogen geen 
evenredige toename van de afvalhoeveelheid zal opleveren. 

11.7 Langdurige opberging 

Langdurige opberging is een relatief begrip. In principe kan men 
echter stellen dat alle afvalproducten die niet voor een kort
durend verval van kortlevende radionucliden tijdelijk kunnen 
worden opgeslagen door de afvalproducent zelf, een langdurige 
opslag vereisen. In praktijk betekent dit dat afval dat na een 
jaar niet in zodanige mate is vervallen dat van niet-actief 
materiaal (in de zin van de kernenergiewet) kan worden gesproken, 
langdurige opberging nodig heeft die georganiseerd, uitgevoerd, 
en gecontroleerd moet worden door een centrale organisatie (in de 
huidige opzet: de COVRA, Centrale Organisatie Voor Radioactief 
Afval). 

i1.8 Duur van de opslag/berging 

In verband met de praktische uitvoering van de afvalbewaking 
dient onderscheid té worden gemaakt in opslag (ook wel interim
opslag genoemd) en in opberging (ook wel definitieve opberging 
genoemd). 
In het eerste geval gaat het om veilig "bewaren" van afval totd3t 
het verwerkt of opgeborgen wordt of totdat het niet meer als 
gevaarlijk wordt beschouwd; dit gebeurt in opslagfaciliteiten die 
voortdurende controle mogelijk maken en van waaruit het niet meer 
actieve afval kan worden afgevoerd. Deze vorm van (interim)opslag 
wordt reeds gerealiseerd in Nederland (tijdelijk in Petten; in de 
nabije toekomst in Borssele). Er is in binnen- en buitenland 
voldoende ervaring mee opgedaan om met grote zekerheid te kunnen 
vaststellen dat de noodzakelijke opslagperiode (enkele tientalLen 
tot enkele honderden jaren) geen probleem zal opleveren, ook niet 
wanneer voor het jaar 2050 de afvalstromen sterk zouden toenemen 
door uitbreiding van het nucleaire vermogen. Tijdelijke opslag 
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kan ook wenselijk zijn voordat KSA of ander tanglevend afval 
definitief wordt opgeborgen. Over de gewenste uitvoering van de 
hiervoor vereiste faciliteit is uitgebreid gerapporteerd, o-a. 
door de commissie MINSK (Mogelijkheden van Interimopslag in 
Nederland van bestraalde Splijtstofelementen en Kernsplijtings-
afvai) E 19]. 

Bij de definitieve opberging gaat het in eerste instantie om KSA 
en/of bestraalde splijtstofelementen, maar ook andere soorten 
afval komen hiervoor in aanmerking, afhankelijk van de technische 
uitvoering van de opberging. Over de noodzakelijke minimumduur 
van opberging van KSA bestaat geen eenstemmigheid, mede doordat 
criteria t^a.v. de radiologische effecten vooralsnog ontbreken. 
Bij gebrek aan dergelijke criteria is men wel uitgegaan van een 
vergelijking met het risico dat uraniumerts of kolenas oplevert 
[20], maar de resultaten van zo'n analyse kunnen snel veranderen 
wanneer men (zoals in het verleden reeds diverse malen is gebeurd) 
[21,22] de schadelijkheid van bepaalde radionucliden een andere 
waarde toekent. In het algemeen achten desk indigen het echter 
noodzakelijk dat KSA en vergelijkbaar afval gedurende een periode 
van enkele honderden tot ca. 100.000 jaar van de biosfeer geïso
leerd blijft. Een redelijke schatting v?n de vereiste isolatie
duur lijkt 1.000-10.000 jaar; bij een duur van 100.000 jaar bouwt 
men een zeer grote veiligheidsmarge in. 

11.9 Technische mogelijkheden 

Een opsomming van de technische mogelijkheden om van lang levend 
afval (in het bijzonder KSA) af te komen, is gegeven door Van 
Loon [23]. Er zijn drie categorieën oplossingen: 

het als zodanig vernietigen van het afval, 
het verwijderen van het afval van de aarde, 
het al dan niet bewerkt opbergen op zodanige wijze dat het 
niet of uiterst langzaam in de biosfeer kan komen. 

De mogelijkheid tot daadwerkelijke vernietiging (bijv. door neu
tronenbestraling in een fusiereactor zodat langlevende radio
nucliden overgaan in kortlevende) zal voor het jaar 2050 zeker 
niet gerealiseerd zijn. 
Door de NASA is gesuggereerd om het afval met ruimtevaarttechnie
ken van de aarde te verwijderen. Mogelijkheden zijn: het brengen 
in een parkeerbaan om de aarde, wegschieten in het wereldruim, 
wegschieten naar de zon en parkeren in een baan om de zon. Tech
nisch zijn alle vier opties uitvoerbaar, maar de hoeveelheden 
(zelfs als men uitsluitend van verglaasd KSA uitgaat), vormen een 
serieuze belemmering. De kosten hoeven geen belemmerende factor 
te zijn; bij de laatste mogelijkheid zouden die in de orde van 
grootte van I cent per opgewekt kWh bedragen. De ramp met de 
space shuttle in begin 1986 geeft echter aan dat er grote risi
co's aan deze verwijderingsmethode kleven; deze risico's zijn 
vele malen groter dan de risico's die samenhangen mei ander-
grondse opberging van het afval. 
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Orada- bovendien ruimtevaarttechnieken Nederland afhankelijk 
zullen maken van andere landen, lijkt het niet goed voorstelbaar 
dat de Nederlandse overheid deze optie voor het jaar 2050 zal 
kieren. 

De meest voor de hand liggende optie is dus opberging, al dan 
niet in een inceritnopslagperi~>de ( 19]. Enkele geopperde moge
lijkheden die internationaal niet langer als voor de hand liggen
de opt..ss vorden beschouwd, zijn: 

dumpen in iavameren (politiek niet "verkoopbaar"), 
dumpen in zgn. subductiezones (te lange periode van 
blootstelling aan de biosfeer), 

- wegschieten in de diepzeebodem (o.a. onderzocht door de 
commissie DORA (Diepzee Opberging Radioactief Afval) van de 
beleidscommissie ILONA (Integraal Landelijk Overleg Nucleair 
Afval) in Nederland). Internationaal wordt hier nog onderzoek 
aan gedaan, hoewel niet met hoge prioriteit; 
dumping in zeer diepe boorgaten (beperkte capaciteit), 
opslag in bunkers (onnodig groot risico t.g.v. 
terroristische acties). 

Algemeen wordt thans, zowel internationaal ais nationaal, aange
nomen dat opberging in de diepe ondergrond de beste mogelijkheden 
biedt voor langdurige isolatie. Gesteenten die het meest in 
aanmerking komen, zijn steenzout, metamorfe gesteenten (zoals 
kvartsiet), klei, graniet, basalt en vulkanische tuffen. De eer
ste drie typen komen in Nederland voor [24]; zowel internationaal 
als nationaal [25] lijkt de voorkeur uit te gaan naar steenzout. 
Voor steenzout is de opberging van laag- en middelactief afval 
reeds geruime tijd gerealiseerd. KSA bevindt zich, ook in andere 
potentiële opberggesteenten, nog in het stadium van proefnemin
gen. Zowel de geringe ervaringen met proefopberging als de tal
rijke mijnbouwkundige [26], geologische [27], geohydrologische 
[28] en fysisch-modelmatige studies [24,25] wijzen er echter op, 
dat de opberging van radioactief afval in de diepe ondergrond 
technisch geen uitzonderlijke problemen oplevert. 

Studies en voorbereidende werkzaamheden voor ondergrondse opber
ging zijn in tal van landen vergevorderd. Ook het onderzoek dat 
thant> in Nederland gaande is in het kader van het OPLA-programma 
vordert goed [24,25]. Dit doet vermoeden dat nog voor het jaar 
2000 begonnen zal worden met de aanleg van faciliteiten voor 
ondergrondse opslag, die in het begin van de 21e eeuw operatio
neel zullen worden. Het ziet er thans naar uit dat, indien zich 
politiek geen plotselinge wijzigingen zuile>i voordoen, in 
Nederland een zoutmijn voor de opberging van radioactief afval 
zal worden gerealiseerd. 
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11.10 Kosten van ondergrondse opberging 

De kosten van ondergrondse opberging van radioactief afval zijn 
moeilijk nauwkeurig aan ce geven zolang nog geen beslissing is 
gevallen over aard van het opberggesteente, vormgeving van de 
opslag (bijv. via boorgaten in een mijn), aard van het op deze 
wijze op te bergen afval en hoeveelheid (afhankelijk van het 
nucleair vermogen en de tijdsduur van nucleaire opwekking). 
Uiteraard spelen bij de kosten ook andere factoren een rol 2oais 
de eisen t.a.v. de radiologische consequenties (zie het desbe
treffende hoofdstuk in dit rapport) en de maatregelen die men zal 
nemen om de gevolgen van een eventueel ongeval te minimaliseren 
[29]. Ruwweg kan men echter stellen dat bij een gelijke mate van 
veiligheidsvoorzieningen als bij kerncentrales worden gehanteerd, 
de kosten van ondergrondse opberging 0,1-2,5 cent per kWh zullen 
bedragen. 

11.11 Consequenties en alternatieven 

Het is langzamerhand duidelijk dat ook fossiele brandstoffen 
afval opleveren dat maatregelen vereist. De verbrandingsgassen 
vormen afval met deels onduidelijke effecten (bijv. het broeikas
effect) en deels zekere effecten (bijdrage aan zure regen). Die 
vereisen kostbare bestijdingsmethoden waarvan het rendement nog 
niet goed is te overzien. Dit geldt ook voor de afvalproducten in 
engere zin, zoals vliegas van kolencentrales dat zowel radiologi
sche gevolgen heeft als ook chemisch een aantal milieugevaarlijke 
stoffen bevat. 

Dit alles leidt tot de conclusie dat het afvalprobleem dat bij 
kernenergie optreedt, zeker niet minder goed beheersbaar is (zo
wel milieutechnisch en qua volksgezondheid als economisch), dan 
het afvalprobleem dat optreedt bij toepassing van fossiele brand
stoffen. 

109 



Literatuur 

[!] A-W. van Wei s 
Lozingen van radioactieve afvalstoffen 
In: Andriesse en Heertje: Kernenergie in Beweging, 1982 

[2] A.C. Herrmann 
Radioaktive Abfalte; Springer Verlag 1983 

(3} R. van Erpers Royaards 
Kernafval - practische behandeling van het afval van 
kerncentrales in Nederland; Kluwer (Deventer) (982 

[41 B- Verkerk 
De behandeling en verwerking van afvalstromen 
In: Andriesse en Heertje: Kernenergie in beweging, 1982 

[5] P.J. van der Hulst 
Voorraden en winning van uranium 
In: Andriesse en Heertje: Kernenergie in beweging, {982 

[6] A. van Dalen 
Uraan als bijproduct bij de fosforzuurproductie 
Energiespectrum 4, 1980 

[7] OECD-NEA 
World uranium geology and resource potential; 1980 

[8] P.C. Goodell, A.C. Waters 
Uranium in volcanic and volcanic lastic rocks 
AAPG studies in geology 13; 1982 

[9] J. Anderer, A. McDonald, N. Nakicenovic 
Energy in a finite world, vol. !; Harper & Row, 1981 

[I0J T.S. la Guardia 
Nuclear power reactor decommissioning; Nuclear Safety 20, 1979 

[11] J. Kuypers 

KEMA research on treatment of radioactive waste 
KEMA scientific & technical reports 3, (985 

{12] 0. Vos, Chr.J. Huyskens 
Medische toepassingen 
In: J.B.Th. Aten et al: Straling in de samenleving 

[131 J.B.Th. Aten 
Stralingsbronnen in wetenschap en techniek en in gebruiks
goederen; In: J.B.Th. Acen et al: Strafing in de samenleving 

[14j R.C. Corey 
Principles and practices of incineration 
Wiley Interscience New York, 1969 

I 10 



[ 15] C Eid, A.J. van Loon 
Incineration of radioactive waste; Graham & Trotman London, 1985 

[16] OECD-NEA: Workshop on Acid Digestion; 1981, Richland 

[17] J. den Boer 
Verwerking van radioactief afval bij de kernenergiecentrale 
Borssele; In: Radioactief afval in Nederland, KIVI, 1984 

[18] J. Hoekstra, W.H.M. Nissen 
Treatment of plant-process waste at the Dodewaard nuclear 
power plant; In: J. Kuypers et al, 1985 

[19] MINSK 
Mogelijkheden van in terimopslag in Nederland van bestraalde 
splijtstofelementen en kernsplijtingsafval; Min. EZ 1984 

[20] J. Hamstra 
Kolenafval versus kernsplijtingsafval; Energiespectrum 5, 1981 

[21] ICRP 
Report of Comm. II on permissible dose for internal radiation 
ICRP Publ. 2, 1959 

[22] ICRP: Supplement to report of Comm. II; ICRP Publ. ó 

[23] A.J. van Loon 
De opslag van radioactief afval; In: Andriesse en Heertje, 1982 

[24] OPLA 
Onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval 
in Nederland; Min. EZ, 1984 

[25] OPLA 
Onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval 
in Nederland, tussenrapport over fase I; Min. EZ, 1984 

[26] J. Hamstra, P.Th. Velzeboer 
Design study of a radioactive waste repository to be mined 
in a medium sized salt dome 
In: 5tb Symp. on salt, vol. I, Nothern Ohio Geological Society 

[27] V.J.M. Salters, P.N.W. Verhoef 
Geology and nuclear waste disposal 
Geologica Ultraiectina Special Publ. 1, 1980 

[28] P. Glasbergen 
The limited value of hydrological data used in models 
predicting transport of radionuclides 
In: Environm. migration of long-lived radionuclides; IAEA 1982 

[29] IAEA 
Release consequence analysis for a hypothetical geologic 
radioactive waste repository; INFCE WP 7/16 - IAEA, 1979 



12. NDM-FROLIFBRATIE 

Kernenergie is een grote energiebron die ook voor militaire 
toepassingen kan worden gebruikt. Het non-proliferatie beleid 
heeft ten doel dit te voorkomen en te beperken in die gevallen 
vaar de militaire toepassing ontwikkeld was voor de civiele 
toepassing. 

