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HOOFDSTUK 3 

Het rapport van de 
Industry Degraded Cor Ï Rulemaking Program (IDCOR) 

3.A Summary 

The Industry Degraded Core Rulemaking Program (IDCOR) h.ss 
concluded that an addif .one1 major design or operational 
changes in existing nuclear power plant designs are not 
warranted. 

IDCOR has completed one of the most intensive evaluations 
of nuclear power plant accident risk ever attempted by a 
single industry program. The work included technical 
evaluations, research and development spanning more than 
years, encompassing торге than 50 technical tasks, and 
utilizing 23 separate contractors. The results of the 
individual technical tasks are reported in 48 individual task 
reports, and have been provided to the U.S. Nuclear 
Regulatory Commission (NRC) as the basis for intensive and 
lengthy interaction». This Technical Summary Report sets 
forth the overal/. IDCOR findings and conclusions based upon 
the results from ':i*e Individual task reports. 

IDCOR OBJECTIVE 
Section 2 At <?r the March 1979 accident at Three Mile 

Islam (TMI) in Pennsylvania a wide range of 
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initiatives to reduce the change of future 
nuclear accidents was undertaken. Some of these 
were begun by government agencies such as the 
Nuclear Regulatory Commission; others were 
started by the nuclear industry itself 
utilities, reactor vendors and architect-
engineers. The IDCOR (Industry Degraded Core 
Rulemaking) Program is the major effort by 
industry to study potentially severe accidents 
in existing nuclear reactors. "Degraded Core" 
refers to the possible damaged or melted state 
of the core - the nuclear fuel rods control 
rods and related equipment - in case of one of 
these accidents. The "Rulemaking" refers to an 
October 1980 Federal Register NRC advance notice 
of rulemaking that would determine on the basis 
of what has been learned since the TMI accident, 
wether or not existing and planned reactors or 
regulations should be altered to account for the 
possibility of future severe accidents, of 
either the TMI type or others. 

The IDCOR objective was to develop a 
comprehensive, integrated, well-documented and 
technically sound position on the issues 
relating to severe nuclear accidents and to 
provide the basis for industry participation in 
the NRC decision process on severe accidents. 

IDCOR TECHNICAL APPROACH 

Section 2.3 An attempt has been made to consider the ways 
in which severe accidents could begin take 
place, and affect the public. The information 
gathered and developed in the course of the 
program has been put together in a logical 
manner and the reasoning, information, data, 
computer-programs and other methods developed 
and used have been comprehensively documented. 

Section 2.5 IDCOR activities were designed to a) 
identify key-issues in the avoidance and control 
of severe accidents, b) develop understanding of 
the physical phenomena which would occur in 
these accidents, c) produce mathematical models 
to describe the sequence of events, d) apply 
this information as realistically as possible to 
analyze the severe accident behaviour of several 
major classes of existing reactors, and e) 
establish the basis for application of these 
results to all classes of existing light water 
reactors. 

Section 4 IDCOR made maximum use of pre-existing work. 
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In the past few years a number of probabilistic 
risk assessments (PRA's) and othe studies of 
nuclear accidents have been performed. These 
studies have performed a large body of knowledge 
on the behaviour of reactors that was not 
available a decade ago. IDCOR did not perform 
any substantial experimental work, nor did it 
perform any full scale PRA's, rather it used as 
much of these previously gathered data and 
models as possible. The previous data, methods 
and assumptions about reactor behaviour were 
carefully scrutinized, and modified to reflect 
more current knowledge as appropriate. 

Information used by IDCOR came from the 
nuclear industry, the national laboratories, the 
Electric Power Research Institute (EPRI) and 
foreign programs. 

BEST ESTIMATES AND CONSERVATISM 

Section 2.4 In developing and assessment of the 
likelihood of severe accidents and what could be 
done about them, IDCOR was guided by the "best 
estimate" principle. Realism was the goal in the 
data and models. Many previous assessments have 
been unduly conservative in their calculations. 
That is: they overestimated the total risk of 
accidents in their calculations by using 
assumptions and analyses which exaggerated this 
risk. Although appropriate for many regulatory 
purposes , there are areas in severe accident 
analyses where exaggeration of risk could mask 
the important contributors to risk and in turn, 
coukld lead to unnecessary or even 
counterproductive regulatory policy. 

REFERENCE NUCLEAR PLANTS 

There are over a hundred light water reactors 
in operation (60) and under construction (43) in 
this country. IDCOR catalogued the various 
reactor containment and safety designs, and 
selected four plants representative of those in 
operation or under construction. 

Section 3 The four plants selected for detailed 
analysis were a) Zion (Westinghouse 
pressurized water reactor PWR with a large dry 
containment system), b) Sequoyah (Westinghouse 
PUR with ice condensor contaiment), c) Peach 
Bottom (General Electric boiling water reactor 
(BUR) with Mark I pressure suppression 
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containment), and d) Grand Gulf (General 
Electric BUR with Mark III pressure suppression 
containment. 

In addition to these four plants, three 
others were considered in less detail. They 
were: a) Calvert Cliffs (Combustion Engineering 
PUR with large dry containment), b) Susquehanna 
(General Electric BUR with Mark II pressure 
suppression containment), c) Oconee (Babcock and 
Uilcox PUR with large dry containment). The 
seven plants studied encompass the major design 
features of interest in an assessment of the 
likelihood and consequences of severe accidents. 
They cover both major reactor types (PUR and 
BUR), most containment types, and all U.S. 
reactor manufacturers. 

CORE DAMAGE PREVENTION AND RISK 

Sections 
4, 5 and 8 There are three major factors which would 

affect risk to the public from nuclear power 
plants accidents if they should occur : a) core 
damage, b) failure of containment, and c) the 
types and quantities of radioactive fission 
products available to release to the environment 
in the event of containment failure. 

Preventing reactor accidents and core damage 
obviously eliminates risk to the public from 
these events. Because industry and regulators 
have devoted considerable effort to this from 
early days, the likelihood of core damage is low 
in existing reactors. 

Section 5 IDCOR assessed many potential ways of further 
reducing the frequency of future core damage 
events. An important conclusion is that is not 
practicable to achieve further substantial 
reductions in core damage frequency by 
modifications or additions to existing plant 
designs and hardware. More effective use of 
existing systems, such as water supplies and 
electric power supplies to transfer excess heat 
from the core, could yield the same or greater 
reductions in the likelihood of core damage. 
This indicates that accident management 
procedures are of considerable value in 
preventing core damage and reducing public risk. 

CHOICE OF ACCIDENT SEQUENCES 

Section 4.3 As noted previously, IDCOR evaluated existing 
PRA's. While there are many sequences of events 
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that could lead to some sort of accident the 
largest proportion would not have a significant 
effect on public health. Only a small number of 
ways in which accidents could develop are likely 
to lead to radioactivekly releases that would 
significantly affect the health and safety of 
the public. 

The 1DCOR Program focused its evaluation on 
this relatively small set of sequences that are 
important to publicc health and safety. It did 
not try to evaluate accident sequences psecific 
to large seismic events or acts of sabotage. 
This was done because seismic events and acts of 
sabotage are already treated by an existing body 
of NRC regulations and by industry programs. 
irrespective of severe accidents 
considerations. 

Section 4 Accident sequences selected for detailed 
analysis were identified by analysis of prior 
PR A's and were supplemented by further IDCOR 
assessment. For this study the sequences chosen 
had to be a) physically realistic, i.e. 
corresponding to what is possible, b) traceable 
to a reasonable initiating event, and c) shown 
to have a significant relationship to the risk 
incurred by the public. In accordance with 
historic practice, IDCOR's primary analysis 
assumed little or no operator action to stop the 
accidents, but IDCOR also analyzed the much more 
realistic case of intervention by operators 
intensively trained to do so. 

PLANT ACCIDENT BEHAVIOR 

Section 7 The accidents progressions from the start of 
the accident to core melt and containment 
failure were described and quantified. To inter
relate this information, IDCOR developed the 
Modular Accident Analysis Program (MAAP) and 
supporting codes to calculate values of 
temperatures, pressures, flows of fluids and 
damaged material, and transport of radioactive 
fission products througout the reactor plant. 
The modes in these computer codes are based on 
intensive assessment of analytical and 

Section 6 experimental evidence, developed over the last 
few decades by many research programs. 

Section 8, 
9 and 10 Application of these new understanding of key 

phenomena and new analytical techniques has 
yielded major new conclusions on the chances and 
consequences of containment fauilure. The key 
findings are: 
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* Debris from severely damaged cores can be 
cooled for an indefinitely long time, given 
water, power and ways to remove the residual 
heat generated by core debris materials. The 
containment can hold in radioactiveity for an 
indefinite period under these conditions. 
* Previous risk studies, notably the 1975 NRC 
Reactor Safety Study, identified three 
mechanisms by which containments could fail 
early in an accident sequence: steam explosions, 
high pressures produced by rapid steam 
generation, and hydrogen combustion. Those 
postulated failures were the result of the 
overly conservative calculations and assumptions 
used In previous studies. The IDCOR studies show 
that steam explosions and rapid steam generation 
are not likely to be the cause of early 
containment failure. Hydrogen detonation cannot 
occur under reactor conditions, and hydrogen 
combustion would not cause failure of large dry 
containments. Smaller containments have hydrogen 
control measures, such as inerted containment or 
igniters, that would be effective if needed. 
• If containment should fail failure would 
occur many hours after the start of the 
accident. Because of these long times before 
containment failure, there would be enough time 
to reduce the risk to the public by at least two 
methods: reactor operator intervention to 
correct the error or condition, and if that was 
not completely succesfull, emergency response 
measures away from the reactor. 

These long times also allow for reduction in 
tbs radioactive fission products that could be 
released, by natural processes such as the 
setting to the floors of the containment 
building. 

There is one BWR exception to this general 
rule. One accident sequence for this type of 
reactor is calculated to have a short time 
before containment fails. However, the amount of 
radioactive fission products that would be 
released to the environment would be small 
because of the filtering action of the 
suppression pool which is part of the design. 

If a containment should reach failure 
pressure or temperature it would be expected to 
fail by creating a small leak which would 
prelude further pressure increase and subsequent 
large size failure. In addition, IDCOR has shown 
that resuspension of previously settled fission 
products would not occur even during rapid 
depressurization caused by large size 
containment failure. 
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- Although it is possible that containment 
could be bypassed by simple events that have 
nothing to do with accident sequences, such as 
leaving a door or vent open by mistake, the 
likelihood, given frequent inspection, of these 
conditions is small. Even if the containment 
were to be partially circumvented by this or 
similar events, IDCOR calculated that the added 
risk to the public would be small. 

Analysis show that most equipment qualified 
for design basis accidents do survive severe 
accident conditions. However, the unmitigated 
accident sequences analyzed by IDCOR require 
only minimal survival of equipment. 
* Fission product release to the environment, 
even, if containment should fail, would be much 
less than estimated in past studies. This is due 
to a number of factors. Some of them increase 
the estimated release while others decrease it. 
Taken together, these factors decrease the 
effect on the public. The major reasons are a) a 
more realistic analysis of core damage 
processes, b) improved understanding of pressure 
and temperature loads on containment, c) better 
understanding of the chemical and physical forms 
of fission products which have lower vapor 
pressure and less mobility than the forms 
assumed in prior analyses, and d) more realistic 
analyses of the transport of these fission 
products from the fuels through the primary 
coolant system, and in the containment system. 
* The socalled "China Syndrome", where a mass 
of molten fuel burns its way through the bottom 
of the reactor containment basemat, has been 
evaluated in detail. If containment should fail 
by this mode it would usually be much later than 
a failure due to high pressures. In any case, if 
this event were to occur, its added risk to the 
public compared with other accident seqeunces 
would be small because almost all of the 
radioactive fission products would be retained 
at or very close to the reactor site, not 
reaching the public. 

MITIGATIVE DEVICES 

Section 11 IDCOR assessed a number of potential severe 
accident mitigative devices in addition to the 
presently installed safety systems and 
determined that they did not significantly 
reduce the risk to the public. With respect to 
the two major ones, IDCOR concluded the 
following: 
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* Core catchers, designed to contain Holten 
fuel beneath the reactor have been proposed to 
reduce the consequences of severe accidents. 
Core catchers, however, could extent the time of 
containment failure only a small amount. The 
added benefit is small snd not worth a very high 
cost. 
* Containment systems that vent overpressure 
through filters to the atmosphere have been 
advocated to prevent containment failure and to 
control the release of radioactive fission 
products to the environment. Since existing 
containments are expected to take a long time to 
fail in an accident situation, almost all of the 
radioactive fission products released from the 
damaged core will be retained inside. For the 
exceptional early containment failure sequence 
for BUR's, the suppression pool already acts as 
a filter. In Mark Ills the action is inherent. 
In Mark Is, the emergency procedure guidelines 
ensure filtration by the suppression pool. In 
any case. additional filter systems are 
unnecessary. Also they do not protect against 
accidental openings in containments. 