Het non-proliferatie beleid kenmerkt zich doo internationale 
verdragen, afspraken en controles- Duidelijk is dat de kennis 
over het vervaardigen van nucleaire wapens beschikbaar is, het 
materiaal echter niet. Door de materiaalstromen te controleren 
wil men enerzijds bewerkstelligen dat iedereen die kernenergie 
vreedzaam wil toepassen die kan dcen, anderzijds verhinderen dat 
materiaal gebruikt wordt voor het vervaardigen van kernwapens. 

In het Non-Proliferatie Verdrag dat Nederland heeft ondertekend, 
worden de verplichtingen van de landen geregeld. Het 
Internationaal Atoomenergie Agentschap te Wenen beeft een belang
rijke taak in de uitvoering van de controles van de kerncentrales. 

In 1977 is een uitvoerige studie gestart onder de naam 
International Nuclear Fuel Cycle Evaluation. Deze studie is in 
1980 afgesloten. Hieruit is gebleken dat het niet mogelijk is om 
een splijtstofcyclus te maken die proliferatie-vrij is. Wel is 
door de vele internationale contacten begrip gewekt voor eikaars 
standpunten en met name dat van de derde wereld. 

Bij de huidige energieopwekking met kerncentrales zijn de 
controle- en inspectiemaatregelen geen belemmering voor het be
drijven van de centrales- In de toekomst zal dit niet veranderen; 
wel kan men nu de controle- en inspectiemaatregelen bekend zijn, 
deze beter in het reactorontwerp integreren waardoor een effi
ciëntere controle ontstaat. 

In de verre toekomst 2ullen kernversmeltingsreactoren ook aan het 
non-proliferatie beleid moeten worden onderworpen. Het is immers 
mogelijk om de neutronen uit het fusieproces te gebruiken voor 
het kweken van plutonium uit uranium-238 of van uranium uit 
thorium. 
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13. ÈOXttkTlB 

De geschiedenis van de c i v i e l * toepassing van nuclea ire energ ie -
brunnen heeft veranderend* a t t i t u d e s te z ien gegeven t-a.v. de 
acceptat ie van deze energiebron in grote delen v*a de westerse 
wereld f l ï , ia Jterke star* ook in Kederiand (21- Die veranderin
gen deden zich voor in een n i e t voorspeld teapo en op cea evenain 
voorziene wi jze . Bovendien werd de «ace van aeatschappel i jke 
( n i e t ~ ) a c e e p t a t i e s terk bepaald door de s p e c i f i e k e kenuis van de 
becrokkenen, loer persoonl i jke v i s i e s op de ?aatschappel i jke 
ontwikkelingen in het al ge «een en op p o l i t i e k e voorkeuren. 
Hocwet in de ontwikkeling vaa de arguaentfttie geen d u i d e l i j k e 
l i j n is t e vinden, i s wel sprake van h i s t o r i s c h e p a r a l l e l l e n ; 
a i e t t e a i n b l i j f t bet een en ig sz ins hachel i jke zaak oa een u i t 
spraak t e doen over de «aate van acceptat ie in de koaende decen
nia. De arguaentat ia d ia werd gegeven ter verklaring van ingenoaen 
standpunten t.a.v. de aanvaardbaarheid en/of weasel i jkheid van 
kernenergie in Xederiand, i s bovendien in het nabije verleden 
voortdurend gekenaerkt door i n c o n s i s t e n t i e s . 

Meespelende factoren 

Een groot aantal s terk uiteenlopende factoren heeft in Mederland 
een rol gespeeld b i j de aaacschappel i jke , p o l i t i e k e en economi
sche argueenten ca-v . de ( n i e t - ) a c c e p t a t i e ( 3 l ; welke factor of 
welke factoren op een gegeven aoaent a l s zeer belangrijk wordt / -
worden beschouwd, i s bovendien srerk wisselend. De punten d ie in 
d i t opzicht thans een rol spe len , of d ie in het nabije verleden 
een belangrijk* rol hebben gespeeld b i j de accepta t i e van kern
energie , z i j n : 

acute v e i l i g h e i d s o r o b l e a a t i e k , 
gezondheid op langere t e r a i j a , 
genet ische e f f e c t e n , 
gevolgen voor het mi l i e u t . g . v . lozing van afvalproducten, 
opslagmogelijkheden voor a fva l , 
d i v e r s i f i c a t i e van het brandstoffenpakket, 
hoogte van de investeringen en r e n t a b i l i t e i t , 
betrouwbaarheid van de e l e c t r i c i t e i t s v o o r z i e n i n g , 
d i r e c t e en ind irec te werkgelegenheid, 
indus tr i ë l e s p i n - o f f , 
veraoedel i jke kosten van de opgewekte stroom per kWh, 
pr i j s van een kWh t.o.v. de pi i j s daarvoor in otsringexde 
landen en in landen waar see de Nederlandse industr ie moet 
concurreren, 
kwetsbaarheid voor sabotage en/of oorlogshandelingen, 
noodzaak tot ov«rheidsingrepen ( p o l i t i e s t a a t ) , 
r e l a r i e aet de wapenindustrie ( p r o l i f e r a t i e ) . 
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Ruwweg kan men deze argumenten onderverdelen in de volgende 
categorieën: 
a> werkelijke en veracende r i s i c o ' s t 3 l , 
b> energ ie -po l i t i eke aspecten [ 4 , 5 ] , 
c) industriële/economische factoren {&], 
d) sociaal-psychologische inzichten [2]. 

Uiteraard bestaat er tussen deze categorieën geen duidelijke 
grens. Evenmin kan worden gesteld dat bepaalde categorieën speci
fiek het werkterrein zijn van bepaalde, eenduidig te definiëren 
groeperingen, al zijn bijv. de milieugroeperingen duidelijk meer 
geïnteresseerd in categorie a) dan in categorie e), en al zijn de 
werkgevers meer gevoelig voor onderbouwde argumenten uit de cate
gorieën b) en c) dan voor die uit d). 

Uitspraken over de aanvaardbaarheid van kernenergie in Nederland 
hebben zich vrijwel clIe beperkt tot kernsplijting. Dat is niet 
verwonderlijk, aangezien met die vors van kernenergie reeds een 
internationale ervaring van ca. 40 jaar bestaat; voor Nederland 
geldt een practische bekendheid van ongeveer 20 jaar. Bij kern-
versmelting (kernfusie) verkeert men echter nog in een experimen
teel stadium. Dat betekent dat de bereikte resultaten, de techni
sche verwachtingen en de maatschappelijke implicaties voor rela
tieve buitenstaanders minder goed te overzien zijn dan de verge
lijkbare aspecten van kernsplijting. 

Maatschappelijke cyclus 

In dit verband mag worden verwezen naar de studie door het Inter
national Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) over de 
problemen rond de toekomstige energievoorziening [7]. Daaruit 
blijkt duidelijk dat voor steenkool, aardolie en aardgas een 
cyclus bestaande uit achtereenvolgens grote verwachtingen, gevoe
lens van teleurstelling, maatschappelijk verzet, en eventueel 
maatschappelijke berusting overgaand in maatschappelijke aanvaar
ding is opgetreden. Kernsplijting verkeert nu in de fase van 
maatschappelijk verzet; kernversmei ting zit nog geheel in het 
begin van de cyclus, namelijk in de fase van grote verwachtingen. 

Var. belang is uiteraard hoe lang de diverse fasen duren en hoe 
het proces verloopt. Historische gegevens wijzen uit dat er 
voor steenkool, gas en aardolie in veel opzichten vergelijkbare 
tijdsperioden mee varen gemoeid. Uiteraard is hiermee niet 
gesteld dat de ontwikkeling van de toepassing van kernenergie 
hetzelfde patroon te zien zal geven. 

Grote verwachtingen 

Pas wanneer er een duidelijk gebrek aan de op dat moment belang
rijkste energiegrondstof komt, begint de ontwikkeling van nieuwe 
energiebronnen krachtig op gang te komen. Men heeft dan grote 
verwachtingen van de nieuwe energiebron, die immers het tekort 
aan de oude energiebron voor een belangrijk deel moet gaan opvan
gen. Bij kernsplijting deed deze fase zich voor kort na de Tweede 
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Wereldoorlog. De verwachting was toen vrij algemeen dat er een op 
kernsplijting gebaseerde "all-electric society" zou komen en dat 
electriciteit zo goedkoop zou worden dat er geen kVih-prijs meer 
berekend ZOÜ worden, doch slechts een (laag) vastrecht. 
Ten aanzien van kernfusie leeft thans bij grote groepen de ver
wachting van een voor goed onuitputtelijke energiebron. Het idee 
van een zeer lage prijs, milieuvriendelijkheid en probleemloze 
toepassing is overigens aanzienlijk minder sterk ontwikkeld dan 
destijds bij kernsplijting. 

Teleurstelling 

Het enthousiasme slaat veelal na enkele decennia om in een gevoel 
van teleurstelling, omdat de grote doorbraak niet zo snel komt 
als men verwacht; men blijft dus langer geconfronteerd met de 
problematische "oude" energiebron dan men aanvankelijk had ge
hoopt. Bij kernsplijting begon de teleurstelling toen aan deze 
energiebron meer problemen bleken te kleven dan men zich aanvan
kelijk realiseerde. Dat uitte zich o.a. in strengere veiligheids
maatregelen en langere bouwtijden voor de centrales. Dat ging 
uiteraard ten koste van de vermeende extreem lage prijs, en 
bovendien bleek het onmogelijk om binnen afzienbare tijd een op 
kernsplijting gebaseerde, luxe "Amerikaanse" leefwijze door de 
gehele westerse bevolking te realiseren. De bijna-ramp van Har-
risburg en de ramp van Tsjernobyl toonden aan dat er wel degelijk 
gevaren verbonden waren aan de toepassing van kernenergie. 

Ten aanzien van kernfusie is nu ook reeds het begin van een meer 
algemene teleurstelling te constateren, ook omdat de ontwikkeling 
veel meer tijd vraagt dan gehoopt. 

Maatschappelijk verzet 

Wereldwijd, ook in Nederland, kwam het maatschappelijk verzet in 
de eerste helft van de zeventiger jaren op gang [8]. Een en ander 
culmineerde in de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid (MDE), 
beter bekend als de Brede Maatschappelijke Discussie (BMD), die 
van oktober 1981 tot december 1983 werd gehouden. 

Verdere cyclus 

Het valt buiten het kader van dit technologisch georiënteerde 
rapport om te voorspellen hoe deze cyclus zal eindigen en of 
kernenergie ook de volgende fasen ("berusting en acceptatie") in 
de gesignaleerde cyclus zal doorlopen. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

AGR Advanced Gascooled Reactor 

BNP Bruto Nationaal Product 

BWR Boiling Water Reactor 

CANDU Canadian Deuterium Uranium reactor 

COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval 

D Deuterium 

GCR Gas Cooled Reactor 

GTS General Technology Systems 

H Waterstof 

KTGR Hoge Temperatuur Gasgekoelde Reactor 

HWR Heavy Water Reactor 

IAEA International Atomic Energy Agency 

ICRP International Commission on Radiological Protection 

INTOR International Torus, study project 

IÜREP International Uranium Resourcss Evaluation Project 

JET Joint European Torus 

KSA Kern Splijtings Afval 

kV kilo Volt (1000 volt) 

LMFBR Liquid Metal Fast Breeder Reactor 

LWR Licht Water Reactor 

MWe Mega Watt electrisch 

NEA Nuclear Energy Agency van de 0ECD 

NET Next European Torus 

0EC0 Organisation for Economic Co-operation and Development 

PWR Pressurized Water Reactor 

t ton 
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T Tritium 

U Uranium 

WOCA World Outside Centrally planned Area's 

WPNFCR Working Party on Nuclear Fuel Cycle Requirements 
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I. Inleiding 

Gezien de korte tijd die voor de studie naar "De toekomstige 
ontwikkelingen van kernsplijtir.gs- en kemversraeit ingsenergie tot 
het midden van de 2 Ie eeuw" beschikbaar kon worden gesteld, was 
het niet mogelijk interviews met buitenlandse experts te houden. 
In plaats daarvan is aan leveranciers van verschillende reactor
types gevraagd hun visie op de toekomstige ontwikkelingen te 
geven. 
Dit betreft de volgende leveranciers: 

AECL, 
ASEA-ATOM, 
FRAMATOME, 
GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
KRAFVERK UNION, 
VEST1NGHOUSE. 

De volgende vraagstelling is aan deze leveranciers gezonden: 

In the framework of a study of the possibilities for future 
energy supply up to the year 20S0 in the Netherlands with 
emphasis on renewable energies, which is carried out for the 
Ministry of Economic Affairs, we are asked on very short notice 
to supply information on nuclear energy. 

This study will play a role in the decision if nuclear power-
plants will be built in the Netherlands. 
In order to update the information which you supplied already 
during a symposium for the Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, 
Afdeling voor Kerntechniek ir. 1985, we ask you to give your view 
on the development of nuclear power in general and in particular 
in the Netherlands up to the year 2050. We think that the 
following subjects are of interest: 

safety features of reactor type, 

specific cost G* reactor and fuel cycle (investment per MW, 
kWh costs) (in constant 1985 Dutch guilders) as function of 
time up to the year 2050 (are there discontinuities to be 
expected in the cost development for example due to new 
safety requirements?), 

will there be a continuous development of the reactor types 
or will there be totally new reactor types? What will be the 
start-stop behaviour, load following capabilities, specific 
cost at part load etc.? Unit size? 
how will your reactor type fit into a fuel cycle in which 
breeder reactors play a role, will your reactor type 
completely be replaced by breeders or will your type reactor 
by its conversion factor delay the introduction of the 
breeder beyond 2050? 

when will breeders be used on a large scale? 
will your reactor type only be used for the generation of 
electricity or also for proce9s-heat and disctricc heating? 



Or will process-heat b« supplied by high tenperature (gas-
cooled) reactors and district heat by inherently safe 
(small) reactors. Will such reactors be developed (by you) 
in the next century and will there be ample experience froa 
demonstration projects? What will the penetration of this 
type of reactors? 

Since we plan to incorporate your answer on these questions in 
Che report as an annex, we ask you to restrict your answer on the 
above questions and other matter which you think is important to 
about 10 typed pages (SO lines of sax. 70 characters per page). 

The tine schedule for this study is extremely short. The draft 
report to which your answers will be an annex, has to be 
delivered on January !5th, 1987. 
Could you let us know if it is possible for you to provide us 
with the requested information and when we can expect your 
answers? 

When you have any further questions, please do contact us. 

De antwoorden zijn in de volgende hoofdstukken opgenomen. Niet 
alle leveranciers konden zich aan de randvoorwaarden van !0 
pagina's houden en hebben recente publicaties gezonden, waarin 
hun visie tot uitdrukking is gebracht. 
Voor zover dit noodzakelijk was oa de omvang van deze bijlage te 
beperken, zijn niet alle toegezonden publicaties opgenomen. 
Niet opgenomen zijn: 

Van ASEA: 
PIUS the forgiving reactor 
by C. Sundqvist, T. Pedersen 
reprint of article in Modern Power Systems, Octobtr 1985 
Sucure H Heat from nuclear energy 
brochure van A5EA-AT0M 
Chapter 4.7: Safety Aspects 
van ASEA BWR study 

Van General Electric Company: 
Advanced Boiling Water Reactor Plant 
by 0. Wilkins, T. Seko 
Article 
The PRISM Reactor Concept 
by R.C- Berglund et al. 
Paper present at European Nuclear Conference 
June 1-6, 1986, Geneve, Swicserland 
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laprovenents to LWR technology 
by R. Carle 
!9th Japan Atonic Industrial Forum 
Development of fast breeder reactors in the world 
by R. Carle 
19th Japan Atonic Industrial Form» 
Franatoae's Convertible Spectral Shift Reactor 
by J.P. Millot 
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COMMENTS ON FUTURE ENERGY SUPPLY 

RESPONSES TO QUESTIONS 
FROM GENERAL TECHNOLOGY SYSTEMS {NETHERLANDS) BV 

FROM 
ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED 

INTRODUCTION 

Attempting to predict far into the future is always 
risky and fraught with pitfalls, and of course predicting future 
energy trends is no exception. Nevertheless, it is possible to 
identify the major, energy-related factors that will dominate, 
and to predict with considerable certainty the direction these 
factors will lead. 

In answer to the specific issues pertaining to future 
nuclear power developments raised by General Technology Systems 
(Netherlands) BV, we have grouped our responses in four sections 
(safety, costs, future reactor and fuel cycle developments, 
process and district heating) which follow generally the order of 
questions given in the 1986 December 5 communication to Atomic 
Energy of Canada Limited. In addition, two other sections have 
been included. The first briefly describes the background of the 
nuclear industry in Canada, while the concluding section outlines 
Canadian activities pertaining to operator training and research 
and development on fuel waste storage and disposal. 

THE CANADIAN NUCLEAR INDUSTRY 

Over its forty year history, the Canadian nuclear 
industry has played an increasingly important role in Canada's 
economic development. The nuclear industry has become a mature 
and vital part of Canada's industrial structure through the 
partnership of the federal and provincial governments, and 
private and crown (i.e. state owned) corporations. The industry, 
as a whole, provides uranium, electricity, engineering and 
high-technology services, and nuclear technology for both 
industrial and medical applications. In terms of economic 
stimulus, the Canadian nuclear industry ranks amongst Canada's 
largest manufacturing enterprises: in 1983, the industry 
generated over Cdn. $3.6 billion in economic activity compared 
to, for example, the Cdn. $3.0 billion generated by manufacturing 
of communications equipment. In terms of employment, the nuclear 
industry directly employs 31,000 people and indirectly an 
additional 55,000. 

The industry is represented by both privately and 
publicly owned organizations from the following seven sectors-. 

mining and refining, 
research and development, 
engineering and design, 
manufacturing, 



construction, 
operations and maintenance, and 
public administration. 

One of the key factors in the successful development of 
the Canadian nuclear power program has been the close cooperation 
between all the major participants. These include the Government 
of Canada, Atomic Energy of Canada Limited, the provincial 
utilities, and privately owned manufacturing and engineering 
consulting companies. 

Atomic Energy of Canada Limited is Canada's national 
nuclear agency, responsible for development and commercial 
exploitation of the peaceful applications of nuclear technology 
for the national benefit. Atomic Energy of Canada Limited is 
organized as follows: 

i) The Research Company provides the technological base 
for both Atomic Energy of Canada Limited and Canada's 
nuclear manufacturing industry. It operates Canada's 
national nuclear laboratories, the Chalk River Nuclear 
Laboratories located at Chalk River, Ontario, and the 
Whiteshell Nuclear Research Establishment located near 
Pinawa, Manitoba. 

ii) CANDU Operations, based in Mississauga, Ontario, 
designs and markets the CANDU nuclear power system, 
provides nuclear engineering services, supplies heavy 
water, and provides comprehensive project management. 

iii) The Radiochemical Company operates isotope processing 
laboratories and manufacturing facilities at Kanata, 
Ontario. 

iv) The Medical Products Division, which is also located at 
Kanata, produces radiotherapy equipment. 

The nuclear utilities include Ontario Hydro, Hydro 
Quebec, and the New Brur.swick Electric Power Commission. These 
utilities play a major role in providing feedback to the design 
and development organizations and in participating in various 
research and development programs designed to improve nuclear 
materials, components, and systems. 

The organizations involved in the public administration 
sector of the Canadian nuclear industry are: 

i) The Atomic Energy Control Board (AECB): Operating 
under the authority of the Atomic Energy Control Act, 
the AECB exercises control of prescribed substances and 
nuclear facilities in the interests of health, safety, 
and security. This is accomplished by means of a 
comprehensive licensing system which includes 
specifications of licensing requirements, assessment of 
licence applications, and subsequent compliance 
inspection. 
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ii) Federal and Provincial Governments: Through the 
appropriate ministries, the federal and provincial 
governments review and implement nuclear policies. For 
example, the federal department of Energy, Mines and 
Resources maintains a support staff who advise on 
nuclear energy and uranium mining. 

iii) Universities: The nuclear industry has developed and 
maintained strong relationships with the nuclear 
engineering and physics programs at the following 
Canadian universities: KcGill, Toronto, McMaster, 
Trent, Royal Military College, Ecole Polytechnique, New 
Brunswick, Dalhousie, Saskatchewan, Manitoba and 
British Columbia (where the TRIUMF accelerator research 
facility has made important contributions). 

This extensive Canadian infrastructure, along with the 
experience of assisting India, Pakistan, Argentina, South Korea 
and Romania to move towards peaceful utilization of nuclear 
energy, provides a solid basis upon which future developments in 
nuclear technologies can grow and from which economic and social 
benefits can accrue to The Netherlands and Canada. 

SAFETY 

The CANDU is already a very safe reactor, and embodies 
one of the most forgiving reactor designs due to both inherent 
safety characteristics and engineered safety features. 

Inherent safety is provided by the following: 

The cool, heavy water moderator provides an emergency 
heat sink in the vicinity of each pressure tube. It is 
capable of removing all fuel decay heat shortly after 
reactor shutdown. Thus a loss of coolant and loss of 
emergency core cooling do not lead to a core melt. 
The moderator also provides an inherent limit on the 
amount of hydrogen formation for such severe accidents 
by limiting the temperature reached by the sheaths and 
pressure tube. 

Because of the use of natural uranium fuel and on-power 
refuelling, there is very little reactivity held up in 
movable control rods. Thus if they do malfunction, the 
amount of reactivity added is limited to about 15 mk. 

All control and shutdown devices are located in the low 
pressure heavy water moderator. In this benign 
environment they are not subject to the large forces 
that would result from a loss of coolant accident. 

The core is the low point in the cooling circuit. 
Single-phase thermosyphoning is routinely demonstrated 
during CANDU commissioning, and analysis shows that the 
CANDU can thermosyphon very effectively even with 
partial coolant inventory - as littlo as 70%. At very 
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low powers, heat can be removed from the core via 
cooling of the feeder pipes without the need for a 
dedicated heat removal system. 

A defected pressure tube will normally leak before 
breaking, and corrective action can be taken. The 
calandria tube provides a second pressure boundary in 
case of a pressure tube rupture, and can withstand 
close to full system pressure. Should it also fail, 
the pressure in the moderator tank is relieved by 
relief pipes and by condensation of the escaping 
coolant in the moderator water; the damage is localized 
to the failed channel and the immediate surroundings. 
The advantage of a small-size pressure boundary tn the 
core is the small consequence of failure (and easy 
replacement of the tube if it does fail). 

On-power refuelling permits removal of defected fuel, 
and allows the cooling system to be kept relatively 
uncontaminated. The result is radiation doses to both 
operators and the public that are as low as, or lower 
than, those from other reactor types. 

Since the arrangement of fuel, pressure tubes and 
moderator is near the optimum for reactivity, any 
rearrangement will tend to reduce power. That is, there 
would be no recriticality concerns in a severe 
accident. 

In terms of engineered safety, the CANDU alsc has 
unique features: 

There are two powerful, independent shutdown systems 
{spring-assisted absorber rods and liquid injection), 
each fully effective by itself in shutting down the 
reactor for any accident. They are independent both 
physically and logically from each other and from the 
control system, and are tested on-power to demonstrate 
an availability of 99.9%. Thus the equivalent of an 
"Anticipated Transient Without Scram" has been reduced 
in CANDU to probability levels so low (about 1 in 
100,000,000 years) that it can be ignored for all 
practical purposes. The characteristics of the 
shutdown systems are set by the loss of coolant 
accident. The increase of power with coolant voiding 
is relatively slow (a doubling time of a second or so 
initially) due to the long prompt neutron lifetime 
(0.9 ms), so that the mechanical requirements for 
shutdown are easily met without complex design. 
Typical insertion times are two seconds. 

The single-unit containment is a pre-stressed, 
reinforced concrete structure with water dousing to 
condense steam released in an accident. Its behaviour 
for the "design basis" accident (large pipe breaks) is 
conventional, but for severe overpressurization, 
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cracking of the concrete will lead to enhanced leakage 
well before catastrophic failure. This delays the 
release cf fission products and provides time for them 
to be trapped in the water inside the containment. 
When steel containments fail, they do so 
catastrophically. 

The two-group separation philosophy separates the plant 
equipment so that the key functions of shutdown, decay 
heat removal and plant monitoring, can be carried out 
from redundant, separate systems. This provides 
considerable immunity to common-mode events such as 
fires and aircraft crashes. For example, there is an 
auxiliary control room which can be used to run Group 2 
systems if the main control room (Group 1 systems) is 
uninhabitable. 

Future developments with respect to safety will be 
evolutionary, and will entail the refinement of safety features 
to increase CANDU's already high reliability - no new safety 
concepts or markedly new systems are necessary. Some of the 
incremental changes anticipated are: 

Further refinement of digital safety systems. The 
CANDU shutdown system already has substantial digital 
control in determining trip setpoint variation with 
operating condition. This trend will continue, and we 
can expect future stations to have "intelligent", fully 
digital shutdown and emergency core cooling systems. 
Digital shutdown system control will both increase 
operating margins and make the plant safer by 
automatically and rapidly adjusting the trip setpoints 
to reflect the current plant operating state. Digital 
emergency core cooking control will detect break size 
and location, and automatically adjust emergency core 
cooling injection points, flows, and secondary side 
cooldown rates. It will likely determine when (and if) 
to trip the main circulating pumps. These features 
will increase the effectiveness of emergency core 
cooling without increasing the flowrate or pressure. 

Improved accident diagnosis and management. There 
will be much less need tc rely on the operator for 
accident diagnosis and management as we make use of 
artifical intelligence (AI) in the form of automatic 
diagnosis from on-line measurements. The expertise of 
the AI systems will come from detailed design/analysis 
studies, simulators, and interviews with experienced 
operators. The operator will still be needed in case 
something occurs that the prog ranters of the operator 
aids have not thought of, and because humans will 
likely continue to be more ingenious than machines in 
long-term accident management. However, the operator 
will have as an aid a computerized tool which c,.ives him 
probable causes of an accident, reviews his options and 
makes recommendations, and displays the relevant 
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procedures. Eventually this will all be done directly 
with the operator mostly excluded from the loop. 

Improvement of the moderator as an inherent heat sink. 
Development work is underway with the objective of 
increasing the reliability of this ultimate heat sink, 
and to extend its effectiveness for loss-of-all-
feedwater and loss of emergency water supply (EWS)) 
scenarios. Also, research and development are expected 
to show that the calandria tube would withstand a 
pressure tube failure during a loss-of-all-feedwater/ 
loss of EWS, or that it could be made to do so. In 
other words, we could come close to the objective of 
inherently safe reactors (in the sense of redundant 
mostly-passive heat sinks). 

COSTS 

One of the greatest advantages of CANDU is its cost 
structure. Although in common with other reactor types capital 
costs are high, fuelling costs are significantly lower. This 
advantage can be maintained in the foreseeable future no matter 
which direction fuel cycles are driven by economic or policy 
considerations. 

The present day capital cost (in 1985 Guilders) for a 
740 MW(e) CANDU is estimated to be FL 4830/kw(e). This estimate 
includes all engineering, equipment, project, commissioning, 
initial fuel and heavy water costs. The levelized unit energy 
cost from this unit, in constant 1985 Guilders and assuming a 
real discount rate of 5%/annum, is estimated to FL 0.078/kWh. 
Fuel costs plus total back-end costs (decommissioning, storage, 
transportation, disposal) account for 13% of. this amount. 