HUMAN ACTIONS 

Most of the discussion so far has dealt with 
events that are not caused by humans, at least 
directly. Humans can both start acciednt 
sequences by errors or halt them by takling the 
correct action. 

Section 12 Wether corrective action can be counted on 
will depend to a large extent on how fast the 
accident sequence proceeds. 

IDCOR found that most potentially severe 
accidents progress slowly and there are ample 
opportunities for human intervention to halt and 
reverse events. Industry has emergency 
procedure guidelines which direct the operator 
to act in accordance with a limited set of 
observed symptoms, without requiring diagnosis 
of a large mass of information. Thjese 
guidelines correctly assist the operator and 
allow him multiple opportunities to prevent and 
terminate severe accidents. Training in the use 
of these procedures is intensive and valuable. 

HOW BIG IS THE RISK 

Section 13 The preceding discussions have summarized 
IDCOR's assessments of the major factors 
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affecting severe accident risk. The IDCOR 
analyses of the reference plants showed that 
those risks are generally less than those 
presented in previous studies. For example, in 
contrast to prior evaluations, the IDCOR 
calculations of conseqences of severe accidents 
show that no early fatalities would result, even 
if the postulated severe accidents occur. 

However, some risk is calculated to remain 
with respect to latent fatalities over a 30 
year period. For simplicity, the range of risk 
values is illustrated in the graph for the four 
reference plants. In order to fit all the 
information on the graph, a logaritmic, or non
linear scale was used which compresses wide 
ranges of values into a narrow span on the 
graph. The graph shows that the risks calculated 
by IDCOR are less than those in previous 
studies, and much smaller than those set forth 
in NRC's interim safety goals. 

CONCLUSIONS 

IDCOR came to three primary technical 
conclusions and one overall policy conclusion: 
* First, the probabilities of severe nuclear 
accidents occurring are extremely low. 
* Second, the fission product source terms 
quantities and types of radioactive material 
released in the event of severe accidents - are 
likely to be auch less *l._n had been calculated 
in previous studies. 
* Third, the risks and consequences to the 
public of severe nuclear accidents are 
significantly below those predicted by previous 
studies and are auch smaller than the risk 
levels incorporated in the NRC interim safety 
goals. 
* Froa a policy standpoint, IDCOR concluded that 
aajor design or operational changes in reactors 
are not warranted. 
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HOOFDSTUK 3B: SAMENVATTING VAN HET IDCOR-RAPPORT 

Het IDCOR rapport van november 1984 omvat de volgende hoofdstukken: 

1. Samenvatting en konklusies. 
2. Inleiding. 
3. Keuze en beschrijving van referentie-centrales. 
4. Keuze ongevalsverlopen. 
5. Preventie van schade aan de kern. 
6. Verschijnselen bij ernstige ongevallen. 
7. Geïntegreerde komputerprogramma's mbt. ernstige ongevallen. 
8. Strukturele sterkte van de veiligheidsomhulling. 
9. Houdbaarheid van instrumenten en apparatuur in de omgeving van een 

beschadigde kern. 
10. Reakties van centrales op ernstige ongevallen. 
11. Beperking van de uitwerKing bij ernstige ongevallen. 
12. Reakties van operators bij ernstige ongevallen. 
13. Veranderingen in risiko als gevolg van IDCOR-evaluatie. 
Appendix: overzicht van technische programma IDCOR. 

In dit hoofdstuk 3B worden de belangrijkste IDCOR-bevindingen samen
gevat. Om de vergelijking met het IDCOR-rapport te vergemakkelijken is 
in deze samenvatting de hoofdstukindeling van het IDCOR-rapport over
genomen . 

IDCOR-hoofdstuk 3: KEUZE EN BESCHRIJVING REFERENTIE-CENTRALES 

Voor de uitwerking van het IDCOR-programma zocht men een aantal refe
rentiecentrales uit, die representatief waren voor de meeste van de 
lichtwater-reaktoren, die op dat moment in de VS in gebruik en in aan
bouw waren. Dit waren: 
a) Zion: een drukwaterreaktor (PWR) met een grote, droge omhulling. 
b) Sequoyah: een PWR met een ijs-kondensatoromhulling. 
c) Peach Bottom: een kokend water reaktor (BWR) met een Mark I druk-

onderdrukking-omhul1ing. 
d) Grand Gulf: een BWR met een Mark III druk-onderdrukking-omhulling. 
Behalve deze vier bestudeerde men nog drie andere centrales, maar min
der gedetailleerd. Twee PWR's met een grote, droge veiligheidsomhul
ling: Calvert Cliffs en Oconee, en een BWR met een Mark II druk-onder-
drukking veiligheidsomhulling: Susquehanna. Met deze selektie werden 
de meeste belangrijke reaktortypen, de meeste typen veiligheidsomhul
lingen en alle reaktorbouwers in de beschouwingen betrokken. 

De belangrijkste kenmerken van veiligheidsomhullingen zijn degene die 
de reaktie op druk, temperatuur en de inherente retentie van radio-
nucliden beïnvloeden. Het volume en het ontwerp van de druk-onderdruk-
king bepalen de reaktie van de veiligheidsomhulling. De wijze van on
derdrukken (sproeiers, ijskondensator en onderdrukkingsbassins) heeft 
invloed op de verspreiding van radionucliden. 
Daarenboven nam IDCOR zulke belangrijke kenmerken van ontwerpen in be
schouwing als het type sproeisysteem, het vermogen van luchtkoelers, 
type en meervoudige uitvoering van systemen die vervalwarmte afvoeren, 
de dikte van het beton die van invloed is op het doorsmelten van de 
vloer, kommunikatiekanalen tussen de reaktor-ruimte en andere delen 
van de omhulling en het ontwerp van de onderkant van het reaktorvat 
{met en zonder doorvoeringen). 
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In het geval van een breuk in het primaire koelsysteem zou water en 
stoom in de veiligheidsomhulling terecht komen. Als er een druk-onder-
drukkingsbassin is, wordt overdruk onder water in het bassin afgebla
zen. Daardoor kondenseert de stoom en neemt de druk af. In een PWR met 
een ijskondensator perst de lucht bij overdruk door een kolom met ijs. 
Zulke passieve systemen maken het mogelijk de energie die bij een on
geval vrijkomt op te vangen met een veiligheidsomhulling die kleiner 
is dan een grote, droge omhulling zonder deze systemen. 

IDCOR-hoofdstuk 4: KEUZE VAN ONGEVALSVERLOPEN 

IDCOR selekteerde voor de vier referentiecentrales de ongevalsverlopen 
die de grootste bijdrage leveren aan de kans op ongevallen die tot een 
beschadigde kern en het vrijkomen van radioaktief materiaal leiden. 
Daartoe werden 14 zgn. PRA's, dwz. risikoberekeningen (letterlijk Pro
babilistic Risk Assessment reports) bestudeerd. Twee hiervan waren af
komstig uit de Rasmussen-studie (1975). De PRA's van Zion en Limerick 
zijn door elektriciteitsmaatschappijen gemaakt. De andere PRA's komen 
uit twee 'programma's' zonder bronvermelding, daterend uit de perio
de. B81-1903. 

Volgens IDCOR leveren de volgende ongevalstypen de grootste bijdrage 
aan de kans op een beschadiging van de kern in een BWR: 
- transienten met falende afvoer van vervalwarmte 
- voorziene transienten, dwz. transienten die men probeert te voorko
men, terwijl de regelstaven dienst weigeren. 

- uitvallen van de elektriciteitsvoorziening. 
Voor een PWR zijn dit: 
- ongevallen met verlies van koelwater (LOCA's) waarbij de cirkulatie 
niet meer op gang komt. 

- uitvallen van de elektriciteitsvoorziening. 
- verlies van al het voedingswater. 
- LOCA's waarbij waterinjektie faalt. 
Andere ongevalsverlopen maken elk niet meer dan 4% uit van de totale 
kans op het optreden van een kernbeschadiging. 
IDCOR besteedde geen aandacht aan ongevalsverlopen die geïnitieerd 
worden door aardbevingen of bewuste sabotage. De reden daarvoor is dat 
er in dat verband al regels door de NRC zijn opgesteld en er ook in
dustriële programma's voor zijn. Het IDCOR-rapport isimmers alleen bedoeld 
als reaktie op nieuwe regelgeving van de NRC. 

IDCOR-hor^dstuk 5: PREVENTIE VAN SCHADE AAN DE KERN 

IDCOR bestudeerde de vraag of verbeteringen in het ontwerp van centra
les, het gebruik van bestaande instrumentatie op een manier, die niet 
voorzien was in de PRA's, en verbeterde opleiding van operators de 
kans op het optreden van kernbeschadiging zou kunnen verminderen. Vol
gens IDCOR geven de ontwerpen geen aanleiding om dat te verwachten: 
geen enkele wijziging of groep wijzigingen leidde tot meer dan twee-
of drievoudige vermindering van de kans. 
Beter gebruik van bestaande systemen kan soms niet altijd schade voor
komen, maar vaak wel de tijd verlengen die beschikbaar is om primaire 
hoofdsystemen weer in te schakelen. Alternatief gebruik van bestaande 
systemen vermindert de kans op het optreden van beschadiging van de 
kern met een faktor vijf a zes. 
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IDCOR evalueerde vervolgens acht soorten voorgestelde nieuwe appara
tuur of wijzigingen van bestaande instrumenten (zulke vernieuwingen of 
wijzigingen zijn in de VS voorgesteld als middel om de veiligheid van 
kerncentrales te vergroten). 
In enkele gevallen zou de kans op enkele ongevalsverlopen signifikant 
afnemen. Met sommige wijzigingen wordt net zoveel bereikt als met ver
beterd gebruik van bestaande apparatuur, maar tegen veel grotere kos
ten. 
Geen enkele wijziging die een redelijk bedrag kost leidde tot aanzien
lijke beperkingen van de totale kans op kernbeschadiging of was op 
elke centrale van toepassing. 

IDCOR-hoofdstuk 6: VERSCHIJNSELEN Bij ERNSTIGE ONGEVALLEN 

6.1/2 IDCOR ontwikkelde een computerprogramma met de titel MAAP (Modular 
Accident Analysis Program). De hieronder besproken verschijnselen wer
den door IDCOR tot onderdelen van het programma gemodelleerd. 

6.3 Verschijnselen in het reaktorvat: 
6.3.1 Blootkomen van de kern en verhitten. 

Een ongeval dat tot beschadiging van de kern leidt, begint met 
het blootkomen van de reaktorkern. De afvoer van vervalwarmte stag
neert en het water dat de kern moet afkoelen verkookt en/of lekt weg, 
afhankelijk van het type ongeval. Als het water rond het bovenste deel 
van de kern volledig kookt, komt de kern daar droog te staan; zolang 
het water rond het onderste deel nog niet kookt blijft de kern daar 
onder water. 
Bij 800°K en hoger begint de bekleding van de reaktorstaven, zircaloy, 
met stoom te reageren. Als de zircaloy oxideert, wordt de kern bescha
digd. Zolang er stoom is en zuiver zircaloy gaat dit proces door. 

Voor de modelmatige voorspelling van het verloop van het verhitten van 
de kern en de kernbeschadiging ontwikkelde IDCOR de volgende modellen 
- thermo-hydraulische modellen voor het onder water staande deel van de 
kern 

- thermo-hydraulische modellen voor het blootgekomen deel van de kern 
- warmte-overdracht modellen die het gedrag van brandstofstaven be
schrijven, en 

- modellen voor de kinetiek van zircaloy stoom-oxidatie. 
Deze modellen werden op hun beurt weer als onderdeel in de opwarm-
modellen voor PWR's en BWR's verwerkt. 
In de verschillende ongevalsverlopen die IDCOR met MAAP analyseerde, 
ligt het tijdsverloop tussen het blootkomen van de top van de brand
stof en het begin van het smelten van de brandstof tussen een half uur 
en enige uren. Globale en meer gedetailleerde rekenmodellen van het 
opwarmen leidden tot overeenkomstige resultaten mbt. stoom en warmte-
ontwikkeling en de snelheid en de hoeveelheid waterstof tgv. zircaloy-
oxidatie. 

6.3.2 Waterstofproduktie tgv. zircaloy-oxidatie. 
Bij de oxidatie van zircaloy ontstaat energie en waterstof. De 
oxidatiesnelheid hangt af van de beschikbare hoeveelheid vrije zuur
stof aan het oppervlak van het cxide en de snelheid waarmee de zuur
stof door de oxidelaag en eventuele mewaallagen tussen de stoom en de 
zuivere zircaloy heen diffundeert. 
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Fig. 1: Doorsnede veiligheidsomhulling Zion-
kerncentrale. 
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Fig. 2: Schema van PWR met grote droge 
omhulling. 