We do not foresee any major discontinuities in future 
CANDU cost trends. Changes, including any brought about for 
safety reasons as noted in the previous section, will be 
evolutionary rather than abrupt. Specifically, future CANDU cost 
trends are towards both lower capital and lower operating costs. 
For CANDU, the specific goal is to reduce capital costs by 25% 
before the year 2000. This will be achieved by simplifying 
components and systems, using new and more productive tools for 
engineering and project management, and reducing construction 
duration requirements. 

Over this same period, we expect CANDU operating costs 
to be reduced by a similar amount. This will be achieved 
primarily by providing equipment with enhanced reliability and 
thus reduced maintenance requirements. 

Looking towards the far future, we believe it may be 
possible to refurbish a CANDU at the end of its normal life to 
allow a further 25 - 30 years of operation at a cost which is a 
fraction of that of a new plant. 
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FUTURE REACTOR AND FUEL CYCLE DEVELOPMENTS 

Reactor Development 

Current information indicates that the viability of 
fusion power will not be demonstrated at a "plant level" much 
before the year 2020. Hence, even if the ecomomic promise of 
fusion is realizable, a shift to the commercial generation of 
electricity by fusion would not be expected before the 2030s. 

It appears more likely that reactor development over 
the next several decades will comprise the steady improvement of 
existing types, rather than the introduction of a totally new 
type. The reasons for this conclusion are: 

Considerable time and huge expenditures have been 
required to establish the commercial viability of the 
existing types. 

With regard to fuel conservation, there are several 
steps available with existing reactor types to improve 
fuel utilization. 

Uranium is relatively abundant in the earth's crust and 
uranium exploration and mining are still in their 
infancy. 

At the present time, high temperature, gas-cooled 
reactors are .lot competitive with liquid-cooled reactors, and 
they are not likely to become so. Two major problems with 
gas-cooled reactors are that: 

The use of gas coolant inevitably results in larger 
equipment to achieve the same degree of heat transfer 
and therefore such reactors can be expected to be more 
expensive than liquid-cooled reactors. 

Industrially, it is difficult to achieve chemistry 
control and mass transfer control in a system operating 
at high temperatures and high temperature gradients. 
Indirect cycles are required to prevent contamination 
of primary coolant and the difficulty of gas heat 
transfer will tend to challenge economic viability. 

The future use of the breeder reactor is disci ssed 
below when fuel cycle developments are considered. 

The CANDU reactor has been under continuous de .^pment 
since the early 1950s. Research and development continue at a 
high pace at Atomic Energy of Canada Limited's research sites 
and engineering laboratories. The work of the two research sites 
involves a staff of over 3400, and is surported by an annual 
budget in excess of Cdn. $200 million. 
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The steady improvement foreseen for CANDU consists 
primarily of changes and enhancements that are directly 
responsive to utility needs, and the specific requirements of 
other potential users in new markets. Utility needs are seen to 
entail a requirement for a range of plant sizes to match specific 
load sizes, higher capacity factors, lower staffing levels, 
better control of staff exposure to radiation and extended plant 
life. Atomic Energy of Canada Limited is actively working in all 
these areas. For example, the pressure tube concept of the CANDU 
constitutes a modular design that permits easy adjustment of 
output to meet customer needs. Our reactor development activity 
has shown that capacities ranging from 300 MW(e) to 1000 MW(e), 
and even larger, can be readily provided. 

It is worthy of note that CANDU reactors have already 
demonstrated load following down to 50% full load in utility 
service. No cyclic limitations, reactivity problems or economic 
penalties have emerged at this level. Work is underway to 
examine the prospects for even more load following capability for 
CANDU. 

New markets which would require customization of 
current designs relate to the production of process steam for 
such specialized purposes as tertiary oil recovery, recovery of 
oil from tar sands and desalination plants. The CANDU-OCR 
(Organic Cooled Reactor), with its higher coolant temperatures, 
would be of interest for these purposes. 

In summary, considerable evolution of the CANDU design 
is foreseen, but the key features of the concept (i.e., pressure 
tubes, heavy water moderation, simple fuel design, on-load 
refuelling) are an ideal base from which to respond to the 
challenges of the 21st century. 

Fuel Cycle Development 

Atomic Energy of Canada Limited expects that future 
fuel cycles will be driven by the twin factors of price and 
security of supply. It should be noted that although there is 
uncertainty regarding future uranium supply, there is by no means 
an assured shortage of uranium within the next several decades. 
Given the youth of the uranium mining industry, it is reasonable 
to expect that further larger supplies will be proven, at costs 
which do not indicate the rapid introduction of breeders. 

The time at which breeders might be used on a large 
scale is very uncertain. The associated high costs for 
implementation, construction and operation imply a "last resort" 
strategy. Key factors in timing are the growth in installed 
fission power and the extent of economic uranium resources. 
Currently defined resources (with costs up to $130/kgU) will last 
100 years at the present annual consumption rate. 

Should these affordably priced supplies of uranium not 
be available, or should security of supply considerations 

-8 



dictate, CANDU offers significant improvements in uranium 
utilization through a sequence of cycles offering progressively 
more conservation. Only minor changes are required to an 
existing CANDU to follow this sequence. The series of steps 
progresses from utilization of: 

(a) once-through natural uranium, to 
(b) once-through slightly enriched uranium, to 
(c) reprocessed LWR fuel and reprocessed CANDU fuel, to 
(d) thorium fuel cycles, including the "near-breeder" 

thorium fuel cycle. 

The current and projected availability of uranium 
suggest that fuel cycles involving reprocessing (cycles (c) and 
(d)) will not be economically attractive for several decades. 
However, should breeders be introduced on a commercial scale, 
then the CANDU reactor is compatible with both their slow and 
rapid introduction. Indeed CANDU is compatible with a system 
dominated by breeders. 

If breeders are adopted on a large scale, by far the 
most efficient way to utilize the known existing reserves of 
uranium to produce the required starting inventories of plutonium 
for breeders is to produce plutonium in CANDU reactors. By such 
a process, one achieves the highest conversion of uranium to 
plutonium in thermal reactors, while retaining the fertile values 
of depleted uranium. In addition, in the likely event that 
breeder designers wish to optimize the breeding ratio against 
technical and economic constraints, here again CANDU offers a 
significantly better solution than light water reactors to 
achieve an overall optimized system. 

PROCESS AND DISTRICT HEATING 

Many of the world's process heat requirements can be 
satisfied at temperatures of steam available from CANDU reactors. 
CANDUs are now used to provide chemical process steam to the 
Bruce (Ontario) Heavy Water Plant, where approximately 60 kg/s 
of steam are delivered a distance of 3.4 km at a cost that is 70% 
of that for oil-fired generation at current oil prices. This 
arrangement has been in use for eight years, and conclusively 
demonstrates the viability of the practice. 

Whether for process steam, or for district heating, the 
economics of distribution dominate the feasibility of 
implementation. The low costs at which process steam (and water) 
can be provided by a CANDU may well encourage the close proximity 
of steam-using industry to nuclear reactors. This is not likely 
to be the case for district heating, however. 

For this reason, and recognizing that heating of 
buildings represents one-quarter to one-half of the energy 
demands of many Northern Hemisphere nations, Atomic Energy of 
Canada Limited has initiated a heating reactor program based on 
its successful, inherently safe, 20 kW(t) SLOWPOKE research 
reactor. Eight SLOWPOKES are currently in operation (the first 
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installed in 1970) and have demonstrated the licensing, safe 
operation and public acceptance of small, unattended reactors 
located within city centres. 

This program is based on bur judgement that district 
heating can be provided by small units servicing close, 
neighbouring requirements in a way that the cost of distribution 
does not challenge the economy of the system. A demonstration 
system, designed to deliver 2 MW(t), is under construction at 
Whiteshell, Manitoba, and will be commissioned in 1987. We 
anticipate that such units, from 2 to 10 MW(t), will be used 
first on new building projects and then on existing district 
heating systems of appropriate load and distribution 
characteristics. 

The object of the program is to meet all Canadian 
regulatory requirements in a manner that permits unattended 
operation for periods of a week or longer. In addition, since 
the basic safety principles should be easily understood by 
interested people with a limited knowledge of nuclear technology, 
the SLOWPOKE Energy System (SES) has been designed to provide 
radiological protection through the action of inherent processes 
that do not depend on specially engineered systems. 

The extensive research and development and market 
analysis we have performed tt date indicate convincingly that 
nuclear energy will play a very significant role in district 
heating. Initial utilization will take place in communities 
using high-cost fuel, with the SES becoming increasingly 
competitive as production costs drop and fossil fuel prices rise. 
Today the SES can provide heat that is less expensive than heat 
from electricity or oil, and is competitive with natural gas in 
certain Canadian locations. 

A high degree of localization, simplicity of design and 
small size should make the unit economically attractive and 
internationally acceptable. AECL expects to have units of 
10 MW(t) size under construction or operating in several 
countries by the year 1990. 

ADDITIONAL ASPECTS 

An essential prerequisite for the successful 
implementation of a nuclear power program is the timely 
availability of a broad range of qualified personnel, from 
managerial level to the skilled crafts. During the operational 
phase, qualified manpower is essential for the safety and 
reliability of nuclear power. In this regard, it is clearly 
recognized that man is the most important link in the safety 
chain, from design through to manufacture, installation and 
testing, and to the operation and maintenance of equipment, 
components and systems. The record shows that skilled and 
proficient manpower plays an essential role in the prevention of 
nuclear accidents and in handling and managing them if they do 
occur. For training operating personnel, the use of full-scope 
simulators is proving to be extremely effective. Canada is a 
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world leader in this area, not only in the design and manufacture 
of the simulators themselves, but also in providing the methodo
logies required to achieve high levels of operator performance. 

Studies on the dry storage of high level nuclear wastes 
have been underway in Canada for several years. The method shows 
both technical and economic promise, and is now being used to 
store spent fuel from the recently decommissioned prototype 
Gentilly-1 reactor in Quebec. 

Atomic Energy of Canada Limited has been pursuing a 
comprehensive waste disposal research and development program 
since 1981. This work, to establish the scientific basis for the 
generic concept of safe, permanent disposal of reactor fuel 
wastes in deep hardrock vaults, has clearly indicated that no 
technical or cost impediment will prevent the safe, cost-
effective disposal of reactor fuel wastes when there is the 
economic incentive to initiate such a program. 
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General Technology Systems B.V. 
Attn Mr G A de Boer 
Lange Voorhout 70 
NL-25I» EH DEN HAAG 
Nederlanderna 

Dear Mr de Boer, 

With reference to your telex No. 861£ 'December 1986 we 
comment as follows. The informatici • -t the KP/I sympo
sium is still valid and useful fo.' some ?- .. questions. Some 
additional information though migh b of help for you. 

The safety features of the BWR in general and our BWR 75 
design in particular are discussed more in detail in the 
enclosed document "Safety Aspects, BWR Study, 4.7-0/25". 

We do not expect any discontinuities in LWR cost develop
ment for the foreseeable future due to new safety require
ments. Filtered vent units will probably be required in the 
future. Such units have already been installed in the Swedish 
Barsebëck reactors and are now on the way to be installed in 
the remaining Swedish reactors. The cost for these, however, 
will only add marginally to the total plant investment. See 
enclosed Press Release and clipping from Nucleonics Week, 
Dec 18, 1986. 

There is a continuous development of LWR designs and we 
see no reason why this should come to an end. One example 
is the joint American-Japanese project to develop the 
Advanced BWR with the first unit operable in the mid 
nineties. The ABWR will be next to identical to the 
Olkiluoto 1 unit we commissioned in 1978 and our BWR has 
been improved further since then. 

We are not active in breeder design but follow the develop
ment by literature studies. It seems today commercial 
breeder use is in the far future, if ever. 

Our reactor can obviously be used to provide process or 
district heat. When a third unit was discussed for Barseback 
the plan was to supply district heating to the city of Malmö. 
Later a thorough study was performed to tap some 800 MWth 
from Forsmark 3 to heat the city of Stockholm. The project 
was found viable in spite of the distance of 170 km but not 
realized. 
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General Technology Systems B.Y. 
NL-251* EH DEN HAAG 
Nederiandema 

Since the late seventies we have been very active in 
designing inherently safe reactors. SECURE LH, a district 
heating reactor, has been marketed since 1979. The PIUS 
(Process Inherent Ultimate Safety) design principle has now 
been used also for a power producing reactor SECURE P. 
Please see attached material. 

We ask you to excuse us not using your requested format. We stili 
hope the information provided will be of some use for your report. 

Sincerely yours, 

ASEA-ATO&4 REACTORS 
Sales _ 

' Lars S'engarde ^ 

Ends 
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INHERENTLY SAP"" SECURE REACTORS 

Carl-Olof Skygge 
AB ASEA-ATOM, Vasteras, Sweden 

Availability of energy for electrification, heating and processes such as water desalination is, although 
in different proportions, the basis for the development of any country. 

The role nuclear energy can play depends on the acceptance this power can get, judged on several 
merits such as economy also with moderate plant sizes (below 600 MWe), safety which is understandable to 
the layman and which allows location also in densely populated areas, simple operation without heavy 
demands on the skill of the operation personnel etc. 

The SECURE reactors, which are designed in different versions to produce energy for district heating, 
process heat and electricity are all based on the PIUS principle (Process Inherent Ultimate Safety) and are 
designed to meet the demands mentioned plus others such as modularization, high content of domestic 
supplies and resistance against severe conditions of natural and human origin. 

Availability of cheap and reliable energy is of 
major importance for the development of any 
country. Uranium availability is for many decades 
unlikely to be a limitation for the use of nuclear 
energy. The present LVR technology has tended to 
be too complex and too much subject to regulatory 
restraint because it is dependent on failure prone 
devices and human judgement to assure the public 
safety. This has led to cost escalation and longer 
project lead times. The plant sizes have been 
increased to achieve a reduction in specific costs. 
Further the complexity has reduced the possibility 
for the public to assess the safety. 

The light water reactor could have a long 
future provided its shortcomings can be overcome. 
ASEA-ATOM is since about ten years developing a 
new type of light water reactor called SECURE 
where the above mentioned problems have been 
adressed. The design efforts for the different types 
of SECURE reactors have the following aims. 

I Competitiveness in small and moderate capa
city units with respect to cost, availability 
and maintainability shall be achieved through 
few simple systems and components. 

2 The core integrity shall be secured through 
igid structures and through provision of 

ample cooling for a substantial time by the 
action of simple, easily understandable, 
natural laws without reliance on the opera
tion of active components or proper action 
of the plant personnel. 

3 Through the principle of preventing severe 
accidents rather than mitigating tlwir 
effects greater freedom in siting should 
accrue and economic disasters for utilities 
should be prevented. 

» The design shall permit considerable simpli
fication of the licensing procedures and 
shall be amenable to modularization and to 
domestic supply of equipment in less deve
loped countries as well as feature simple 
and reliable operation with minimum 
demand on the skill and experience of the 
operation personnel. 

Design principles 

By applying the principle of inherent safety 
all these goals can be met. The principle has 
recieved the name PIUS which also in the United 
States has become the name for the reactor type. 



In o'vjër to meet tuC uCSa£ri ui3»3 require
ments the SECURE plants have been subdivided 
into two parts: 

The nuclear island, which consists of a massi
ve concrete pressure vessel and its internals. 

The balance of plant, which from this point 
of view includes everything in the plant 
outside of the nuclear island, also the 
buildings. 

It is only the nuclear island which is made 
resistant to extreme accidents. The nuclear island 
includes and encloses all the systems which are 
needed for the plant ultimate safety functions. 

The ultimate safety functions, take over and 
protect the fuel integrity in extreme cases, when 
personnel or engineered safety systems fail. These 
safety functions have no counterparts in conven
tional nuclear plants. 

The balance of plant includes and houses the 
systems needed for the engineered safety func
tions. 

The engineered safety functions are, in most 
cases, very similar to the corresponding functions 
of conventional nuclear plants, but the safety sys
tems have been greatly simplified compared with 
the conditions in conventional plants. 

The BOP is not assumed to survive extreme 
accidents but will make activation or at least long 
term utilization of the ultimate safety functions 
unnecessary after less extreme accidents. 

Figures 1 A through D explain how the primary 
system operates. 

A A Heat generating nucler core in a large 
water pool is placed at the bottom of a 
vertical pipe - the riser - a natural circula
tion flow is established. 

B The natural circulation flow is returned to 
the bottom of the riser instead of leaving it 
at the top. The generated heat stays in the 
circulation system. (However, temperature 
distribution at upper end of riser is unstable.) 

C A stationary state is reached by extracting as 
much heat in a heat exchanger (steam gene
rator) as is produced in the core - Stagnant 
regions at areas indicated by parallel lines 
separate hot and cold water. The hot water 
can have a lower boron content to make the 
reactor critical. The system is pressurized 
with a steam bubble. 

I 
I 

D Example of self-protective thermohydrau-
lics of PIUS reactor. The feedwater to the 
steam generator, i.e. heat sink, has been I 
lost. The reactor heats up till boiling starts. | 
The boiling increases rate of natural circu
lation flow. The pump can no longer supply 
this flow. The deficit is taken from the pool I 
through the lower opening. The boron in this I 
water shuts the reactor down. 

Plant versions I 

Figure 2 shows the reactor of the SECURE 
H version with the riser and the storage for spent | 
fuel installed in a prestressed concrete vessel. H I 
stands for "heat". This version has a core coolant 
outlet temperature of L90°C and an operating 
pressure of 20 bars. The process medium, whether I 
a special medium for chemical processes or for | 
air conditioning by adsorption processes or water 
for desalination or district heating purposes, car. . 
be heated to 160°-I70°C depending on the heat 
exchanger optimization. This temperature should I 
be adequate for a row of applications apart from 
those already mentioned including paper mills, i 
food chemistry, organic chemistry and petro
chemistry, hot forming of plastics etc. 

The main circulation pumps and the heat 
exchangers are in this version situated in an 
adjacent compartment of the prestressed concre
te monolith to facilitate the use of conventional 
heat exchangers for hot water production. 
Figure 3. The second compartment is designed to 
withstand the pressures which will be reached 
during the condensation of the steam resulting 
from a postulated break of a primary pipe. As can 
be seen from the figure the nuclear part of the 
plant is placed below ground level and only the 
conventional parts are above this level. This 
arrangement gives an excellent protection against 
outer impacts and is optimal with respect to 
protection against earthquakes. 

I 
In the SECURE P (PIUS) version the whole 

primary system is placed inside the concrete 
pressure vessel. P also stands for "power". In the 
United States PIUS has become the most widely ' 
used name for this version. The core, steam 
generator and circulation pump form one integra
ted module which is shopfabricated and transpor
ted to the plants as one unit. Figure 't shows one 
module in the concrete vessel. In Figure 5 an 
arrangement of three modules, each of 200 MWe 
power, is visulized. 



By adopting the principle of modules several 
advantages are gained among those the possibility 
of shop fabrication, operation at partial load with 
one module shut off and above all different plant 
sizes from 200 MWe to 800 MWe based on identi
cally the same primary system. Fuel change is 
accomplished by revolving the cores so that they 
each in turn reach the reloading position. 

The nuclear part of the plant i.e. the con
crete pressure vessel with its intervals is semi-
buried in the ground. The concrete vessel in the 
SECURE P version is a very heavy and sturdy 
monolith which in itself can withstand very severe 
impacts from outside and the semiburiai arrange
ment is optimal. 

The SECURE concept is based on the long 
term availability of water containing boron in a 
pool with such a size that the core is submerged in 
water and thus not overheated. This calls for a 
vessel whose integrity or tightness is not endange
red even under severe physical abuse. 

Prestressed concrete pressure, vessels are 
very well suited for this purpose. Such vessels have 
been built in several countries for nuclear purposes 
and the special application for boiling water reac
tors has been tested in Sweden already 1977. 
Figure 6. 

The concrete vessel for the SECURE H ver
sion has a lid which is bolted to the vessel whereas 
the high operating pressure (90 bars) in the 
SECURE P version has necessitated the application 
of a vault against which the lid is merely transfer
ring the axial forces. In both versions the lid is 
removed sideways during refuelling. Figure 7 A and 
B. 

The arch in the SECURE P version does not 
constitute a restriction to major operations such as 
the installation and removal of a steam generator 
module. Figure 8. 

The presentation of the concept has so far 
focused on the two versions with moderate and 
high temperatures. There is also a low temperature 
version SECURE LH (Low Heat) with the purpose 
of generating energy for low temperature district 
heating networks. 

The water leaving the reactor core has a 
temperature of (120°C). The density of water at 
that temperature is not sufficiently low to create 
the necessary pressure difference between the cold 
water outside the core and riser and the hot water 
inside. 

Thus the hot water is taken away directly 
above the core via a pipe to the heat exchanger 
and the pressurizer in this version encompasses 
also the riser and there is no need for an upper 
density lock. The pressurizer medium is nitrogen 
gas in this version whereas it is steam in the other 
versions. Figure 9. Actually this was the version 
first being developed already in 197$ with the 
purpose of providing a nuclear option for district 
heating. 

Components 

The components in the SECURE reactors 
are all of proven design apart from the density 
locks and in the SECURE P version the once 
through steam generator. The aim has been to 
apply components which are conventional and 
readily available on the market. As regards the 
density locks the extensive experimental and 
theoretical work carried out has shown that sepa
ration of hot and cold water is easily maintainable 
and does not cause undue inflow of boron into the 
primary system. The steam generator in the 
SECURE P version is in certain aspects a new 
development which needs verification and a speci
fic program to that extent has been outlined. 

The immersed primary coolant pumps in the 
SECURE P version and the insulation operating in 
water are not items which need a new develop
ment. Primary coolant pumps with wet motors 
have been and are operating with an excellent 
performance in all the ASEA-ATOM BWR's. The 
wet thermal insulation has been tested already in 
1977 in connection with the concrete pressure 
vessel test mentioned earlier. Verification of 
these items as regards the necessary modification 
of size etc will naturally be carried out. 

Operation 

Plant operation is greatly simplified as com
pared to the present NPP:s due to fewer compo
nents that need to be operated. As the ultimate 
safety functions are inherent the attention of the 
operating personnel can be focused on the normal 
operation procedures and the demand on the nuc
lear competence of a part of the personnel can be 
easened. Further the amount of people for opera
tion and maintenance can be reduced simply be
cause there are fewer components to operate and 
maintain. 



The power is in the SECURE reactors cont
rolled by means of rhe coolant flow, the content of 
boron in the coolant and the temperature since 
there are no control rods- To obtain the negative 
temperature reactivity coefficient needed bum-up 
is compensated for by using gadolinta instead of 
boric acid. This means that the boric acid content 
of the primary coolant can be kept relatively low. 

in the heat generating versions the load tran
sients are slow which contributes to simplify the 
operation. The SECURE P has to respond to load 
change conditions which in some cases may be 
more demanding than the nuclear plants today have 
to meet as the SECURE P with its smaller size and 
inherent safety is believed to be an ideal reactor 
for developing countries. The SECURE P would 
then operate in electric power grids which would 
be comparatively weak and where load following 
would be necessary. The load change capability of 
SECURE P is very good. Figure 10. A demand for 
more power is simply met by increasing the speed 
of the feedwater pump which means that the 
temperature difference between the primary and 
secondary sides of the steam generator is increased 
due to the lower temperature rise of the feed 
water. Thus during the first 10 to 20 seconds some 
of the energy stored on the primary side is trans
ferred to the feedwater. The reactor power will 
automatically increase due to the negative mode
rator temperature coefficient. The reactor is final
ly set to operate Constantly at the higher power 
level by the reactivity control system. 

A feature which has positive implications in 
many respects is the possibility to store all the 
spent fuel - in the SECURE P version fuel from at 
least 20 year of operation - in the water pool inside 
the concrete pressure vessel. Thus the fuel change 
operation is facilitated, there is no need or only 
need once during the lifetime to transport irradia
ted fuel from the plant prior to the end oi service. 
This means that there is virtually no demand for an 
intermediate storage for spent fuel on a national 
level. Further this feature is a disincentive for 
clandestine diversion of fissile material. 

Maintenance 

Maintenance of the SECURE reactors may at 
a first glance seem complicated as the whole 
primary system as in SECURE P or at least a great 
part of it as in the other versions is enclosed in the 
concrete vessel and only accessible when the lid 
has been removed. 

However, it must be recognized that no moving 
components are inside the concrete vessel in 
SECURE H and LH and that only low stressed 
components operating at low temperature and 
merely separating hot and cold water and carrying 
the loads of the core are to be found inside the 
vessel. Thus the need for recurrent inspection or 
maintenance is brought to a minimum. 

Also in SECURE P the need for maintenance 
is limited and the operations necessary have been 
facilitated through design features. Thus i.e. the 
mam circulation pump is removed in its entirety 
and a spare pump inserted. Service is carried out , 
in the workshop during the plant operation period, ] 
The bayonet steam generators are specifically ' 
designed to facilitate maintenance. Tube inspec
tion, leak testing and plugging can be done using i 
direct contact work since the radiation field on 
the secondary side is very low. ' 

Plant safety j 

The principle of Process Inherent Ultimate 
Safety (PIUS) means that the natural circulation 
cooling and keeping of the reactor in a shut off I 
mode is started and main .-«-.ei through action of I 
natural thermohydrauJic laws in the event that 
engineered systems fail and the personnel does i 
not act. Mitigative action need not be taken until j 
after a week in order to protect the safety of the • 
public. 

As the action of the inherent safety func
tion involves a rather time consuming startup 
there are engineered systems which are activated 
in the same way as in conventional nuclear plants. 
These engineered safety systems are however 
greatly simplified compared with those in conven
tional nuclear plants and the demand on the 
operating personnel is significantly eased. 

To verify the basic safety properties a spe
cial computer simulation program RIG EL has been 
developed. The calculations with this code (assu
ming total failure of active operating and protec
tion systems) show that all transients of potenttal 
safety significance end in a state with the reactor 
shut down and cooled by the pool water. 

Large ruptures of primary system pipes or 
immobilization of active components etc lead to 
the activation of the inherent safety function and 
there is no need for redundant engineered safety 
systems. 



Even in the case of extensive damage due to 
major natural or human disturbances and physical 
damage to the plant including total destruction of 
the balance of plant will the conseojiences of the 
accident in the plant environment be quite limited 
as the concrete vessel and its internals will not be 
dewoyed by any credible accidents. 

Eumomy 

The economical advantages of fewer and in 
most cases simpler components and systems out
weigh the higher pressure vessel costs resulting in 
a significant total plant cost reduction for 
SECURE P compared with conventional nuclear 
power plants. 

The SECURE LH and H versions are alterna
tives as heat generating plants for Helsinki, Fin
land. The economic comparison made has proven 
them to be the most economic option among the 
seven alternatives studied including heat extrac
tion from existing coalfired and nuclear power 
plants. Figure 11. 

Summary 

The SECURE reactors of the low tempera
ture versions are already today viable alternatives 
for heat energy production with close to consump
tion siting and have shown to be the most 
economical alternative in severat applications. 
The development carried out since several years 
of the power producing version SECURE P has 
verified the concept and has identified a 
development program which would lead to 
commercialization of this version in the beginning 
of the next decade. 



The operating principles of the 
PIUS primary system 
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1. Purpose 

The purpose of this document is to present an overview of possible 

nuclear energy development up to the year 2050, in light of the de

velopment scenarios for the nuclear power programs of the countries 

heavily engaged in this field, such as France and Japan. 

2. Introduction 

If there is one single lesson to be learned fro» the history of the 

past few decades, it is surely the difficulty of forecasting the evol

ution of energy demand. In the 1960s, when oil was abundant and 

cheap, few people envisaged the possibility of oil-market tensions, 

risks of supply cutoffs, and sharp price increases. Nevertheless, we 

have since suffered through the oil crises of 1973-74 and 1979-80, 

which have contributed to a worldwide economic recession (1). 

Over the past several years, stagnating demand, less energy waste, and 

the easing of the tensions on the world oil market have accredited the 

idea of energy abundance. But the needs of developing countries mist 

not be underestimated. rn these countries, which represent over 
three-fourths of the world's population, the growth of energy require

ments appears inevitable. 