Fig. 3: Schema van watercirculatie in PWR. 
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Als het kern*" 1̂з-/.. - elt en naar onderen zakt, verkleint dat h.-;t 
oppervlak dal '.oor ox dat! - beschikbaar is; bovendien blokkeert het de 
stroming van ?too.r. en wa erstof naar boven. In de modellen van 
de IDCOR is er rektning nk< gehouden dat de oxidatie stopt als de 
smeltende kern uitzakt. 
De analyses met behulp van deze r. "Ktellen lieten zien, dat in de onge
valsverlopen die in de referentie— ïntrales bestudeerd werden, tot 40% 
van de bekleding van t.e kern werd a. ngetast. 
Als de kern opnieuw onder watei wore1; gezet, kan er bij het blussen en 
eventueel weer wegkeken van het w-ter opnieuw waterstof worden ge
vormd. 

Stoomproduktie rond de kern. 
In ongevalsverlopen, waarin de aangetaste kern sterk oververhit wordt, 
kan er een aanzienlijke hoeveelheid stoom geproduceerd worden als de 
kern weer onder water wordt gezet. Binnen de ruimte die de kern oor
spronkelijk innam, moet de snelheid waarmee er water aan de kern wordt 
toegevoegd voldoende zijn om de vervalwarmte en de opgeslagen warmte 
in een tiental ruimten te verwijderen. Als het injektiesysteem van een 
PWR of een BWR op tijd hersteld is, is dit mogelijk en wordt de inte
griteit van het primaire systeem niet aangetast. 
Als de gesmolten kern uitgezakt is en op lager nivo weer gestold, dan 
wordt uiteindelijk de snelheid waarmee de kern kan blussen en dus de 
stoomproduktie, bepaald door de hydrodynamische stabiliteit van het 
omringende waterbassin, aldus IDCOR. De snelheid van de stoomproduktie 
is veel kleiner dan de snelheid waarmee deze door veiligheidsventielen 
kan worden afgeblazen en bedreigt de integriteit van het primaire 
systeem dus niet. 

Stoomproduktie in onderste deel van het reaktorvat. 
Als het smelten doorgaat en de brandstofstaven door de plaat waarop 
zij steunen heen smelten, kan de smeltende massa met het water in het 
onderste deel van het reaktorvat reageren. Volgens IDCOR laten bere
keningen zien, dat een grote hoeveelheid gesmolten materiaal niet uit 
elkaar valt, maar in korte tijd op de bodem van het reaktorvat samen-
klontert en er dan door heen gaat. Er is in deze dus weinig tijd voor 
blussen en er worden slechts geringe hoeveelheden stoom geproduceerd. 
Het is niet waarschijnlijk dat de kern in die tijd kan worden geblust. 

Stoomexplosies in het reaktorvat. 
In het verleden werd verondersteld dat zich in het reaktorvat stoomex
plosies kunnen voordoen van voldoende omvang waardoor het primaire 
systeem open kan scheuren en een groot projektiel vormt, dat de vei-
ligheidsomhulling kan doorboren. Zo'n stoomexplosie kan ontstaan als 
zeer heet gesmolten materiaal plotseling met water in aanraking komt. 
Daarbij kan er zo snel stoom ontwikkeld worden, dat het effekt van een 
explosie ontstaat. Daarvoor is een zeer snelle overdracht van energie 
nodig. 
Volgens IDCOR is dit onmogelijk. Men ontwikkelde een mechanistisch mo
del, dat overeenkomt met resultaten van experimenten met een paar hon
derd gram tot honderden kilo's materiaal. Hieruit blijkt dat de kombi-
natie van tientallen tonnen kernsmelt en het volume van de onderzijde 
van het reaktorvat het onmogelijk maken dat de kernsmelt in voldoende 
kleine brokstukken uiteenvalt. Daardoor kan deze niet zo intensief met 
water in kontakt komen dat er een stoomexplosie zou kunnen ontstaan. 
Het in voldoende mate uiteenvallen van de kernsmelt zou op zichzelf 
inkonsistent zijn met de aanwezigheid van een bovenlaag van water en 
gesmolten materiaal die door de explosie weggeslingerd wordt en het 
reaktorvat doorbreekt. 
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6 Waterstofproduktie van kernsmelt in het onderste deel van het reaktor-
vat. 
Het duurt enige tienden van seconden tot een paar minuten voordat de 
kernsmelt door het reaktorvat heengaat, te beginnen door de dunnere 
lasnaden rond de doorvoeringen. Dat biedt zo weinig tijd voor inter-
aktie tussen stoom en zircaloy - voorzover niet ook al afgeschermd 
door de kernsmelt - dat er maar weinig oxidatie (en daarop volgende 
waterstofproduktie) zal plaatsvinden vergeleken met die voorafgaand 
aan het inzakken van de kern. 

7 Oorzaken en gevolgen van het falen van het reaktorvat. 
Zoals hierboven aangegeven, faalt het reaktorvat doordat de kern door 
de onderkant heensmeit. Sommige PWR's hebben geen doorvoeringen onder
in het reaktorvat. In dat geval duurt het plaatselijk doorsmeiten 
enige minuten. 
Als het primaire systeem onder druk staat, komt er na het begin van 
de kernsmelt stoom onder hoge druk en waterstof uit het reaktorvat, en 
vervolgens nog meer smeltend kernmateriaal. 

Verschijnselen in de ruimtes van de veiligheidsomhulling. 
1 Verspreiding kernsmelt. 

Afhankelijk van het ongevalsverloop en het reaktortype blijft de kern
smelt in de reaktorholte of komt direkt in kontakt met de atmosfeer 
van de veiligheidsomhulling. Volgens IDCOR is het eerste meestal het 
geval. Direkte verhitting van de atmosfeer van de veiligheidsomhulling 
en dus snelle toename van de druk zou in de Zion-reaktor en Grand Gulf 
minimaal, in Peach Bottom meestal gering zijn. In Sequoyah kan dit niet 
voorkomen. 
Voor andere centrales dan de referentie-centrales moet de mogelijkheid 
van direkte verhitting van de atmosfeer nader bestudeerd worden. 

2 Interakties tussen kernsmelt en water. 
Als er water in de reaktorholte is, ontstaat er bij kontakt met de 
oververhitte kernsmelt stoom. Deze kan de druk in de veiligheidsomhul
ling signifikant doen toenemen; deze toename is echter ver beneden de 
maximale kapaciteit van de vier referentie-centrales. 
Het IDCOR-rapport wijst hier op 'aanzienlijke onzekerheden mbt. de 
feitelijke konfiguratie van kernsmelt' die mogelijk ook nog begint te 
reageren met de betonlaag. Als gevolg daarvan zijn er aanzienlijke on
zekerheden in de koelsnelheid van de kernsmelt. IDCOR konkludeerde 
echter dat de kernsmelt een koelbare konfiguratie zal aannemen als hij 
door water bedekt blijft. 

3 Interakties tussen kernsmelt en beton. 
De hete kernsmelt kan met het beton van de reaktorholte of dergelijke 
reageren. IDCOR berekende dat daarbij in eerste instantie een gat ont
staat van 20-30 cm diep. Vervolgens ontwikkelt zich stoom en komen er 
gassen vrij als waterstof en koolmonoxide, wanneer het beton verder 
aangetast wordt. Door het vrijkomen van deze gassen kan de druk in de 
veiligheidsomhulling oplopen. Waterstof en koolmonoxide zijn brand
baar. 
IDCOR verwacht dat bij het aantasten van het beton veel warmte 
verdwijnt in het beton, of voor het omzetten van water in stoom, het 
ontleden van het beton e.d. nodig zal zijn. Doordat er ook energie 
vrijkomt, o.m. door de oxidatie van metaal, gaat de aantasting 
van het beton en dus de gasproduktie in een langzaam maar zeker tempo 
door. 
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Op basis van deze inzichten ontwikkelde IDCOR modellen voor het ver
loop van de interaktie tussen het beton en de kemsmelt. Deze modellen 
vertoonden goede overeenkomst met de resultaten van experimenten en 
literatuurgegevens. In aanvulling op cie hierboven reeds genoemde ver
schijnselen stelt IDCOR dat er zich een aanzienlijk opwaarts warmte
transport kan voordoen wanneer het water is verdampt en de droge kern-
smelt weer heter begint te worden. Daardoor kan in delen van de vei-
ligheidsomhulling de temperatuur hoog oplopen. 

De ontwikkeling van niet samendrukbaar gas. 
IDCOR ontwikkelde aparte modellen om te berekenen hoeveel waterstof, 
edelgassen en gassen uit het beton er bij een ongevalsverloop vrijko
men. De edelgassen ontsnappen uit de brandstofstaven als deze worden 
aangetast en dragen direkt bij aan het opwarmen van de veiligheidsom-
hulling (zie verder ook 6.3.2, 6.3.6 en 6.4.3). 
Vervolgens ward de bijdrage aan de druk in de veiligheidsomhulling be
rekend en de bijdrage aan de natuurlijke cirkulatie. Er werd rekening 
gehouden met gedeeltelijke of komplete verbranding van brandbare gas
sen. 

Waterstofverdeling en verbranding. 
Waterstof is een brandbaar gas. Een mengsel van waterstof, stoom en 
lucht kan op drie manieren ontbranden: 
1. met diffusie-vlammen: stationaire vlammen waardoor een te verwaar

lozen druk ontstaat; 
2. met deflagraties: vlammen die zich met een snelheid kleiner dan 

die van het geluid verspreiden en tot middelmatige toename van de 
druk leiden; 

3. met detonaties: vlammen die zich met supersonische snelheid ver
spreiden en met extreem korte, hoge piekdrukken gepaard gaan. 

IDCOR onderzocht of in de veiligheidsomhulling van de referentie-cen
trales plaatselijk hogere waterstofkoncentraties dan elders konden 
voorkomen. De konklusie was dat waterstof in aangrenzende delen van de 
veiligheidsomhulling ongeveer overal in dezelfde koncentratie zal 
voorkomen. De verschillende mengprocessen of kombinaties daarvan in de 
atmosfeer van de omhulling zijn voldoende om de gassen snel te mengen 
vergeleken met de tijdsschaal van een ongevalsverloop. 
Bij deflagraties nemen de piekdrukken sterk toe bij waterstofkoncen
traties boven de acht volumeprocent. In een grote, droge veiligheids
omhulling (PWR, Zion) kan zo'n koncentratie рез ontstaan als 90% van 
de zircaloy van de kern geoxideerd is en zelfs dan zou de druktoename 
geen gevaar voor de omhulling opleveren. Deze omstandigheden zouden 
zich alléén lang na het falen van het reaktorvat voordoen als gevolg 
van de interakties tussen beton en kemsmelt. 
Om een detonatie te laten ontwikkelen is een begin-energie nodig, die 
ongeveer 100 miljoen maal groter is dan die om een deflagratie te doen 
ontstaan, en duizenden malen groter dan de energie, die typische ont
stekingsmechanismen zoals elektrische vonken kunnen leveren, Direkt 
aangestoken detonaties kunnen dus worden uitgesloten. 
Hoewel de gegevens over de overgang van deflagraties-naar-detonatiea 
minder definitief zijn dan die met betrekking tot direkte ontsteking, 
geven ze aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dit verschijnsel 
zich voordoet in een veiligheidsomhulling van een reaktor. 



18 

6.5 Vrijkomen en transport van splijtingsprodukten. 
6.5.1 Vrijkomen uit brandstof tijdens verhitten kern. 

Als de kern heet wordt kunnen er vluchtige splijtingsprodukten 
uit de brandstof vrijkomen: onder meer de edelgassen xenon en krypton 
en cesium, jodium en tellurium. Hiervoor werd in NUREG-0772 een empi
risch model ontwikkeld. 
Volgens IDCOR bevat dit enige onzekerheden. IDCOR ontwikkelde daarom 
een ander, mechanistisch model. Daarin wordt aangenomen dat het ge
deelte van de splijtingsprodukten dat vrijkomt gelijk is aan het deel 
van de uraniumoxide, dat door stoom verder oxideert. Het nieuwe model 
is in het FPRAT-programma en vervolgens in het MAAP-programma ver
werkt . 

6.5.2 Chemische vormen. 
IDCOR ontwikkelde een chemisch thermo-dynamisch model om het gedrag 
van vluchtige en halfvluchtige splijtingsprodukten, nadat ze vrijgeko
men zijn te beschrijven. De vluchtige stoffen worden door een stroom 
van stoom en waterstof meegevoerd tot ze kondenseren. Vaste deeltjes 
(aerosolen) slaan neer in het primaire systeem of komen met de 
overgebleven damp via lekken in de veiligheidsomhulling. Het transport 
van splijtingsprodukten is dus zeer afhankelijk van vluchtigheden, die 
op hun beurt samenhangen met de chemische vorm van de splijtingspro
dukten . 
Een belangrijke konklusie van IDCOR is, dat jodium vooral in de vorm 
van een cesiumjodide, en cesium vooral in de vorm van cesiumhydroxide 
voorkomt. Cesiumjodide is veel minder vluchtig dan elementair jodium 
en lost beter op in water. Cesiumhydroxide lost ook op in water. 
De dominante vorm van tellurium is nog niet vastgesteld. Tellurium kan 
een reaktie aangaan met het zirconium en tin in de bekleding van de 
brandstofstaven. Vinden zulke reakties plaats, dan ontstaan er stoffen 
met een veel lagere dampdruk dan die van elementair, dwz. ongebonden 
tellurium. Een deel van deze stoffen zou daardoor in de kernsmeit kun
nen blijven. Ze zouden eventueel later vrij kunnen komen bij de inter-
akties tussen kernsmelt en beton. 