As for the industrialized countries, since 1984 one can detect the 

signs of a still-weak but real economic upturn, which in the end will 

lead to increased energy needs (1). 

Any forecasts thus must be undertaken with extreme prudence. 

-2-



3. Present Status 

Fur France, the two "oil shocks* posed a triple challenge : 

• limiting the price of its energy supply 

• reducing its dependence vis-a-vis external suppliers, and 

• diversifying its energy sources. 

The recourse to electricity generated by nuclear power stations rapid

ly appeared as a key element in solving this three-fold problem. 

The efforts deployed since 1974 to develop a nuclear power industry, 

master the nuclear fuel cycle, and reinforce the electrical grid en

abled France, by the end of 1985, to achieve 65 \ of its electrical 
production from nuclear power. This figure has now attained 70 \, and 

will attain about 75 \ by the year 1990 (1). 

The French nuclear power program, for which Framatome has manufactured 

different series of standardized nuclear steam supply systems (NSSSs), 

principally includes : 

• 34 units of the 900-1000 WWe class, 32 of which are now in 

service; 

• 20 units of the 1300 MWe class, five of which are on line; and 

• six "N4" model units, of the 1500 MWe class scheduled so far, 

the first two being now under construction. 

The policy followed (progressive evolution of standard-unit series) 

has had a favorable impact on the construction times, costs, and 

availability of these units. In the years 1985 and 1986, for example, 

the average energy availability of the 900 MWe units in operation was 

8 3 %. 
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Experience feedback has been systematically taken into account in this 

standardization policy. The culmination of this policy is the N4 mo

del, which benefits from improvements springing from preceding model 

series in the fields of safety, operation, and performances. With 

respect to the 1300 MWe units, specifically, the cost per installed kW 

has been reduced by 5 %, which makes the N4 highly competitive (2). 

From the operational standpoint, the progressive evolution of French 

nuclear power technology has made it possible to now have smoother 

load following with these nuclear units than with conventional thermal 

plants. Nuclear power units can be operated in base load or in semi-

base load (1). 

The N4's design is based upon safety rules that have progressively 

been enriched by the experience feedback from the earlier series of 

900 MWe and 1300 MWe units (2). In particular, special measures in

tended to reduce the risk of occurrence and attenuate the consequences 

of highly unlikely but conceivable accident situations were incorpor

ated into the N4 model nuclear units, and are being implemented in the 

other French nuclear power plants. 

The enhanced performances (availability, operating flexibility) and 

probable longer-than-expected operating lives of nuclear power plants 

reduce both the need for new plants and the cost of a "nuclear" kWh. 

In France, coal-generated electrical energy costs 50 % more than nu

clear power, while the oil/nuclear energy cost multiplier ranges from 

two to three. Nuclear-generated electricity remains competitive with 

conventional thermal sources, even for low annual use. 
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The French nuclear power program also encompasses mastery of the full 

fuel cycle, from uranium-ore prospection to final storage of radioac

tive wastes. Like several other countries, France has elected to re

process irradiated nuclear fuel. The plutonium recovered in reproces

sing the spent fuel from pressurized water reactors (PWRs) is employed 

in new fuel assemblies. Mixed uranium and plutonium oxide (MOX) fuel 

is already being made in a semi-industrial workshop at Cadarache and 

in the Belgonucléaire factory at Dessel in Belgium. Industrial-scale 

MOX fuel production will get under way at the beginning of the 1990s 

in the so-called Melox factory, with a capacity of 100 tonne/yr (1). 

4. The Horizon 2000 

The model N4 should cover the increased French demand for electricity 

up to the horizon of the year 2000 (2). In the future, fast breeder 

reactors (FBRs) will make it possible to fully exploit the energy con

tent of plutonium and uranium fuel. 

While awaiting the commercial-scale introduction of FBRs, it is advan

tageous to develop a reactor that will make more efficient use of fis

sile material. To this end, reflections have been undertaken in 

France and Framatome has begun the development of a "convertible spec

tral shift reactor", known as the RCVS (4). The related feasibility 

studies, undertaken by Framatome several years ago, are supported by a 

test program conducted by the French Atomic Energy Commission (CEA). 

The RCVS is an improved PWR, using the same components as the current 

models, except for the core and its associated equipment. Its design 

will allow the use of enriched uranium fuel with a reduction in fuel 

cycle cost compared to the standard PWR. This is of particular in

terest to countries that do not intend to reprocess their spent fuel, 

preferring an open fuel cycle. Since maximum flexibility is required 

to get the best economic value from the fuel, the RCVS has been de

signed to accept both types of core, enrichod uranium or mixed uranium 

and plutonium oxide (MOK). It will be possible to change the core 

type during normal refueling operations (4). 
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Studies in progress show that for a uranium core the RCVS enables cut

ting of the natural uranium consumption by about 25 t and economizing 

near 20 % of the cost of the fuel cycle. For a MOX core, the fuel 

cycle savings can attain some 25 % (4) . 

The French nuclear power industry also remains attentive to the pos

sible demand for small- and medium-power units as well as for low-

power district heating plants. The experience of the technical teams 

that developed the French commercial PWR technology and compact PWRs 

for naval propulsion can serve as the basis for such snail nuclear 

units, which would still benefit from all of the French nuclear power 

experience (1). 

It is worth noting that in the united States, the EPRI has launched a 

conceptual design effort for small nuclear power plants, in the power 

range of 400 to 600 MWe (7). Both boiling water reactor and pressur

ized water reactor concepts are being studied. System simplification, 

incorporation of passive safety systems, and reduced construction time 

are the main objectives of these studies. 

In general, the efforts already undertaken to further improve plant 

safety and reliability and to facilitate operation will certainly be 

pursued, aiming in particular to : 

• reduce the frequency of emergency shutdowns, 

• perfect operator training, and 

• reduce personnel dosages. 

In the field of uranium enrichment, France has decided to concentrate 

its development efforts on the process for atomic vapor laser isotopic 

separation (AVLIS). Such a process, capable of higher selectivity 

than those now employed, would notably reduce the cost, per SWTI. Laser 

enrichment plant», consuming little energy and featuring modularity, 

wiil be capable of adapting to an evolving market. The construction 

of the first industrial project is anticipate'! for the late 1990s (1). 
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5. The Year 2020 and Beyond 

A considerable effort, extending over many years, has been made by the-

world's nuclear states to develop fast breeder reactors (3). (It 

should be noted that the development of any new type of reactor will 

require years of expensive development.) 

In Western Europe, Superphenix, a 1200 MWe FRR unit that i r. the fruit 

of a joint development by France, Italy, and W. Germany reached full 

power operation in December 1986. This success should encourage wider 

cooperation for the additional R & D necessary to achieve a commer

cially competitive FBR model. 

The experts of the 13th World Energy Conference held in Cannes, France 

in October 1986 examined the problem of the world energy supply. The 

conclusions of the working group that prepared the FUSER report ("Fu

ture Stresses for Energy Resources") showed that the proven world re

serves of nonrenewable energy sources (hydrocarbons, natural gas, and 

uranium) will be vinder great stress near the year 2020 (5). 

To forestall such problems for the future supply of uranium, the de

velopment of fast breeder reactors thus should constitute one of the 

essential axes of the world energy supply policy (5). 

A similar conclusion was reached by the Japanese after an examination 

of the future of their national nuclear power program from three as

pects: reactor models, the fuel cycle, and technical development (6). 

Concerning the strategy to follow in the matter of which reactor 

model(s) to use, it is forseen that FBRs will attain commercial use 

near the year 2020, while light water reactors will continue to be 

used during part of the next century. 
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Mr. G.A. De Boer 
Managing Director 
General Technology System (Netherlands) BV 
Lange Voorhout 70 
2514 EH Den Hague 

"Die Netherlands 

Dear Mr. De Boer, 

In reply to your telex no. 86188 of December 5, 1986 we submit the following 
information for your attention: 

1. Status of Nuclear Power (Attachment 1) 

2. General Electric's Ccmnittment (Attachment 2) 

3. Description of the SBWR (Attachment 3) 

4. Description of the ABWR (Attachment 4) 

5. Description of the PRISM (Attachment 5) 

Your telex also contained several specific inquiries which we regret that we 
cannot answer fully in the time that was available to us. However, we would 
offer for your consideration the following specific comments: 

end of page 1 of 2 



GENERAL ELECTRIC TECHNI9AL SERVICES COMPANY. INC. 

a. Our irost realistic view of costs nust necessarily be based on costs as 
we know them today that reflect actual experience with regulatory re
quirements, construction schedules, financing and other important factors. 
This experience indicates that in 1986 dollars the capital investment 
is on the order of $ 1800 per KW and the power generation cost is 
apprax. $ 0.06 per KWH. However, we would hesitate to make a forward 
projection based on these numbers since we firmly believe that, if 
Nuclear Power is to be a viable source of engergy in the future, the 
nuclear industry (vendors, constructors, utilities and regulators) nust 
strive to reduce the extremely onerous financial burdens of long schedule 
as well as designs that while indeed safe are not optimum from the stand
point of simplicity and coiistructability. Por these reasons we would expect 
favorable discontinuities in future cost development because without them 
nuclear power simply will not be economically viable. 

b. As indicated above we have been active in breeder work for many years and 
are now concentrating that effort on the very interesting modular concept 
of the PRISM design. Given adequate funding from the U.S. government such 
concept could be developed on a modest scale in contrast to the substantial 
sums that were expeded on previous U.S. breeder programs. Of course we have 
no accurate idea as to how supportive our government will be for such a 
design and it would be misleading to even venture an opinion as to the date 
of introduction of ccnraercial breeders. Your suggested date of year 2050 may 
at first glance seem somewhat distant but we would not tend to be much 
more optimistic. 

c. As to the work foreseen in the. next century on the breeders we again hesi
tate to make a projection other than to say that , based on past experience, 
there would haw» tr> he a strong initiative on the part of the government to 
support this work. Concepts such as PRISM would allow this work to proceed 
perhaps more economically than has been the case with large breeders. 
Obviously much more development of the modular concept would be required 
before one could predict with any accuracy what such a program would look 
like in the next century. 

We hope that the information submitted herein is useful in your study work. 

Regards, 

«fall Vv 
. Nielsen 



Attachment 1 

GENERAL ELECTRIC TECHNICAL SERVICES COMPANY. INC. 

1. Status of Nuclear Power 

Worldwide growth in the demand for electrical power generating capacity 
slowed dramatically in the 1970S and is expected to remain low In the 
foreseeable future. Slow load growth 1$ further aggravated, in the case of 
nuclear power, by institutional and public acceptance Issues which vary from 
country to country. The result 1$ that few nuclear plants have been ordered 
worldwide 1n recent years (see Attachment 1). Many of those ordered previously 
have oeen cancelled, and no new nuclear canmitaents are anticipated in the-near 
future. The recent Chernobyl accident to$ produced additional delays in the few 
countries that are actively considering nuclear projects such as Taiwan, 
Switzerland and Holland, ' „ 

Within the US, low load growth and institutional issues have combined to 
produce a hiatus in new nuclear additions. The primary institutional Issue 1s 
an outdated and undisciplined regulatory process which encourages design changes 
during construction, Increases plant construction schedules and costs, and 
Introduces a large element of uncertainty into utility planning. In addition, 
<Sht UT Ti;ïlcr." prujram his r.fftred fi-om i, proliferation o ' plan', Jesïgns 
brought about by the numerous uti l it ies, architect engineers and reactor 
Suppliers involved In past projects with l i t t le incentive for standardization 

There ere some encouraging efforts underway In the US to address the major 
Institutional barriers to nuclear power, so that utilities will hive a viable 
nuclear option to consider when generation additions are again required. The US 
ut i l i t ies , through the Electric Power Research Institute (EPRI), have 
established an Advanced Light Water Reactor (ALWR) Requirements Program which is 
developing a single set of utility requirements (bid specifications) for future 
LWRs m the 6$. These requirements are being developed by the US uti l it ies in 
cooperation with industry, are being approved by the US Nuclear Regulatory 
Commission (USKRC), and will represent a major step toward plant standardization 
1n the future US nuclear program. 



GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL OPERATIONS COMPANY. INC. 

The US Department of Energy, in close cooperation with the EPRI AlWR 
Requirements Prvyran, has recently launched i program to Achieve t/S Nuclear 
Regulatory Commission certification of the General Electnc-ABWR ir\6 Combustion 
Engineerliiy-APKR designs. This program, when completed, will establish these 
designs as pre-certifled I'S standerd plants. Such certification will enable use 
of the designs by multiple utilities on multiple sites, provide a high decree of 
protection against further ÜSKRC revie* and/or backflt, and achieve the plant 
standardization needed 1n the future US nuclear program. 

The EPRI end DOE programs ire scheduled to result in advanced» standard, 

pre-cert1f1ed A6WR and APV4R designs for US utilities by 1991.' In addition to 

these programs» the US Congress is considering licensing reform legislttion 

which would replace the outdated US licensing process with one offering greater 

stability and predictability for US uti l i t ies. These programs and legislative 

initiatives could represent the beginning of an Improved and rationalized 

climate for nuclear power in the US- They ere forward looking and hopeful 

steps. 



Attachment 2 

GENERAL ELECTRIC TECHNICAL SERVICES COMPANY, INC. 

GENEREL ELECTRICS COMMITTMENT 

In response to a worldwide shrinkage of the nuclear market, GE has restructured 
its organization to concentrate on providing nuclear fuel and services to our 
BWR customers. Similar restructuring has been carried out by Westinghouse, Com
bustion Engineering, Kraftwerk Union, Framatome and other worldwide suppliers in 
adjusting to the current marketplace realities. 

Throughout its restructuring, GE has maintained its major commitment to the Ad
vanced Boiling Water Reactor, which we believe could play an important role if/ 
when nuclear markets revive. GE has provided continuous technical leadership and 
strong financial support of the Advanced Boiling Water Reactor program since its 
beginning in 1978. GE is committed to see the ABWR through to a successful con
clusion of lEPCO's lead units in the mid-1990s. In addition, GE is performing a 
leading role in the US EPRI and DOE programs which will achieve certification of 
the ABWR in the US — a key step in positioning the AEWR for future world markets. 

GE has also initiated design of an Advanced Simplified BWR (ASBWR) that will have 
fewer systems and components and improved economics in the mid size range (600 Mfe). 
GE is actively involved with EPRI, DOE and others in the development of this 
concept. GE is also in the lead in the US DOE's Breeder Reactor Program with its 
Power Reactor Inherently Safe Moduel (PRISM). 

Overall, GE's advanced reactor programs - ABWR, ASBWR and PRISM - place GE in a 
strong position of international leadership of advanced reactor design and tech
nology, and with options to react to future trends. 

3. GE's Scope of Work for Nuclear Power Construction 

Three decades of experience in supplying light water reactor systems, fuel and 
services, have uniquely positioned GE to respond to the nuclear industry needs 
in the the 80s and 90s. 

General Electric, and its licensees, have designed and constructed over 100 nuclear 
reactors. Since 1983, eight GE BWR's in the United States have been placed into 
commercial operation and two international plants have also been place in service. 
These additions to the BWR operating fleet bring the total number of operating 
BWR's, (including those of our technical associates), to 76 representing about 
60,000 MW of generating capacity. Thirty-one of these GE supplied units are 
operatixig in the US and another 17 units are operating in other countries. In 
addition^ 29 more BWRs based on the original GE design and built by our licensees, 
are operating. 

end of page 1 of 2 
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Another six GE BWR's in the United States have reached the startup 
phase and will be connected to the power grid in 1987 or later. These six units 
represent an additional 6208 MJ{e) or about a 10% increase in a one-year time 
period. 

In designing and constructing these plants, 13 of which were turnkey, General 
Electric's primary role has been to assume responsibility for system performance 
and to carry out and/or integrate the necessary project management, engineering, 
procurement, manufacturing, installation, quality assurance, test and development, 
and licensing activities to meet the requirements of the customer. 

In tha case of many overseas projects (e.g. Japan) it has been the objective of 
both GE and the customer to increase the local sourcing content with each suc
ceeding unit, and sourcing decisions have always reflected this priority. 

In the case of the ABNR it is GE's desire to supply first of a kind portions of 
the plant, including the nuclear steam supply system, fuel, turbine/generator 
and containment. General Electric will take responsibility for system performance, 
and source the key equipment within its scope from qualified suppliers in Japan 
or elsewhere. GE recognizes the manufacturing capability of our partners, Hitachi 
and Toshiba, and other Japanese suppliers, and intends to source a significant 
portion of the equipment within GE's scope from them. 

GE has acquired more experience in the design and facrication of BWR fuel than 
all other suppliers combined. Today this experience is being applied to fuel 
designs aimed at achieving longer operating cycles and higher burnup exposures 
while actually expanding fuel operating margins. Gne example is the patented GE 
"barrier" fuel design. It employs a thin layer of zirconium metal bonded to the 
cladding inner surface. By guarding against pellet-clad interaction during maneu
vering, barrier fuel can increase plant capacity factor. 

At the GE fuel fabrication and reactor components plant in Wilmington, North 
Carolina, innovations in the use of robotics, lasers, cryogenics and computer
ized quality control contribute to a reliable fuel products. This facility has a 
deserved reputation as an industry model for fuel fabrication QA and regulatory 
compliance. 
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A Simplified Boiling water Reactor 

J. D. Duncan 

Nuclear Energy Business Operations 

General Electric Company 

For Presentation at the Tofcai University 

International Nuclear Engineerinr Symposion 

November 1986 

ABSTRACT 

An advanced light water reactor concept is being developed for possible 

application in the 1990's. The concept» known as SBNR is a boiling water 

reactor which uses natural circulation to provide flow to the reactor core. In 

an emergency, a gravity driven core cooling system is used. The reactor is 

dspressurired and water from an elevated suppression pool flws by gravity to 

the reactor vessel to keep the reactor core covered. The concept also features 

a passive containment cooling system in which water flows by gravity to cool the 

suppression pool wall. No operator action is required for a period of at least 

three days. Use of these and other passive systems allows the elimination of 

emergency diesel generators, core cooling punps and heat removal pumps which is 

expected to simplify the plant design, reduce costs and simplify licensing. 

The concept is being developed by General Electric and Bechtel supported by the 

Electric Power Research Institute and the united States Department of Energy in 

the united States. In Japan, Japan Atonic Power Company has a great interest 

about this concept. 
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MBUÜÜXJIOH 

Early Boiling Water Iteactors bad relatively low power ratings (fron a few tens 

to a few hundreds Mte) and were relatively simple in design (for example, 

natural circulation was used to provide coolant flow to the core). During the 

past twenty years the ratings have increased (to over 1000 Mie) and complexity 

has bean added. As the original confidence in the basic Boiling Water Reactor 

principles was confirmed during the early years of operation and as electric ' 

power load growth regained high, there was ample incentive to employ the Bfft 

cuncapt at higher and higher ratings. In going to higher power ratings, 

economic and technical incentives caused the BUR design to use the added 

complexity of forced recirculation. The evolution of the BWR ever since has 

been to simplify recirculation systems, culminating with the Advanced Boiling 

water Reactor in which external recirculation loops are completely eliminated. 

However, forced recirculation remains a feature of large units. 

The economy of scale, under which the proportional plant cost increase is less 

than the proportional plant rating increase also favored higher rated plants. 

Daring this same, period, as plant ratings increased, plant designs tended to 

become «ore complex as regulatory acceptance criteria became more conplex. This 

effect was further increased when construction times became so long (a ccefrined 

effect of more complex designs, intervener actions and regulatory changes) that 

substantial regulatory changes could occur during plant construction, further 

delaying construction and increasing plant cost. 

In the late 1970s, the electrical load growth slowed substantially and load 

growth projections became less and less certain. This, combined with the 1979 

accident at Three Rile Island and the resulting regulatory changes and reduction 

In public confidence essentially terminated orders for new plants and resulted 

in the cancellation of many existing orders. 
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For these reasons, the potential need by U.S. utilities for a smaller, simpler 

and perceptibly safer nuclear power plant was identified. In the early 1980s it 

«as recognized by some that designs then available might not satisfy this need. 

S B » DEVELOPMENT HISTORY 

In response to the above perception of a possible future market need. General' 

Electric initiated efforts in 1982 to identify an alternative to today's plant 

designs. A review was conducted of several advanced light water reactor 

concepts then being pursued by others and some early GE design concepts 

considered in the evolution of the first BWR's. As a result of this review, the 

following basic objectives of a possible new product were identified. 

Competitive Power Generation Costs. The power generation costs must be 

competitive with the average United States coal fired plant. A minimum 

objective is to match coal generation costs. Under this condition some 

utilities would accept the new product to enhance diversification of power 

source. The plant would also be attractive in regions where coal prices are 

relatively high. Clearly, a better objective is to have generation costs less 

than coal costs. Numerical objectives would be different in other countries 

where competitive electricity costs are different. 

Simpler Safety System. The plant safety systems should be simpler than those 

employed in current designs. Por example, economic and licensing benefits might 

b* achieved if. th/» federal safety grade cere cooling prFps. s?f«ti' gracY iierel 

generators and supporting auxiliaries and structures could be eliminated. 

Existing Technology. The design should maximize use of existing technology. To 

the extent that technology used in earlier nuclear plants or in other industries 

can be adopted, it may be possible to obtain high confidence in the new design 

and avoid the risks and costs associated with major development programs. 

Shortened Construction Time. The construction time should be shorter than the 

current experience with larger plants. Much of the cost associated with plants 

currently being delivered is associated with long construction periods. Capital 

is tied up for long periods and there is more time for regulations to change 

during construction. 
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Lower Plant Rating. It was also initially judged that the plant rating should 

be substantially less than current designs for two reasons: to provide 

utilities with an option of lower total costs (even though unit costs might be 

higher because of inability to completely defeat the economy of scale); and to 

enhance the opportunities for plant simplification. (It was subsequently 

determined that a rating of about 600 MWe is appropriate for the SBWR design.) 

In response to these objectives General Electric developed the initial SBWR 

design concept which is based upon elevating the BHR suppression pool to a 

location above the reactor vessel to allow the core cooling process to be driven 

by gravity. The concept as it evolved has been documented in several technical 

papers by Duncan and Sawyer titled 'Capitalizing on BWR Simplicity at Lower 

Power Ratings." 

In late 1985 the Electric Power Reset.ch Institute (EFRX) selected General 

Electric (teamed with Bechtel and MIT) to further develop the GE simplified 

reactor concept. The effort was substantially completed in April 1986 and 

served as the basis for EPRI's selecting the GE team to develop the concept in 

more detail over the next three years. 

In early 1986 the United States Department of Energy (DOE) selected GE (teamed 

with Bechtel and MIT) to conduct several test and design development programs in 

support of the GE concept. Work on this contract was initiated in August 1986 

and is expected to last about three years. Tests will be performed to confirm 

the characteristics and operation of the Gravity Driven Core Cooling System and 

a Steam Injector System. A prototype Depressurization Valve will be designed 

and qualified by tests. Engineering work on the Advanced Containment Design and 

a Construction Plan which features extensive modularization will also be 

performed. 
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STATUS OF SBWR CONCEPT DEVELOPMENT 

Conceptual design studies have been performed on Reactor, Turbine, Safety, 

Containment and related plant arrangement/structural details. Preliminary cost 

and licensing evaluations have been performed. The overall plant concept appears 

feasible and attractive. The preliminary cost calculations are encouraging 

although it is expected that further cost reductions will be necessary. In ' 

short, the potential of the GE concept has been confirmed and major test and 

development work is starting. 

The next challenge in the evolution of the concept is to develop the plant 

systems and structures in more detail and to identify further areas where costs 

can be reduced and simplification can be enhanced. 

SUMMARY OP MAJOR NEW SBWR FEATURES 

The 600 MWe SBWR Reactor Island which includes the Reactor Building and the 

Service buildings mounted on a common basemat with the Turbine Island (not 

shown) is shown in isometric view in the figure. A summary of the major new 

SBWR features is provided below. 

Low Power Density Core and Natural circulation 

The selection of natural circulation (with power density reduced to about 36 

kv/litcT) as the metro for providing coo?vt flow through the reactor provides a 

number of benefits to help satisfy the SBHR objectives. Compared to the option 

of forced, circulation, the SBWR natural circulation reactor offers 7-15% lower 

fuel cycle costs, a reduced number of operational transients and increased 

thermal margin for the transients which are expected to occur. For example, the 

minimum critical power ratio (MCPR) margin is increased from the current 10% 

level to about 35%. In addition, elimination of the recirculation loops, pumps 

and controls needed for forced circulation substantially simplifies the design. 

Isolation Condenser 

An isolation condenser is placed in the elevated suppression pcol. An isolation 

condenser is employed in many earlier BWR designs. When the reactor vessel is 

isolated from the turbine condenser, the isolation condenser controls reactor 

pressure automatically without the need to remove fluid from the reactor vessel. 
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Thus, the conventional BWR safety relief valves, which open and close to 

discharge reactor vessel steam to the suppression pool are not needed in the 

SBWR concept. 

Gravity Driven Core Cooling System 

The Gravity Driven Core Cooling System provides a simple approach to Emergency 

Core Cooling, eliminating the need for pumps or diesels. It requires more water 

in the reactor vessel above the core and additional depressurization capacity so 

the reactor can be depressurized to very low pressures and gravity flow f root the 

elevated suppression pool can keep the core covered. However, because there are 

no large pipes attached to the vessel near or below the core elevation, the 

design insures full core coverage for all design basis events. The additional. 

water provided also has other benefits such as reduced pressure rates for 

transients and substantially more time to core uncovering in multiple failure 

scenarios. 

Passive Containment Cooling System 

The Passive Containment cooling System in which the suppression pool wall is 

cooled by natural circulation water flow, provides a 3 day passive cooling 

capability for the containment. No active pumps or diesels are needed to 

provide for heat removal. Beyond 3 days, water makeup is all that is needed to 

continue the passive cooling functions. Containment venting is therefore not 

necessary to retain containment integrity. This feature, together with drywell 

flooding for design basis and severe accident events,, offers the potential of 

the site radiological consequences for desiqn basis events or severe accidents 

being a very small fraction of licensing limits. 

Simplified Control and Electrical System 

A passive natural circulation air system is used to provide habitability control 

for control room operators. This feature, combined with the passive gravity 

driven core cooling system and the passive containment cooling system allows 

safety grade emergency diesel generators to be eliminated from the SBWR concept. 

The building space needed for the control complex is less than half of that 

required on conventional designs because of the advanced man-machine interface 

incorporated into the design as well as the use of a plant-wide, intelligent 

multiplexing system and extensive use of standard microprocessor based control 

and instrumentation modules. 
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Simplified Power Generation Systems 

A tandem double flow turbine with 52-inch last stage buckets reduces building 

size and simplifies the condenser and piping arrangement. A single string of " 

feedwater heaters is employed to reduce costs and simplify the feedwater and 

condensate system arrangement, variable speed motor-driven feed pumps provide 

reduced cost and simpler controls. The pumps used to pump forward the high 

pressure drains have been eliminated by regulating the feedpump suction pressure 

to allow the drains to be pressure driven into the feedwater cycle to reduce 

capital and operating costs. The separate steam seal system used in earlier 

applications is eliminated based on evaluations which indicate that the 

radiation exposure contribution of this system (particularly with modern BWR 

fuel) is insignificant. The main condenser is located under and to the side of 

the turbine, allowing the turbine pedestal to be lowered, thus reducing capital 

costs. 

POTEHTIAL ADVANTAGES OF THE SBWR CONCEPT 

As the design concept evolves, additional detail is added and increased 

confidence is gained in the economic evaluations, it is expected that the 

following advantages would be available to a utility selecting the SBWR concept 

for project application: 

Capital Costs. Reduced capital outlays can be expected compared to those needed 

fcr higher rated units. It is not likely to have reduced unit ccsts (dollars 

per kilowatt) but initial capital investment by the utility is reduced. 