IDCOR bekeek ook het gedrag van andere materialen, die zich in de re-
gelstaven, struktuurelementen, brandstofbekleding of de brandstof be
vinden en in de oververhitte kern kunnen verdampen. Thermo-dynamische 
gegevens werden ontleend aan de literatuur gebaseerd op experimenten 
of geschat. Daaruit werd bepaald welke stoffen in vaste vorm zouden 
blijven en welke dampdrukken de gasvormige materialen zouden hebben 
onder ongevalsomstandigheden. 

6.5.3 Agglomeratie en depositie-processen. 
Wanneer gasvormige stoffen kondenseren tot vaste deeltjes kunnen deze 
samenklonteren (agglomereren), neerslaan, oplossen in water en 
weer opdwarrelen als de druk wegvalt bij het falen van het reaktorvat 
of de veiligheidsomhulling. IDCOR modelleerde deze processen in het 
programma RETAIN. 
Agglomeratie treedt zeer snel op, vooral bij aerosolen in hoge koncen-
traties. De zwaartekracht en turbulente gasbeweging zijn de belang
rijkste mechanismen die aan de vorming van agglomeraten bijdragen, 

Aan het neerslaan van aerosolen dragen in verschillende stadia van het 
ongevalsverloop diverse mechanismen bij; turbulente depositie, diffu-
siephorese, thermophorese en sedimentatie. 
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Uit sedimentatie-experimenten met agglomeratie tgv. Brownse beweging 
en zwaartekracht leidde IDCOR een korrelatie af tussen de momentane 
massadichtheid van een aerosol en de snelheid waarmee aerosolen neer
slaan. Hoewel de korrelatie werd ontwikkeld voor aerosolen in een 
droge omgeving, is hij door IDCOR ook toegepast op situaties met veel 
stoom en op hygroscopische aerosolen. De korrelatie werd vergeleken 
met diverse in de literatuur beschreven experimenten. Hij kwam in alle 
gemaakte vergelijkingen goed overeen. 

6.5.4 Opdwarrelen en opnieuw verdampen van splijtingsprodukten. 
IDCOR heeft onderzocht of eenmaal neergeslagen materiaal weer zou kun
nen opdwarrelen onder invloed van de hydrodynamische krachten, 
die zich voordoen als het reaktorvat onder hoge druk faalt. IDCOR 
stelde vast dat de hoeveelheid materiaal dat opdwarrelt onbetekenend 
zou zijn. 

Het opnieuw verdampen van eenmaal neergeslagen stoffen, de natuurlijke 
cirkulatie van de stroom van splijtingsprodukten en het kondenseren 
van de damp zijn in het komputerprogramma MAAP opgenomen. Daarbij 
hield IDCOR geen rekening met de mogelijkheid dat cesiumhydroxide na 
te zijn neergeslagen gaat reageren met staalstrukturen, waardoor nieu
we verbindingen ontstaan met een veel lagere dampdruk dan cesiumhy
droxide. 
In BWR's is opnieuw verdampen een belangrijk proces dat lang doorgaat 
en waardoor veel van de vluchtige splijtingsprodukten uiteindelijk in 
de veiligheidsomhulling terechtkomen. 
In PWR's verplaatsen cesiumjodide en cesiumhydroxide zich na de breuk 
van het reaktorvat naar de koudere delen van de koelleidingen en de 
stoomgeneratoren. Een klein deel daarvan verdampt nog eens en gaat 
terug naar het reaktorvat; een ander klein deel komt uit het reaktor
vat in de veiligheidsomhulling. 

6.3.5 Vrijkomen van brandstof tgv. kemsmelt/beton-interakties. 
Bij de interaktie tussen kemsmelt en beton ontstaan gassen als gevolg 
van het ontleden van het beton. Als deze door de kemsmelt heen borre
len, kunnen nog in de kemsmelt aanwezige vluchtige stoffen, maar ook 
zogenaamd niet-vluchtige splijtingsprodukten als strontium, barium, 
ruthenium, molybdeen en lanthaan vrijkomen. Voor de berekening van 
het vrijkomen van deze aerosolen gebruikte IDCOR de eerder modelmatig 
berekende snelheid waarmee het beton erodeert en een theoretisch model 
voor het losraken van stoffen uit de kemsmelt op basis van de 
wet van Raoult. 

6.5.6 Effekten van ingebouwde veiligheidsapparatuur. 
IDCOR bestudeerde ook de effektiviteit van veiligheidsapparatuur zoals 
sproeiers, onderdrukkingsbassins en ijskondensatoren. De resultaten 
zijn samengevat in hoofdstuk 10. 

6.5.7 Vrijkomen uit veiligheidsomhulling. 
Als de veiligheidsomhulling faalt kunnen splijtingsprodukten die in de 
lucht zweven naar de plaats van de breuk waaien. Een deel daarvan kan 
daarbij neerslaan. De rest kan echter in de secundaire omhulling, in 
de bijgebouwen of in het milieu buiten het gebouw terecht komen. In de 
eerste twee situaties kan weer depositie plaatsvinden als beschreven 
in 6.3.3. 
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6.6 Verschijnselen in het milieu. 
Om de gevolgen van het vrijkomen van splijtingsprodukten te bepalen, 
analyseerde IDCOR: 
1. transport en diffusie van splijtingsprodukten in de atmosfeer; 
2. depositieprocessen; 
3. opname van radionucliden en daaruit voortkomende biologische doses; 
4. beschermende maatregelen; 
5. de gevolgen van stralingsdoses op het menselijk lichaam; 
6. ekonomische gevolgen. 

Voor 1, 2, 3 en 5 maakte IDCOR van bekende modellen gebruik. Bij 4 
werd aangenomen dat de evacuatieplannen worden uitgevoerd en dat per
sonen die op een afstand tussen 16 en 40 km van de centrale wonen 
tot 12 uur nadat de wolk gepasseerd is binnen blijven. 
Volgens IDCOR is Grand Gulf de enige centrale waarbij de kern door de 
betonnen vloer van de omhulling zou kunnen smelten. Daarbij komen er 
extreem weinig splijtingsprodukten in het milieu, die via waterwegen 
waarschijnlijk tot verwaarloosbare doses leiden. 

IDCOR-hoofdstuk 7: GEÏNTEGREERDE KOMPUTERPROGRAMMA•S МВТ. ERNSTIGE ON
GEVALLEN 

Dit hoofdstuk geeft een kwalitatieve beschrijving van de opzet 
en onderlinge samenhang van de komputerprogramma•s die IDCOR ontwik
kelde en gebruikte. De basisgegevens hiervoor zijn in de voorafgaande 
hoofdstukken beschreven. 

IDCOR-hoofdstuk 8: STRUKTURELE STERKTE VAN DE VEILIGHEIDSOMHULLING 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van de analyses 
besproken in hoofdstuk 6 en 10 als volgt samengevat: 

* Een stoomexplosie die groot genoeg is om tot een breuk in de 
veiligheidsomhulling te leiden wordt fysisch onmogelijk geacht. 

* Alle druktoenames in de omhulling ontstaan voldoende langzaam om als 
statische belasting van de struktuur van de cmhulling te worden op
gevat (statische belasting laat zich gemakkelijker en nauwkeuriger 
berekenen dan dynamische). 

* De meest waarschijnlijke bedreiging van de integriteit van de omhul
ling is een kombinatie van langdurige drukopbouw tgv. stoomvorming 
of de produktie van niet samendrukbare gassen en een falen van de 
warmte-afvoer uit de omhulling. Aangezien het lang duurt voordat dit 
zover is, ontstaat er tijd voor het neerslaan van radioaktieve stof
fen en het nemen van korrigerende maatregelen. 

* Een waterstofdetonatie wordt niet mogelijk geacht want 
- goede menging voorkomt plaatselijk voldoende hoge koncentraties 
- de benodigde ontstekingsenergie ontbreekt 
- verschillende lokale detonaties zouden de omhulling niet bedreigen 
- de vorm van de omhullingen dragen niet bij aan een turbulente 
overgang van deflagratie naar detonatie 

- in middelgrote centrales worden waterstofaanstekers geïnstalleerd 
om waterstof te verbranden en opbouw te voorkomen, 

* Temperaturen die de omhulling voldoende sterk kunnen aantasten zijn 
alleen te bereiken als er onvoldoende water is om de kernsmelt 
af te koelen en dan alleen in beperkte gevallen. 
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* Een kleine opening in de onthulling kan de drukpieken gedurende de 
drukopbouw beperken. 

* IDCOR heeft aangetoond, dat het weer opdwarrelen van aerosolen onder 
invloed van snelle drukverlaging niet optreedt. Daarom is de 
afmeting van een gat op het moment van falen van de omhulling in ge
val van laat falen van minder belang dan eerder werd aangenomen. 

De konklusies van de berekeningen van IDCOR voor de referentiecentra
les luiden: 
* De faaldruk - de maximale sterkte van de omhulling onder omstandig
heden waarbij hij het kan begeven - is 2 tot 4 maal de ontwerpbasis-
druk. Omhullingen met lagere ontwerpdrukken hebben grotere marges. 

* De marges tussen de uiteindelijke faaldrukken en ontwerpdrukken to
nen de inherente konservatismen in de methodologie en programma's 
die voor het ontwerp van omhullingen gebruikt worden en feitelijke 
materiaaleigenschappen die beduidend beter zijn dan de ontwerpwaar-
den. 

* Tenzij de wanden van de veiligheidsomhulling direkt aan de hitte van 
de kernsmeit worden blootgesteld, zijn de temperaturen die bij onge
vallen met een beschadigde kern ontstaan onvoldoende hoog om een 
effekt te hebben op de materiaaleigenschappen van de wanden van de 
omhulling. 

* De meest waarschijnlijke plaats voor een gat in een cylindrische 
omhulling is dicht bij de rand waar de wand en de koepel samenkomen. 

* Rigoreuze analyses en gegevens mbt. lekken in plaats van een groot 
gat zijn momenteel niet beschikbaar. Het oordeel van deskundigen 
wijst er echter op dat in plaats van een grote breuk relatief kleine 
lekken zullen optreden. De NRC voert onderzoek uit dat dit waar
schijnlijk zal bevestigen. 

* In het geval van het laat falen van de veiligheidsomhulling is de 
grootte van het gat minder belangrijk dan men voorheen dacht, omdat 
het weer opdwarrelen van aerosolen niet optreedt. 

* In bepaalde BWR Mark I-omhullingen zouden belastingen met hoge tem
peraturen eerder tot kleine gaten bij de doorvoeringen leiden dan 
tot het falen van de struktuur op grote schaal. 

IDCOR-hoofdstuk 9: HOUDBAARHEID VAN INSTRUMENTATIE EN APPARATUUR IN DE 
OMGEVING VAN EEN BESCHADIGDE KERN 

IDCOR evalueerde voor tenminste 20 dominate ongevalsverlopen de om
standigheden waaraan de instrumenten in de vier referentiecentrales 
zouden kunnen worden blootgesteld. 
De meest gevoelige delen van de apparatuur - afgezien van de kabels -
bevinden zich normaliter buiten de veiligheidsomhulling en werden niet 
expliciet in de evaluatie betrokken. 
28 representatieve onderdelen van apparatuur in veiligheidssystemen, 
verdeeld over de vier referentiecentrales, overleven de ongevalsom-
standigheden van het begin tot het tijdstip van falen van de veilig
heidsomhulling in de uitgekozen ongevalsverlopen. 
Er ie een aanzienlijke hoeveelheid tijd beschikbaar, voor mogelijk 
herstel van de apparatuur, aangenomen dat deze in het begin onbeschik
baar zou zijn, voordat de kondities in de veiligheidsomhulling 
slechter worden dan de instrumenten kunnen verdragen. 
Er kunnen ernstige ongevaleverlopen met een zeer kleine kans op optre
den worden gepostuleerd die onacceptabele omstandigheden voor de appa
ratuur vormen. Gezien de kleine kans op voorkomen worden zulke omstan
digheden minder problematisch geacht dan eerder aangenomen. 
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iDCOR-hoofdstuk 10: REAKTIES VAN CENTRALES OP ERNSTIGE ONGEVALLEN 

Zoals aangegeven in IDCOR-hoofdstuk 5 zijn er vele methoden o» »msti-
ge ongevalsverlopen tot staan te brengen voordat de kern beschadigd 
wordt. Als die preventieve maatregelen ontbreken, kunnen de IDCOR-re-
ferentiecentrales op diverse manieren reageren, beschreven in dit 
hoofdstuk. 
De gekozen ongevalsverlopen representeren ongevalsverlopen die naar 
het oordeel van IDCOR typerend zijn voor de dominante ongevalsverlopen 
die tot een kernsmeit leiden. Ze zijn gekozen op bas:':: van een studie 
van de veertien probabilistic risk assessments, PRA's. beschreven in 
hoofdstuk 4. 

In hoofdstuk 4 werden zeven funkties beschreven die bij een reaktoron-
geval bewaard dienen te worden: integriteit van c* -eaktor, vorm van 
de kerninventaris, afvoer van warmte uit de kern, i 'ik-onderdrukking 
in de veiligheidsomhulling, afvoer van warmte uit de veiligheidsomhul-
ling, integriteit van de omhulling en de afvoer van radioaktiviteit 
uit de omhulling. De dominante ongevalsverlopen zijn ingedeeld naar 
het falen van deze funkties of kombinaties ervan. Korrelatie met de 
berekende kansen op het optreden van falende funkties geeft aan dat 
een paar soorten ongevalsverlopen het meest waarschijnlijk zijn. Deze 
ongevalsverlopen vormen de basis voor de analyses van ernstige 
ongevallen. 

De analyses werden met het MAAP-komputerprogramma uitgevoerd (Modular 
Accident Analysis Program) en worden in paragraaf 10.2 tot en met 10.5 
zowel voor BWR's als voor PWR's beschreven. 
Daarbij is eerst een analyse gemaakt van ongevalsverlopen waarbij er 
niet of nauwelijks wordt ingegrepen door de operator. Vervolgens zijn 
er varianten gemaakt, waarin de operator dingen doet die overeenkomen 
met de richtlijnen voor noodgevallen. Volgens IDCOR zijn er naast de 
in dit hoofdstuk beschreven handelingen voor de operator nog vele an
dere mogelijkheden om een kernsmeit of het falen van de veiligheidsom
hulling te voorkomen. 

De resultaten zijn weergegeven in cijfers die aangeven welk deel van 
de reaktorinhoud aan splijtingsprodukten in het milieu terecht zullen 
komen. De gevolgen van een lozing van splijtingsprodukten zijn voor 
elke reaktor berekend met een komputerprogramma CRAC-2, met de 
plaatsspecifieke gegevens, voor de bevolking, de topografie en de 
weersgesteldheid, op de in paragraaf 6.6 beschreven wijze. Dwz. na 
waarschuwing vindt volledige evaluatie van de bevolking tot op 16 km 
van de centrale plaats en iedereen die op 16-40 km afstand van de cen
trale woont blijft tot 12 uur na het langstrekken van de radioaktieve 
wolk binnen. 

De wijze waarop de veiligheidsomhulling faalt wordt bepaald door fysi
sche processen, beschreven in paragraaf 6.3 en 6.4 en door de eigen
schappen van de veiligheidsomhulling die voor elke soort centrale an
ders zijn. 
Uit de paragrafen 10.3 t/m 10.5 blijkt, dat de belangrijkste belasting 
van de veiligheidsomhulling het gevolg is van overdruk door de 
produktie van stoom van niet-kendenseerbaar gas dat bij interakties 
tussen de kernsmelt en beton vrijkomt, of de omhulling faalt tgv. een 
te hoge temperatuur. 
Verder zijn er omstandigheden in beschouwing genomen die bij een onge
val kunnen leiden tot een zgn. by-pass of een isolatiefalen van de 
veiligheidsomhulling. 



23 

In deze samenvatting nemen wij van paragraaf 10.3, 10.3 en 10.5 alleen 
de -tabellen met de resultaten over. We geven alleen bij wijze van 
voorbeeld een samenvatting van paragraaf 10.4 over de Zion-centrale 
met een grote droge veiligheidsomhulling weer. In Nederland wordt nog
al eens naar de PRA van de Zion-centrale verwezen, omdat deze nog het 
meest lijkt op in Nederland nieuw te bouwen centrales. 

10.2 Peach Bottom kerncentrale (BWR met Mark I druk-onderdrukking): 
Zie tabel 10-1. 

Tabel 10-1: Samenvatting van de IDCOR-berekeningen voor de 
Peach Bottom kerncentrale {gekorrigeerd mbv. 
IDCOR-Errata-sheet) 
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10.3 Grand Gulf kerncentrale (BWR met Mark III druk-onderdrukking): 
Zie tabel 10-2. 

Tabel 10-2: Samenvatting van de resultaten van de IDCOR-bereke-
ningen voor de Grand Gulf-kerncentrale. 
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10.4 Zion-kerncentrale (PWR met grote, droge veiligheidsomhulling). 

10.4.1 Het model van de veiligheidsomhulling en de ontsnappingswegen van de 
eplijtingsprodukten. 

Als de veiligheidsomhulling ernstig faalt, gebeurt dat -volgens de be
rekening in IDCOR-hoofdstuk 8- in het cylindrische deel bij een druk 
van 149 psia (zie ook fig. 1). 
Een aanvullende analyse van IDCOR wees uit dat het meest waarschijn
lijke is dat de omhulling faalt op een plaats bij de overgang naar een 
hulpgebouw. Het meest waarschijnlijke lek is er een dat verdere druk-
opbouw beperkt, zodat de eplijtingsprodukten na het ontstaan van de 
breuk langzaam ontsnappen. Aangenomen wordt dat de eplijtingsprodukten 
direkt in het milieu komen. 

10.4.2 Ongevalsverlopen en mogelijke akties van operators. 

De door IDCOR bestudeerde ongevalsverlopen voor een PWR met een grote 
droge omhulling omvatten: 
- station black-out (14-TE) 
- station black-out met RCP-seal LOCA (2-SE) 
- interfacing system LOCA (16-VL) 
- large LOCA with failure of recirculation (3-ALFC) 
- email LOCA with failure of recirculation (1-SFLC) 
Van deze ongevaleverlopen leiden alleen gevallen van station black-out 
(ongeval tgv. het uitvallen van elektriciteitsvoorziening van de cen
trale) tot het falen van de veiligheidsomhulling en lozingen van bete
kenis. 

http://tafc.nl


25 

Bij de interfacing system LOCA (ongeval tgv. het verlies van koelwater 
op de grens van twee sub-systemen in de reaktor), zijn er lozingen 
naar het bijgebouw en van daar naar buiten. Andere ongevalsverlopen 
eindigen met een koelbare kernsmelt in de veiligheidsomhulling of het 
weer onder water komen van de kern zodat breuk van het reaktorvat 
voorkomen wordt (zie tabel 10-3). 

De noodprocedures voor de Zion-reaktor beschrijven een grote variëteit 
aan handelingen die de operator kan uitvoeren om in voldoende koeling 
te voorzien en de integriteit van de veiligheidsomhulling te bewaren. 
Enige van de manieren om water in het reaktordrukvat te injekteren 
zijn: 

1. Drie pompen die water onder hoge druk (tot 2800 psia) kunnen leve
ren. Deze kunnen op twee manieren water uit twee verschillende 
bronnen (nl. de wateropslagtank tbv. de splijtstofwisseling en wa
ter uit de uitlaat van het residu-warmte-af voersysteem) op meerdere 
plaatsen in het systeem inbrengen. 

2. Twee veiligheidsinjektiepompen, die water onder middelmatige druk 
(tot 1700 psia) kunnen leveren op dezelfde manieren als genoemd on
der 1. 

3. Twee lage druk injektiepompen, die water met drukken tot 600 psia 
kunnen leveren, op evenveel manieren als genoemd onder 1. 

4. Er zijn vier passieve accumulatoren die geaktiveerd worden als de 
druk in het reaktordrukvat onder een bepaald nivo zakt. 

De operator heeft ook diverse manieren om de veiligheidsomhulling af 
te koelen en tegen overdruk te beschermen. Deze omvatten onder meer: 
1. Vijf koel-ventilatoren die tot 23 MW kunnen verwijderen onder LOCA-

omstandigheden, dwz. bij verlies van koelwater. 
2. Drie containment sproeipompen. 

In het geval van het verlies van de elektriciteitsvoorziening, zal de 
operator ook vitale aansluitingen proberen te herstellen. Herstel van 
een daarvan maakt een noodkoelsysteem weer beschikbaar, een hulppomp 
voor voedingswater, een sproeipomp in de veiligheidsomhulling en twee 
koelventilatoren. Er komt verder ook weer water voor de koeling van 
warmtewisselaars beschikbaar. 

Tabel 10-3: Samenvatting van de resultaten van de iDCOR-berekeningen 
voor de Zion-kerncentrale. 

StUudCfl Itad^O H> С "«"onmfnui DpiMtH 

• * * 
SWon 

амают 
(14.11) 

SrailOCA 
au.) 

*MCkMI*l*>S«« 
lOCAondtoip»rfd 

0«V) 

РкЯмомгРсмсюгумг* 
toptrfcouwncouwtd,» 
514*1 0> MW fflPPflQ, nr 
WfMl 1)Г4МЛ. bf 
C C I W W M OWfpf09fuF9flAjt hl 
1«W! a> H»0rt ptOOud И М И , N 

11 
40 

яо 

e»-в) 
Э2 
Э0 
Э1 

дао яо 

22 
ЭО 
эо 
00 
40 

ц.г, 
ко 

•ПС 
л л 

Fmon Product Щ0мм Lactone* 
«в Kr 
l№ 
Cl Rb 
WSb 
s>e* 
At/Mo 

m 
2\-*\ 
*-Э> 

<1|-S) 

1(0) 
Л-Э) 
Э1-Э) 
«-» 

•к» 
1«-1> 

•J-SI 

но» 
ж - ч 
•J-W 
* -» 

Оямг> Сопицишси 

Юмгя conror Mi t f imffr 
gwvwconi 110* 
WhoW OooY fHpfl féjm 

0 
0 

1(-4) 

21' 

0 0 
0 

7J-4, 

!® т 

0 
0 

а-*» 
«и 

тп01юЛ19 m рвгогяьоон ого cvponcntt оМ0 
к Jow* игкя юмму те»» л чтят шеоио ем* «о»*»* «волев www • so «*•» itenn#*+rH**o*# У) 

vort. л Г* o«oni fiat ffw occrdont occur* 



26 

Tabel 10-4: Samenvatting van de resultaten van de IDCOR-berekeningen 
voor de Sequoyah kerncentrale. 
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10.4.3 Station black-out (14-TE). 

Dit ongevalsverloop wordt geïnitieerd door het wegvallen van de elek
triciteitsvoorziening van buiten de centrale, gevolgd door het 
wegvallen van de stroom in de centrale, het stopzetten van de reaktor, 
uitvallen van pompen en verlies van het hulp-voedingswater. Met uit
zondering van passieve accumulatoren zijn er geen nood-koelsystemen 
beschikbaar en geen veiligheidssystemen voor de veiligheidsomhulling. 
Het water in het pri.naire s>steem verdampt onder invloed van de ver-
valwarmte. Als de kern blootkomt, neemt de snelheid waarmee het water 
in stoom wordt omgezet verder toe. De kernsmelt gaat door het reaktor
vat heen. 
Het water in de holte onder het reaktorvat is 9 uur na het begin van 
het ongevalsverloop verdampt. Een uur later begint de aantasting van 
het beton. Door de produktie van waterstof en niet-kondenseerbare gas
sen neemt de druk toe. De veiligheidsomhulling bezwijkt volgens het 
co"*r''Cerprogramma 32 uur na het begin van het ongevalsverloop. 

Als het reaktorvat breekt zijn alle vluchtige splijtingsprodukten al 
uit de brandstof ontsnapt en grotendeels weer neergeslagen in het bo
venste deel van het reaktorvat. De rest bevindt zich in de leidingen 
en de stoomgeneratoren. Na de breuk komt een klein deel van de 
vluchtige splijtingsprodukten in de holte onder het reaktorvat en komt 
van daar in de verschillende delen van de veiligheidsomhulling. Daar 
slaat het neer op horizontale oppervlaktes als vloeren of op vertikale 
oppervlakken als zich daar stoom kondenseert. 
Materiaal dat door de hitte van de eigen straling in het bovenste deel 
van het reaktorvat verdampt slaat weer neer in de leidingen en middel-
Lis deel van het reaktorvat. Na het falen van de veiligheidsomhulling 
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verlaten sommige vluchtige dampen het primaire systeem, wanneer de 
druk in het gebouw afneemt. Volgens de berekeningen van IDCOR zijn er 
geen akute effekten en op lange termijn slechts 43 slachtofferes (dwz. 
in het gebied rond Zion, en als de evacuatieplannen, zoals eerder ver
meld, worden uitgevoerd). 