Load Growth. Increased ability to match reduced and/or uncertain load growth 

projections can be expected. For example if 1200 MW is needed in 8 years, a 600 

MR plant can be committed first and a second 600 MW plant can be committed four 

years later. If at that time, 1200 MW is not yet needed, the second unit could 

be delayed. 

Grid Stability. Decreased sensitivity to grid stability constraints can be 

expected. For example, the loss of a 1200 MW plant in a 6000 MW grid is much 

more significant than loss of a 600 MW plant. This decreased sensitivity could 

be especially valuable to small grids which are not effectively tied to 

neighboring grids. It would also be of value to small (e.g. developing) 

countries or to islands where there are no neighboring grids. 
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Operator Burden. Decreased operator burden is provided. The passive safety 

approach adopted for SBWR places much less reliance on operator actions in 

emergencies, with no operator action needed for at least three days (and even 

then, very simple action). Therefore, the burden on the operator is 

substantially decreased. 

Safety Margins. Safety margins are improved. The use of natural circulation, 

lower core power density and the gravity driven core cooling system increases' 

transient and accident safety margins. 

Public Acceptance. As the basic passive safety features and reduced reliance on 

operator actions becomes understood and accepted by regulatory authorities and 

other critical reviewers, it is likely that public acceptance will be improved. 

COHCLÖSION 

The conceptual design and preliminary economic studies indicate that the SBWR 

concept has an excellent potential for meeting its technical and economic 

objectives. Continued design development and experimental confirmation under 

the united states Department of Energy and related programs is expected to 

confirm the potential. 
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Studie zur Energieversorgung in den Niederlanden bis zum Jahre 205 

Fragen zur Kernenergie; Konmentare von der KRAFTWERK UNION AG 

1. Vorbemerkung 

Der Zeitrahmen der Vorausschau 60 a von 1980 - 2050 ist langer 

als die bisherige kommerzielle Nutzung der Kernenergie. In der 

Halfte einer solchen Zeitspanne (30 a) haben sich in der Ver-

gangenheit erhebliche Anderungen ergeben (siehe hierzu Bild 1, 

Energietrager zur Stromerzeugung in der Bundesrepublik Deutsch-

land), in einem Drittel (ca. 20 a) vollzog sich der Durchbruch 

des LWR zum führenden Reaktorsystem der Welt (Bild 2). 

Der Standpunkt des Prognostikers auf der Zeitachse ist auBer-

dem dadurch gekennzeicb.net, daft die rait der Kernenergie kon-

kurrierenden Energietrager (Kohle, Öl und Gas) heute ziemlich 

preiswert sind. Dies kann sich auch wieder andern - wie schon 

früher geschenen. 

Daher können nur einige Betrachtungen uber die zu erwartenden 

technischen Trends angestellt werden, die auf der Grundvoraus-

setzung beruhen, dafi Anderungen und Evolutionen im gesellschaft 

lichen Gefüge Europas weiterhin in einigermaften geordnetem Rah-

men verlaufen. 

Im folgenden sollen unter den oben angeführten Pramissen die 

Aussichten für die einzelnen Reaktortypen, ihre Anwendungsge-

biete und das Zusammenwirken untereinander kurz beleuchtet 

werden. 
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2. LWR 

Die Zahl der KKW, die im Jahre 1990 in Betrieb sein werden, ist 

durch bestehende Bauprojekten vorgegeben und nicht erweiterbar. 

Etwa die Halfte des Kraftwerkparks ist dann weniger als 10 a, 

3/t* jünger als 15 a. 

Damit wird dieser Teil auch in den nachsten 30 Jahren (etwa 

2020) seinen Teil zur Stromversorgung beitragen. Nach den be-

achtlichen Zuwachsraten der 70 Jahre hat in den 80er eine Kon-

solidierung der Technik begonnen rait dem Sammeln und Wieder-

verwerten von Erfahrungen auf breiter Basis auch hier wieder 

vor ailem mit LWR. 

Durch die Kapitalintensitat sinrt Stromerzeugungskosten von KKW 

nach ihrer Inbetriebnahme weitgehend unerapfindlich gegen Preis-

anderungen bei Brennstoffen; kombiniert man dann die sich zur 

Zeit rapide entwickelndsn Tcchniken zur Anlagenpflege und Er-

tüchtigung mit dem steigenden Preis, der in einer postindustriel-

len Gesellschaft für neue Industrieansiedlungen zu zahlen sein 

wird, so ergibt sich ein steigender Anreiz, die Lebensdauer von 

KKW soweit wie irgend sinnvoll auszudehnen. 

Der LWR und davon wieder der DWR stellt heute das am gründlich-

sten und am detailliertesten analysierte System dar. Durch die 

weltweit verfügbare Kenntnistiefe kann für KWU-Reaktoren fest-

gestellt werden, daft auch bei Störfallen, die evtl. das ein-

treten einer Kernschmelze zur Folge haben kann, keine katastro-

phalen Auswirkungen zur Folge haben und im wesentlichen auf 

den Kraftwerksstandort beschrankt bleiben. 

Unterstützt von den in den letzten Jahren stark verbesserten 

Möglichkeiten der on-line Anlagenüberwachung und der weiter-
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hin stürmisch verlaufenden Entwicklungen der Prozeftinforma-

tionensverarbeitung und -darstellung gehen wir davon aus, daB 

der LWR auch weiterhin dis jeweiiigen Sicherheitsanforderungen 

erfülllen wird. 

Alle Betriebsanforderungen wie Last- und Frequenzstützung des 

deutschen und euorpaischen Verbundnetzes werden schon heute er-

füllt, die Reduzierung der Strahlenbelastung des Personals so-

wie die der radioaktiven Abfalle wird weiter vorangetrieben. 

3. Brutreaktoren 

Dieser Reaktortyp bietet die Chance, im Zusammenspiel mit den 

etablierten Reaktoren eine 100-fach bessere Ausnutzung des Ron-

stoffs Uran zu erreichen und damit die Kernenergie zu einer na-

tionalen Energiequelie werden lassen. Die beschlossene und be-

reits praktizierte europaische Kooperation bei der Weiterent-

wicklung dieses Typs baut auf den vorhandenen nationalen Femon-

strations- und Prototypanlagen auf und bietet die Gewahr, daB 

das Konzept von Anbeginn der Sicherheitsvorstellungen aller be-

teiligten Landern entspricht. 

Aus heutiger Sicht werden die Brüterprojekte nur dann in ver

sterkten Umfang in Angriff genommen werden, wenn, abgesehen voi 

der Versorgung West-Europas mit Uran, die Wirtschaftlichkeit 

eines Brutreaktorkraftwerkes vergleichbar mit der eines LWR 

wird. 

4. Hochkonverter 

Diesem Konzept liegt der Gedanke zugrunde, ein bewahrtes Reak-

torsystem - den Druckwasserreaktor - im Kernbereich so zu modi' 
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fizieren, daB eine wesentlich bessere Ausnutzung des Brennstoffs 

erreicht wird, wobei die Konversionsrate jedoch unter 1 bleibt. 

Die Markteinführung dieses Typs - dessen Möglichkeiten am besten 

in einer geeigneten Mischung aus LWR, FBR und HCR zur Geltung 

kommen - hangt nocht entscheidender als beim FBR v'on der Entwick-

lung der Brennstoffkosten ab. 

5. Hochtemperaturreaktoren 

In Deutschland wird eine eigenstandige Entwicklung betrieben 

mit einem Kugelhaufenreaktorkern. 

Die mit diesem System erreichbaren honen Temperaturen verlegen 

das Anwendungspotential besonders gunstig in Richtung auf Kom-

binationsprozesse, wo neben Strom noch Prozeflwarme verwendet 

werden kann. Insbesondere der modularisierten Kleinreaktor-

variante (je Einheit 200 MWth) werden wegen ihrer hervorragen-

den sicherheitstechnischen Eigenschaften (insbesondere lange 

Zeitkonstanten bei allen Störungstransienten), gute Chancen 

für einen verbrauchsnahen Einsatz in Industrie- und Stadtregio-

nen eingeraumt. 

Das Konzept ist so weit entwickelt, daB ein Genehmigungsver-

fahren eingeleitet wurde. Die Wirtschaftlichkeit - und hier 

ist wiederum die Mefllatte der LWR - mufl alierdings mit dem 

Bau einer ersten Anlage noch bestatigt werden. 
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6. Zusammenfassung 

Mindestens für die erste Halfte des Prognosezeitrautn.es wird 

der LWR, der heute eine konsolidierte Technik aufweist, seine 

dominierende Stellung behaupten, da für dieses System nicht 

nur in West-Europa die mit Abstand gröflten Ressourcen für Be-

triebserf ahrungen und Weiterentwicklung zur Verfügung stehen. 

Niedrige Preise oder andere Bewertung von Umwelteinflussen von 

fossilen Energien können den Ausbau des LWR-Systeras bremsen 

oder beschleunigen. 

Die Brutreaktor- und Hochkonverterentwicklung wird nicht auf 

nat.ionaler Ebene, sondern zunachst gemeinsam in westeuropai-

schen Industrielandern geplant und gebaut werden. Der Zubau 

ist nicht als Verdrangung, sondern-als sinnvolle Erganzung 

des LWR zu sehen und wird von der Verfügbarkeit von Uran be-

stimmt. Hochtemperaturreaktoren können wegen ihrer besonderen 

Merkmale bestimmte Marktnischen besetzen. 

Insgesamt dürfte in der ersten Halfte des nachsten Jahrhundert: 

die Kernenergielandschaft ein differenzierteres Bild bieten. 

Soweit und solange jedoch Investitionen auf dem Energiesektor 

nach reinen marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten getatigt 

werden und darüber hinaus das westeuropaische Stromversor-

sorgungsnetz flexibilisiert und ertüchtigt wird, werden die 

groften Blöcke der LWR von 1000 - 1300 MW kaum von den ersten 

Platzen zu verdrangen sein. 
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Telex Co: Mr. G.A. de Boer 
Managing Director of 
General Technology Systems (Netherlands) BV 
Lange Voorhout 70 
2514 EH Den Haag 
The Netherlands 
tlx 31037 golia nl 

From : B.A. Delle Donne 
Regional Sales Director 
WNI Brussels 

Brussels, January 9th, 1987 

Subject: reply to energy study 

Further to our teleconversation of today Westinghouse is pleased 
to forward by telex the following viewpoints for inclusion in 
your report. If you have any questions, please do not hesitate to 
call or telex. 

Sincerely, 

Brain A. Delle Donne 



RESPONSE TO THE STUDY ON 
NUCLEAR ENERGY GENERATION PROSPECTS 

THROUGH THE YEAR 2050 

Pressurized water reactor technology 

We believe tnat it is very difficult to project with any accuracy 
the investement per kW and eventually the kWh price for nuclear 
generated electricity out till the year 2050 in the Netherlands. 
This is due to the complexity of factors which bear on these 
prices. One fact that we can project for the foreseeable future 
is that the development of the PWR design will be a continuous 
evolution. Westinghouse is not planning any step changes to that 
evolution. And the PWR is in our estimation the reactor design 
which will continue to grow in popularity and continue on as the 
predominant nuclear steam supply system design through the time 
frame in question. The proven nature of the design lends 
confidence to its continued evolution. To inject now a totally 
new reactor concept would inject severe uncertainty into the 
costs of the new construction and may not be as reliable as 
proven designs have evolved to be. We do not believe that todays 
(or tomorrows) markets will tolerate such phenomenon. 

The Westingshouse PWR developments of today are targeted for the 
next generation of construction (those units which will go on 
line from 1995). Those developments for commercial power 
generation are targeted at achieving certain design objectives, 
and apply to the discrete power levels of 600 MWe, 1000 MWe and 
1300 MWe units. 

The basic design objectives of the advanced pressurized water 
reactor design at 1300 MWe are: 

highe*. rvailability (98 between refuelings), 
lower cost per kW installed, 
lower occupational radiation exposure (100 manrem/year 
target), 
economic and public risk target of 10-6 core melt frequency 
per reactor year, 
improved load follow and automatic frequency control. 

Even more recently Westinghouse established similar objectives 
for the development of the advanced light water reactor design. 
This will be for a 600 MWe unit and most significantly 
incorporates the maximum use of passive elements in the safety 
systems. We note that passive safety equipment is size dependant, 
and hence could be incorporated to the maximum extent on a 600 
MWe 2 loop reactor design. 
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Those features include: 
increased thermal margins by adopting a low power density 
core design, 
simplified reactor coolant system and reduced need for 
auxiliary systems, 
a full pressure passive residual heat removal heat 
exchanger, 
standard accumulators plus two full pressure core make-up 
tanks which inject on gravity. 

The program to develop the ALWR will also target to incorporate 
the additional features while not significantly increasing the 
capital costs of the present day plants. Any impacts will 
presumably be offset by reductions in other areas, such as space 
optimization from use of advanced IC systems hardware, and 
maximum use of factory prefabrication. 

Breeder technology 

The breeder reactor, whose economics were derived from concern of 
fuel availability, has had to cope with the new realities of an 
abundance of uranium supply for the period in question, mostly 
due to the sharp downturn in the projected number of plants being 
commissioned. 

The US Government has suspended its funding of the breeder 
program. Westinghouse has no immediate plans to move that 
technology closer to commercialization. Breeders completed 
recently do not give encouragement on the cost side that they 
will be competitive with the conventional LWR. As such we do not 
foresee breeder technology being implemented on a large scale 
during the planning period. 

Cogeneration 

Cogeneration is of growing significance to the electricity 
generating and consuming markets. This apparent trend is obvious 
in thermal plants and especially small thermal stations. The 
nuclear plant should not be discounted in this regard when one 
considers future applications. It is considered feasible to 
utilize steam generated by a nuclear steam supply to district 
heat (such as is being done in Switzerland). However, we would 
foresee the cogeneration application for nuclear plants 
(electricity and steam) and not seriously consider nuclear power 
for decentralized steam production alone. 
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