Als de elektriciteitsvoorziening ten dele hersteld wordt voordat de 
kern blootkomt, kan de situatie zich stabiliseren met mogelijk een 
kleine hoeveelheid schade aan de kern. Als de voorziening hersteld 
wordt na de breuk van het reaktorvat kan de kern onder water gezet 
en de druk verlaagd worden, zodat er ook een stabiele situatie ont
staat . 
De operators kunnen ook 4 uur na aanvang van het ongevalsverloop druk-
ventielen gebruiken om de druk te beperken, waardoor er eveneens een 
stabiele situatie ontstaat. 

10.4.4 Station black-out with RCP Seal LOCA (2-SE) 

Dit ongevals verloop begint met het uitvallen van de elektriciteits-
vo .̂ ziening en het falen van de verzegeling van de reaktorkoelpomp 
(RUP) waardoor na 45 minuten een klein lek ontstaat (L0CA= Loss Of 
Coolant Accident, dwz. een ongeval met verlies van koelwater). 
Afgezien van kleine verschillen in het tijdstip waarop bepaalde dingen 
gebeuren verschilt dit ongevalsverloop verder weinig van het vorige. 

Ook is bekeken wat er gebeurt als er tijdens dit ongeval een opening 
van 25 cm doorsnee in de veiligheidsomhulling zit (SE-Impaired con
tainment in tabel 10-3). 
De lozingen zijn dan gering, omdat de druk in de omhulling en dus de 
snelheid waarmee de lucht er uit komt laag is. Het grootste deel van 
de lozing doet zich voor na de breuk van het reaktordrukvat. Er zijn 
geen gevolgen op korte termijn, op lange termijn zijn er 210 doden 
tgv. kanker. 

De effektiviteit van het partiële herstel van de elektriciteitsvoor
ziening door de operator komt overeen met die beschreven bij het vori
ge ongevalsverloop. Herstel van een vitale aansluiting op verschillen
de tijdstippen na aanvang van het ongevalsverloop leidt er volgens de 
IDCOR-berekeningen toe dat de situatie een uur later onder kontrole 
is. 

10.4.5 Interfacing system LOCA (16-VL). 

Dit ongevalsverloop begint met het gelijktijdig falen van de ventielen 
tussen het primaire systeem en het aanzuigen van de (RHR) pompen die 
de residu-reaktorwarmte verwijderen. Als de vloeistof onder hoge druk 
in de lage drukbuizen komt bezwijkt de verzegeling van de RHR-pompen 
en loopt er koelwater in de pompkamers. Het hulp-voedingswatersysteem, 
de drukventielen van de stoomgenerator en een hogedruk kern-noodkoel-
systeeni olijven werken. De accumulatoren zijn beschikbaar, evenals de 
warmte-verwijderingssystemen in de veiligheidsomhulling. De operator 
zet de reaktorkoelpompen af als het noodkoelsysteem gaat werken. Het 
noodkoele, ;teem werkt 6 uur, tot het water op is. De reaktorkern blijft 
tot 20 uur na het begin van het ongevaleverloop onder water door het 
water, dat uit de stoomgeneratoren terugloopt en het water dat 
met het hulpvoedingswatersysteem wordt aangevoerd. Veel stoom ontwijkt 
intussen naar het bijgebouw. Na 20 uur is er zoveel water weg dat het 
water rond de kern begint te zakken. Na 26 uur is de kern gesmolten en 
breekt het reaktorvat. Aangezien er ook in de holte onder de reaktor 
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geen water meer is, wordt het beton onmiddellijk aangetast. De 
gassen die daarbij vrijkomen ontsnappen naar het bijgebouw. De sterke 
stroming van de stoom en de niet kondenseerbare gassen in de loop van 
het ongeval leiden tot een snel transport van splijtingsprodukten naar 
het bijgebouw. Deze slaan daar snel neer, vooral dankzij de aanwezige 
stoom. De berekende lozingen in het milieu zijn gering. Als gevolg 
daarvan zijn er alleen zes slachtoffers op lange termijn. 

IDCOR identificeerde twee dingen die de operator kan doen. De eerste 
mogelijke aktie is: water in de pompkamers pompen totdat de lekken on
der water komen te staan. De ontsnappende radioaktieve stoffen 
moeten dan eerst door dit water heen en lossen in het water op of 
slaan neer. De hoeveelheid die in het bijgebouw komt neemt daardoor 
sterk af. 
De tweede aktie bestaat uit langdurige waterinjektie naar de kern, 
mbv. diverse minder gebruikelijke systemen en het tijdelijk doen over
nemen van de funktie van de uitgevallen pompen om de koeling van de 
reaktor op peil te houden. Zo ontstaat er een stabiele situatie. 

10.4.6 Large LOCA with failure of recirculation (3-ALFC). 

Dit ongevalsverloop begint met een grote leidingbreuk in de koude 
poot van het koelsysteem (zie fig. 3). Het noodkoelsysteem werkt goed 
wat betreft de injektie van water, maar geeft het op bij het overscha
kelen naar recirculeren. Het hulpvoedingswatersysteem blijft werken, 
de koelventilatoren eveneens. Tijdens de injektie werkt een set 
sproeiers in de veiligheidsomhulling. 
Als de koude poot breekt, maakt de reactor een noodstop, de hulpvoe-
dingswaterpomp begint als de reaktorpomp uitvalt. Het noodkoelsysteem 
werkt een half uur. De vervalwarmte doet de druk toenemen en het koel
water loopt weg via de breuk. Na een klein uur komt de kern bloot. Na 
2,3 uur zakt de kernsmelt door het reaktorvat. Er ontstaan twee water-
stofbranden. 
De druk stijgt terwijl de kernsmelt, onder water gezet, blust. Daarna 
daalt de druk door de koel ventilatoren. Het beton wordt niet aange
tast, de veiligheidsomhulling blijft intakt, de splijtingsprodukten 
kunnen niet ontsnappen. 

Als de operator tijdig een bepaalde pomp in werking weet te zetten, 
kan het ongevalsverloop gestopt worden voor de brandstof begint te 
smelten. Andere maatregelen, op zich onvoldoende om een stabiele situ
atie te kreëren, leveren wel veel tijdwinst waarin verdere noodmaatre
gelen genomen kunnen worden om het ongeval te beperken. 

10.4.7 Small LOCA with failure of recirculation (1-SLFC). 

Dit ongevalsverloop begint met een kleine leidingbreuk in de koude 
poot. De injektie door het noodkoelsysteem werkt goed, maar het 
systeem faalt bij het overschakelen naar recirculeren. De omstandighe
den zijn verder gelijk als in het voorafgaande ongevalsverloop. 

Het ongeval verloopt in grote lijnen ook gelijk aan het voorafgaande, 
zij het in een veel lager tempo. Het reaktorvat faalt pas na 13,8 uur 
(ipv. na 2,3 uur in het vorige geval). Ook in dit geval blijft 
de omhulling intakt en ontsnappen er geen splijtingsprodukten. Ook 
hier kan de operator een stabiele situatie kreëren door een recircula-
tiekoelpomp in werking te stellen. 
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10.5 Sequoyah kerncentrale (PtfR met ijskondensator) 
zie tabel 10-4 

10.6 Konklusies. 

Volgens IDC0R is de waarschijnlijkheid van ernstige ongevallen 
extreem laag. Er zijn niet alleen veel manieren om ze te voorkomen, 
maar de referentiecentrales van IDCOR reageren op diverse manieren die 
de gevolgen buiten de centrale veel meer beperken dan men voorheen 
aannam. Uit de komputer-analyses van IDCOR blijkt dat er veel tijd is 
om ernstige ongevalsverlopen tot stilstand te brengen en te voorkomen 
dat de veiligheidsomhulling faalt. Er is met voorbeelden van akties 
van operators aangetoond wat het effekt van herstel binnen deze tijd 
kan zijn. 
Onder extreme omstandigheden kan de veiligheidsomhulling echter fa
len. Voor ongevalsverlopen in BWR's met onvoldoende koeling van het 
onderdrukkingsbassin is het falen van de veiligheidsomhulling het ge
volg van stoomproduktie doordat het bassin gaat koken. Als het 
noodkoelsysteem faalt komt de kern bloot. Bij andere BWR-Mark I onge
valsverlopen faalt de ontmanteling van de kern door de hoge temperatu
ren tgv. transport van warmte uit de kemsmelt. Bij andere BWR-Mark 
III ongevalsverlopen faalt de veiligheidsomhulling na lange tijd door 
overdruk veroorzaakt door niet samendrukbare gassen. Bij PWR's zijn de 
belangrijkste wijzen waarop de veiligheidsomhulling na lange tijd 
faalt het gevolg van de overdruk door de produktie van stoom of niet 
samendrukbare gassen. Andere mogelijke overdrukken die IDCOR in hoofd
stuk 6 identificeerde hebben de volgende effekten: 

1. Stoomexplosies in het reaktorvat leiden niet tot het falen van de 
veiligheidsomhulling. Stoomexplosies daarbuiten leveren een ver
waarloosbare bijdrage aan de drukopbouw in de veiligheidsomhulling. 

2. De drukopbouw tgv. de ontwikkeling van stoom of de direkte verhit
ting van de atmosfeer na breuk van reaktorvat is onvoldoende om tot 
het falen van de omhulling te leiden. 

3. De drukopbouw tgv. het verbranden van waterstof dat in het reaktor
vat ontstaat is ver beneden de capaciteit van de veiligheidsomhul
ling. 

De splijtingsprodukten die uit de brandstof vrijkomen zijn geneigd 
neer te slaan in het primaire systeem. Deze kunnen later verdampen en 
elders in het primaire systeem weer neerslaan (PWR's) of laat in de 
veiligheidsomhulling terecht komen (BWR's). Als en wanneer splijtings-
produkten water of ijs tegenkomen worden ze effektief uit de lucht 
verwijderd. Splijtingsprodukten die in de secundaire omhulling 
of in bijgebouwen terecht komen worden effektief verwijderd doordat 
ze neerslaan of door andere depositieprocessen. In de Grand Gulf cen
trale is het mogelijk dat de kemsmelt door de betonnen bodem heen 
gaat, maar de radioaktiviteit die dan in het water terecht komt is 
verwaarloosbaar volgens IDCOR. Voor alle ongevalsverlopen zijn 
de door IDCOR berekende lozingen lager dan eerdere schattingen. De 
voorspelde gevolgen voor de omgeving zijn klein. Er zijn geen akute 
slachtoffers en zeer weinig gevallen van dood door kanker op lange 
termijn. 
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IDCOR-hoofdstuk 11: BEPERKING VAN DE UITWERKING BIJ ERNSTIGE ONGEVAL
LEN 

De Nuclear Regulatory Commission heeft geëist dat er kontrolesystemen 
voor waterstof zouden worden gebouwd in kerncentrales met een Mark I, 
II en III of een ijskondensatoromhulling. IDCOR bestudeerde vier 
systemen daarvoor: 
- pre-inerting: het van tevoren uitsluiten van waterstofbrand door de 
atmosfeer van de veiligheidsomhulling met het inerte stikstofgas te 
vullen. 

- post-inerting: nadat het ongevalsverloop is begonnen wordt er zoveel 
kooldioxide in de veiligheidsomhulling gebracht, dat de waterstof 
niet kan branden. 

- pre-conditioning en post-inerting: Hierbij verwijdert men door druk-
wisseling zuurstof uit de veiligheidsomhulling, zodat de hoeveelheid 
kooldioxide nodig om bij een ongeval waterstofbrand te voorkomen 
sterk afneemt. Er blijft nog wel zoveel zuurstof in de omhulling dat 
er mensen kunnen werken. 

- aanstekers: Door waterstof en zuurstof in de veiligheidsomhulling te 
verbranden mbv. aanstekers kan men er voor zorgen dat de druk en de 
temperatuur tgv. waterstofbranden binnen de veiligheidsmarges blij
ven. 

Volgens IDCOR zijn de waterstofkontrolemethoden die in de bestaande 
centrales gebruikt worden voldoende {inerting in Mark I en II omhul
lingen en aanstekers in Mark III en PWR-ijskondensatoromhullingen). 
Nieuwe systemen voor gefilterd afblazen zijn niet kost-effektief. Veel 
BWR's kunnen afblazen als de omhulling door overdruk bedreigd wordt. 
Deze procedure kan gebruikt worden als alternatief voor het nieuw aan
leggen van afblaassystemen. Ook twee andere typen voorgestelde syste
men voor extra veiligheid (diverse and redundant containment heat re-
moral systems en core retention derices) zijn volgens IDCOR veel te 
duur. 

IDCOR-hoofdstuk 12: REAKTIES VAN OPERATORS BIJ ERNSTIGE ONGEVALLEN. 

Zoals al uitvoerig aangegeven in hoofdstuk 10 kar. de ontwikkeling van 
ernstige ongevallen beëindigd en een veilige situatie bereikt worden 
als er voldoende koeling voor het kernmateriaal is en een mechanisme 
voor de afvoer van de warmte gehandhaafd blijft. Omdat deze ongevallen 
langzaam verlopen heeft het personeel van de centrale de tijd om tus
senbeide te komen en het ongeval te beëindigen of te vertragen. 
IDCOR bestudeerde de mogelijkheden voor de operator om te intervenië
ren. Hierbij werd in beschouwing genomen: 
1. Het type informatie beschikbaar voor het personeel via de instru

menten in de kontrolekamer. 
2. De richtlijnen voor het personeel zoals vervat in de recent gewij

zigde procedures voor noodgevallen. 
3. Systemen en instrumenten geschikt om ongevallen te beëindigen en te 

vertragen. 
4. De tijd beschikbaar voor het personeel om aktie te ondernemen. 
Deze analyse voerde IDCOR uit voor twee referentiecentrales: Peach 
Bottom en Seqouyah. 

De konklusies luiden: 
- de operator is voorzien van tal van procedurele richtlijnen die in
dien succesvol toegepast de ongevalsverlopen beëindigen of tenminste 
de tijd verlengen om korrigerend op te treden; 
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- in elk van de geanalyseerde ongevalsverlopen voorziet de instrumen
tatie in de controlekamer de operator gemakkelijk van de informatie, 
die nodig is om te onderkennen dat aktie geboden is en het effekt 
van dexe aktie op het. ongevalsverloop te volgen. 

- voor ongevalsverlopen waarbij de elektriciteit uitvalt is de be
schikbare instrumentatie beperkt maar voldoende om akties van de 
operator te volgen. Zolang de batterijen van de centrale werken -ge-
wooxilijk vele uren- is de instrumentatie beschikbaar. Daarna ver
liest de operator het overzicht - de procedures geven echter ook in 
deze situatie voor de operator voldoende houvast en er is tijd om 
met akties de situatie te herstellen. 

- De procedures richten de aandacht van operators op de meest belang
rijke indikatoren om abnormale situaties te ondernemen en korrige-
rende akties te volgen. 

- De procedures leiden de operator ertoe akties ter beëindiging en 
vertraging van het ongevalsverloop te ondernemen en alternatieve ak
tie te ondernemen als de eerste pogingen ter beëindiging van het on
gevalsverloop zouden mislukken. 

- In de meeste ongevalsverlopen heeft de operator lang (5 a 10 uur of 
meer) de tijd óm de situatie te onderkennen en er wat aan te doen 
voordat ernstige schade aan de kern optreedt. Alleen bij het ATWS 
ongevalsverloop in Peach Bottom is veel minder tijd beschikbaar, 
maar zelfs dan blijkt de beschikbare tijd voldoende voor de operator 
om korrigerend te kunnen optreden. 

- De bestaande richtlijnen zijn wezenlijk niet ontworpen voor gebruik 
in een situatie na een breuk van het reaktorvat, volgens de analyse 
voor de twee betrokken centrales zijn de procedures echter ook na 
breuk van het reaktorvat geschikt. 

IDCOR-hoofdstuk 13: VERANDERINGEN IN RISIKO ALS GEVOLG VAN IDCOR-EVA-
LUATIE 

In dit hoofdstuk vergelijkt IDCOR de berekening van het risiko 
van kernongevallen uitgaande van de resultaten van het IDCOR-programma 
met eerdere risiko-berekeningen en wijzigingen in risiko's als gevolg 
van (door de NRC voorgestelde) aanpassingen van kerncentrales. 
Volgens IDCOR zijn de fundamentele inzichten die door hun programma 
ontwikkeld zijn: 

1. Het risiko verbonden aan het gebruik van alle referentiecentrales 
ligt binnen de veiligheidsdoelstellingen van de NRC. 

2. Het risiko van akute slachtoffers onder de bevolking ten gevolge 
van een mogelijk ongeval is sterk verminderd vergeleken met eerdere 
schattingen. Voor de meeste gevallen berekent IDCOR dat er helemaal 
geen akute slachtoffers zullen vallen en het aantal kankergevallen 
op lange termijn ('latent') een tiende tot een duizendste is 
van het aantal in eerdere berekeningen. 

3. De meeste voorgestelde aanpassingen bedoeld om risiko's te vermin
deren hebben een verwaarloosbaar effekt op het risiko. 

4. De weinige aanpassingen die enige invloed van betekenis hebben, 
hebben dat op een reeds zeer klein risiko. 

5. Als er kosten-baten-kriteria worden toegepast, is het volgens IDCOR 
duidelijk dat geen enkele van de voorgestelde aanpassingen aan de 
kriterla kan voldoen. 
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HOOFDSTIJK 4 

Het rapport van de 
American Nuclear Society (ANS) 

4.A Summary and technical conclusions 

findings 

A consistent and careful review of recently available data from 
extensive engineering and scientific investigations, which were under
taken in the aftermath of the 1979 TNI accident, shows that the amount 
t>f radioactivity that could be released in a severe reactor accident is 
far less than had been estimated earlier. This finding >S the result 
of the work of a Special Committee chartered by the American Nuclear 
Society to review and report on the current state of knowledge concern
ing source terms — estimates of the amounts and types of radioactivity 
available for release to the environment In postulated severe reactor 
accidents. These are accidents in which enough fuel damage occurs to 
permit the escape of substantial amounts of fission products from the 
reactor coolant system, and the containment is breached substantially 
beyond its design basis TeaXage, 
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The Committee recognized that, while some uncertainties remain In 

the understanding of sever* accident phenomenology, conservative ap
proaches have been employed in the analyses to offset them. When the 
uncertainties are reduced by technological progress, source terms may 
be reduced further. 

These findings are more fully discussed in the Technical Summary 
and the main report. Oetailed discussions of background, the basic 
technology, the severe accident sequences considered, other pertinent 
factors, and supplementary findings are also contained fn the main re
port. 

Specifically, the Committee found that reductions in 'the source 
term from estimates reported in the 1975 pioneering Reactor Safety 
Study (WASH-1400) could range from more than a factor of ten to several 
factors of ten for the critical fission products in most of the acci
dent scenarios that have been recently considered. This, finding is' 
based on considerable technical progress since 1975 in both'fundamental 
knowledge and analytical techniques. 

The important factors which had been neglected or inadequately 
treated in earlier analyses were the chemical reactions and the aerosol 
formation and depletion processes which occur as a natural consequence 
of the inherent properties of the materials and the accident environ
ment. These reactions and processes result fn a la.roe retention *f 
radioactivity in the reactor coolant svstem ajid the containment, and 
thus effect a large decrease in leakage of. radioactivity to the en
vironment. 

In addition, early containment breach from rapid pressure surges 
or explosions was found to be sufficiently Improbable to warrant its 
neglect as a significant contributor to source terms. It was also 
found that containment systems were more resistant to delayed breaching 
from slow overpressure and overtemperature than previously estimated. 
The resulting greatly increased length of time between escape of fis
sion products from the reactor coolant system and the delayed breaching 
of containment permits time for the chemical and physical processes 
referred to previously, to be effective, thereby significantly reducing 
releases to the environment. 

The CojmUtee concluded that the seo»»nces analyzed In recent 
.studies Ш in WASM-1400 provide. 8 sufficiently complete basis for èn 
In depth evaluation of source terms. These sequences cover the high 
end of the release spectrum and involve the phenomena and processes 
that need to be considered In calculating source terms. Analytical 
methods and accident 'nodeling were found to be sufficiently well de
veloped to support the Committee• s.major conclusions. 
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The Committee 

In 1982, the American Nuclear Society chartered its Special Com
mittee on Source Terms. The Committee objectives were to examine, re
view, and evaluate the state of knowledge as to how to establish the 
source terms for particular accident sequences, including fission prod
uct release from fuel, transport to containment or other buildings, and 
the effects of the chemical form of the fission products on their 
behavior. The Committee was not asked to create an overal? source 
term, nor .a source term for any particular accident sequence, but rath-

. er to quantify to the extent possible the phenomena which cause fission ' 
product retention within thejüant systems and structures further, the 
Committee was asked to compare U s findings with the assumptions and 
conclusions of WASH-1400, and other related work, as appropriate. 

In reviewing the state of knowledge of source terms, the Committee 
examined generic matters — such as chemistry, aerosol physics and con
tainment strength — and a nuaber of specific severe accident sequences 
being investigated In the U.S. by various investigators. The accident 
sequences considered included the risk dominant sequences identified in 
WASH-1400. The Committee also reviewed British and German safety 
studies, as well as related French and Danish work. 

The Committee reviewed relevant fundamental physical and chemical 
considerations to provide a basis for understanding apparent differ
ences in results of various studies. In addition, the Committee con
ducted original parametric studies to better understand the role of 
these natural phenomena in fission product retention. 

The Committee recognized that both probability and consequences 
are intrinsic elements of risk. The Committee's charge, however, was 
limited to an examination of predicted consequences. and those only to a 

the extent of potential radioactivity releases. The probability of 
occurrence was examined in a general way to show that severe accidents 
are predicted to be exceedingly rare. 

The 15-member Conn ittee represented a broad range of knowledge, 
with representatives from industry, government, the national labo
ratories, and academla, including members from Europe and Japan. In 
addition to the in-depth work of the Committee, its findings were sub
jected to review by about 60 other experts, both from within and with
out the Society, in the United States and from abroad. 
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Technical Suamry 

of the Report of 

The American Nuclear Society's 

Special Committee on Source Terms 

Overview 

The American Nuclear Society chartered the Special Committee on 
Source Terms to examine the state of knowledge relative to the source 
term; to assess the methods and assumptions used to describe fission 
product behavior and retention associated with various phenomena, plant 
systems and structures in a severe reactor accident; to provide a summa
ry of source term results obtained by various investigators; and to com
pare these methods, assumptions and results to those in WASH-1400. 

The Committee has concluded that the state of knowledge and the 
analytical- methods and assumptions on which current calculations of the 
source term are based have progressed far beyond those on which 
HASH-1400 (The Reactor Safety Study, 1975) was based. In general an 
ample foundation has been provided to warrant reductions, of the ̂ source 
term estimates in. WASH-1400 by more than an order of magnitude to as 
much as several orders of magnitude. This major conclusion is based on 
reviews uf chemical and physical processes relevant to severe accident 
analysis; severe accident sequences which bound risk from nuclear power 
plants and represent the ranges of phenomena involved; the status of 
severe accident modeling and calculational codes; containment capabil
ity; and the results of a number of source term studies performed both 
here and abroad. In addition the Committee has considered studies per
formed on Its behalf of a number of Important parameters and phenomena 
which had not previously been given adequate emphasis. 

The Committee also has concluded that a sufficiently complete basis 
for in-depth analyses of source terms is provided by the more severe 
accident sequences identified in WASH-1400, the severe accident se
quences being currently studied by a number of investigators and more 
recent probabilistic risk assessment studies being conducted by reactor 
plant owners and others. These sequences cover the high end of the re
lease spectrum and involve the range of physical and chemical phenomena 
that affect the escape, transport and attenuation of fission products 
and other accident generated materials. 

The Committee believes, that although some uncertainties remain in 
the understanding of the phenomenology of severe accidents» these will 
not cause a major impact on its assessment; conservative bounds have 
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been taken in oost of these instances, which should result in lower 
source terns in general when improved Methods and data becoae available. 
Also, the calculation of high source ten» in a few instances appears to 
the Comittee to be caused by erroneous assumptions. Other investiga
tors show substantially lower source teres for sinilar cases. No doubt 
this aatter will be resolved in discussions aaongst the technical conau~ 
nity. A number of supporting findings for the «ain conclusions and oth
er findings are listed in the last section of this technical suaaary and 
are provided in «ore detail in the last chapter of the M i n report. 
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1. Introduction 

The source term means that amount and type of radioactive materials 
which would be available for escape to the environment from a reactor 
plant which has undergone a severe reactor accident. This is an acci
dent in which fuel is damaged by overheating to the point of substantial 
escape of fission products to the containment froo» the fuel and the con
tainment has not functioned adequately to prevent the escape of signifi
cant amounts of radioactivity to the environment. 

Source terms have been recognized from the early days of nuclear 
energy development as an important factor of risk. Because the tech
nology for making accurate and valid estimates of the source terra was 
not available at that time, the conservative, non-mechanistic assumption 
was made that essentially all of the fission products could be released 
from a severely damaged reactor plant. This conservative assumption was 
later slightly modified and incorporated into regulations which are 
still in force at this time. 

This early assumption and the subsequent regulations focused on 
radiojodine as the principal substance of concern. This was because or 
its relative abundance, its high biological activity (radioiodine is 
known to concentrate in the thyroid, which could lead to high exposures 
of that organ) and its assumed elemental gaseous form, which provided 
ready transportability. 

In the Three Nile Island accident in 1979, a surprisingly small 
amount of iodine escaped to the environment contrary to expectations 
based on regulatory prescriptions. It was then theorized that the io
dine, escaping from the fuel into a chemically reducing atmosphere (due 
to the presence of water and hydrogen) became an iodide, was readily 
dissolved In the water and so became unavailable for escape. Thus chem
istry, which previously had been largely neglected, was seen to play an 
Important role in severe accidents, requiring additional study. Other 
non-mechanistic aspects of severe accident considerations were iden
tified. As a result, large programs to Investigate the source term, 
with the objective of providing a more realistic and accurate estimate, 
were undertaken by government agencies and industry, both In the US and 
abroad. 

The principal focus of this work was the analysis of severe acci
dent sequences, chosen because they represented the upper range of 
consequences and/or exemplified phenomena believed to be important In 
understanding the chemical and physical processes that determine fission 
product behavior in severe accidents. This work Is an extension of the 
methodology brought to a considerable stage of maturity by WASH-1400 
(The Reactor Safety Study, 197S), an earlier effort to quantify the risk 
from nuclear energy. 
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The American Nuclear Society chartered the Special Committee on 
Source Terms to examine the state of knowledge relative to the source 
term and the methods and assumptions used to describe fission product 
behavior and retention associated with various phenomena, plant systems 
and structures in a severe reactor accident. The Committee was also to 
provide a summary of source term results obtained by various investiga
tors and to compare these data to those presented in WASH-1400. 

The Committee recognized that both probability and consequences are 
intrinsic elements of risk; however, the Committee's charge included 
only an examination of consequences as predicted by analyses, and these 
only up to the point of potential escape of radioactivity to the 
environment. The probability of occurrence was examined in a general 
way to show that severe accidents are predicted to be exceedingly rare. 

9 

2, Consideration of Severe Accident Sequences 

The accidents upon which analysts are focusin? their attention com
prise four families of sequences, namely: the Jarge and steli' break 
toss of coolant accidents*, the transient initiated accident and the con
tainment bypass sequence. 

The details of the scenario that a specific accident sequence fol
lows depends on the assumptions made about the operations of engineered 
safety features (ESFs). If a small fraction of the capacity of ESFs is 
assumed to function, the sequence may be terminated or its consequences 
greatly ameliorated. Also, later phases of a given sequence depend 
strongly on what is predicted to happen in earlier phases. For example, 
If only a fraction of the fuel degrades sufficiently to form a debris 
bed at the bottom of the reactor pressure vessel, reactor vessel pene
tration and subsequently, core-concrete reaction would not be expected 
to occur. 

Reactor dejign also strongly influences accident progression. 

A large number of scenarios have been derived from the four fam
ilies of sequences listed above and examined by the numerous investiga
tors in this field. The ones previously believed to have high potential 
consequences have been studied in sufficient detail to make source term 
estimates. Because of the large number of sequences that have been so 
enamineó and since no additional sequences have been revealed which 
could lead to hi?k confeguences., the Committee Is persuaded that the 
analytical field as represented by the four families of sequences is for 
all practical purposes, complete. 

Many sequences are predicted to be protracted in time, so that im
portant additional considerations may include, for instance, restoration 
of Interrupted electrical power or operator action to place a disabled 
ESF back into operation. Such sequences may be terminated or greatly 
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ameliorated by these events and actions. Operator actions are generally 
not taken Into account in the analyses. 

Significant advances in technology that have taken place since the 
completion of the Reactor Safety Study (WASH-1400) include: elimination 
of concerns related to steam explosions and short term overpressures as' 
modes of containment failure: more realistic approaches to fuel degrada
tion in severe accidents; and the recognition that base mat penetration 
by hot core debris is a much slower process than previously postulated 
and results in very little if any escape of radioactivity to the en
vironment. 

3. Important Radionuclides 

Typically, a large number of fission product species exist in the 
fuel in a nuclear reactor. Appendix A of the main report provides a 
catalogue of the more abundant radioisotopes, their half lives and their 
inventories in curies and grams for a typical set of reactor conditions. 
Stable fission product data are included to provide some perspective on 
the relative abundances of radioactive and non-radioactive fission prod
ucts. 

Radionuclides escaping into the environment in the yery unlikely 
event of a severe reactor accident vary in their importance as to 
potential consequences. The factors determining the importance of a 
radionuclide in this regard are: 1) its total inventory in the reactor; 
2) its physical and chemical properties which determine Its behavior in 
the plant and the environment; and 3) its biological characteristics. 
Some of these factors are inherent and others depend on features of the 
accident and plant design; thus the Importance of a. radionuclide depends 
to a significant extent on specific aspects of-the. hypothetical accident 
sequence being considered. 

Radiolodtifs i c long been and still is considered to be a yery im
portant radionuclide. However, for reasons developed in the main re
port, It is dear that its treatment has been significantly 
over-conservative, and even Incorrect historically. Other important 
radionuclides Include cesium, tellurium and, of much lesser importance, 
some of the alkaline earths and noble metals. Like iodine, the impor
tance of cesium has also been previously overstated. 

The noble gases, though yery volatile, are chemically inert, and 
thus have a low Importance in severe accidents, giving rise to less than 
IX of the accident dose under current regulatory analytical assumptions. 

If, as knowledgeable investigators fee) is fully justified, the 
estimates of the escape of all radionuclides except the noble gases were 
reduced as a result of the on-going source term investigations by from 
more than one to several orders of magnitude for most circumstances, the 
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total relative potential dose will be reduced to about 2X or less of its 
current value. 
4. Chemical and Physical Processes and their Application to the Source 

Term. 
A number of fundamental chemical and physical processes are Impor

tantly Involved in severe accident sequences. These phenomena control 
the escape of fission products from overheated fuel and the transport 
and behavior of fission products In the reactor coolant system (RCS)» 
containment and contiguous structures. The chemical environment and 
applicable aerosol processes play an Important role. The natural pro
cesses and their application to accident sequences and the operation of 
engineered safety features and containment systems In the amelioration 
of the source term are summarized below. 

4.1 Chemical forms and Interactions 
The fission products that are released from severely damaged fuel 

are subsequently transported through the RCS either In elemental form or 
as a corresponding oxide. The important exceptions, however, are the 
halogens (I-, Br), the alkali metals (Cs, Rb), the chalcogens (Te, Se), 
and the alkaline earths (Sr, Ba). 

Because cesium is present in ten-fold excess over iodine, and water 
is available, the predominant form of fission product cesium in the RCS 
will be cesium hydroxide. In contrast, the predominant form of fission 
product iodine will be cesium iodide, because of the reducing environ» 
ment. Cesium hydroxide can react with metal oxide surfaces or with 
boron control rod or reactor shim materials, and this may indirectly 
result in the decomposition of Csl and the formation of other Iodide 
compounds. However the dominant processes will be the dissolution of 
these highly soluble chemical forms in any water that Is present, and 
their proclivity for the formation of aerosols. 

Tellurium, which is an iodine precursor In the decay scheme, may 
behave differently the i cesium during the course of an accident; this 
could re$u]t 1л. the formation of small amounts of radioactive Iodine in 
regions devoid of cesium. This addition to the source term is not ex
pected to be significant. 

A hydrogen bum or radiation effects may Increase the production of 
volatile organic Iodides in the containment building, but the concen
trations that might be produced are small. 
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4.2 Aerosols 
In a severe accident, energy from the decay of fission products, 

from the exothermic reaction of overheated fuel cladding with steam, and 
In some accidents, from continued fission can cause the fuel and core 
material to heat up and result 1n the vaporization of the more volatile 
fission products, components of control rods, and structural material. 
These vapors can nucleate to form aerosols or can condense on cooler RCS 
surfaces or on other aerosol particles present. An analysis of the 
physical and chemical processes which can occur is necessary to deter
mine the amount of these materials escaping to containment or contiguous 
buildings. 

The transport and deposition of fission products and aerosols with
in the RCS Is a transient convection problem of a multicomponent, multi
phase mixture with simultaneous heat and mass transfer, chemical re
actions, and aerosol kinetics. The flows may be laminar or turbulent 
and conditions are typically dominated by natural convection during much 
of the time In many of the accident sequences. A number, of transport 
phenomena are modeled In the analyses to represent these processes. 
Some very similar considerations are required 1n the containment; howev
er, transport mechanisms for fission product vapors do not appear to be 
Important there because of the lower temperatures. There are a number 
of computer codes available for treating most of these phenomena. Pres
ently, only Trap-Melt, Retain and RAFT are formulated for direct appli
cation to the RCS. 

4.3 Escape of Materials from a Degraded Core 
The escape of fission products and other materials from the reactor 

core In which the fuel has undergone substantial degradation in an acci
dent occurs during fuel overheating, fragmentation, melting or 
liquefaction, debris bed formation, and from core debris-concrete 
reaction. Chemical forms of materials escaping from a degraded core can 
be predicted from thermodynamic calculations. 

A number of models have been developed to predict the escape of 
fission products from fuel during heat-up. However, since a large frac
tion of the volatile fission products is expected to escape before fuel 
melting, the choice of models for these species 1s not very Important. 
Also, comparative calculations using the different models provide escape 
rates that are substantially similar. 

Non-fiss1on product material escapes from the core during heat-up 
in far larger quantities than fission products. These releases лге im
portant since the resultant aerosols strongly influence the transport 
and attenuation of air-borne fission products in the reactor coolant 
system and In the containment. 
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If the hot core debris causes penetration of the reactor vessel and 
comes into contact with the base-mat, the concrete could be eroded by 
the debris, possibly resulting in the generation of combustible gases 
(H_ and CO) and substantial quantities of aerosols. These aerosols 
woo Id be made up mostly of non-radioactive material but would be expect
ed to carry some quantities of those fission products, particularly the 
more refractory ones, that had not escaped from damaged fuel earlier. 
It is postulated that the escape would be principally caused by sparging 
of the gases created during concrete erosion. 

Models for predicting escape of fission products during this phase 
of an accident have recently been formulated. These models are far more 
mechanistic than the model used in WASH-1400, which was based on simple 
volatility calculations. 

Recent code developments (such as the code, HELPROG) indicate that 
limits can be placed on the extent of severe core damage and the amount 
of fuel reaching containment in a severe accident. Former assessments 
had been little better than conservative postulates. 

4.4 Reactor Coolant System and Containment Transport and Retention 
Characteristics. ! 

Fission product retention in the RC5 was not taken into account in 
WASH-1400 because of uncertainties in the technology. Current analyses, 
however, indicate that a significant fraction of the vaporized fission 
products would be retained in the reactor vessel upper internals and 
other parts of the RCS. Aerosol agglomeration and gravitational 
settling are the dominant mechanisms. Revaporization of the deposited 
materials could occur due to continued decay heating. 

Materials not retained in the RCS leak to containment or other 
structures as aerosols borne on the escaping mixture of hydrogen and 
steam. There, the aerosols undergo physical attenuation processes, 
principally agglomeration and settling. Current capability to model 
such processes in containment is substantially improved over WASH-1400. 

Additional aerosols containing fission products could be generated 
if the accident proceeds to the reactor vessel penetration stage. This 
would result from such mechanisms as forcible ejection of degraded core 
material from a pressurized reactor vessel, energetic interaction of hot 
core debris with a water pool below the vessel or from degradation of 
the concrete base mat by hot core debris. Fission products escaping 
from the debris would consist principally of small quantities of rela
tively non-volatile metals, rare earths and actinldes. 

Containment protection engineered safety features could reduce the 
airborne concentration in a matter of minutes, while natural aerosol 
processes would achieve similar reduction in a matter of hours. There
fore, release of radionuclides to the environment in significant 
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quantities would occur only if breaching of the containment is 
postulated to occur in the first several hours following the onset of 
severe fuel damage. 

4.5 Containment 

Containment is a key factor in determining 1f a severe accident 
results in a significant source term. If containment is not breached, 
the leakage of radioactivity would be inconsequential. If containment 
breaching is delayed for more than a few hours subsequent to core degra
dation, there would a very large reduction in the source term due to the 
performance of containment engineered safety features and the effects of 
natural aerosol depletion processes. 

Containments are required by regulation to be able to accommodate 
design basis accident pressure and temperature conditions. Higher chal
lenges can be imposed by severe accidents. These could include steam 
explosions, steam pressure pulses, hydrogen bums and long term over
pressure conditions caused by steam production by decay heat or the 
build up of non-condensible gases such as hydrogen or carbon dioxide. 

Because the methodology is extremely complex, conservative sim
plified énalytical methods are generally used to assess the capability 
of containments to meet these challenges. The loadings represented 
above are slow from a mechanical response aspect, thus static analysis 
usually suffices for determining expected containment response. 

As noted previously, steam production by decay heat is an important 
loading mechanism. Containment integrity is protected by engineered 
safety features such as containment sprays or atmosphere coolers. These 
systems are designed to extract the heat load, therefore it is necessary 
to postulate their failure to pose a significant long term pressure 
challenge to containment. Passive heat transfer through the walls is 
insufficient to prevent long term pressure build up by decay heat ef
fects. 

Excessively high temperatures, combined with elevated pressure can 
cause breaching to develop in containment seals and penetrations. These 
are thought to be likely sources of containment openings in severe acci
dents. Another possible source is a procedural failure to close valves 
or other openings which penetrate containment. 

An important consideration is that containments are generally par
tially or entirely surrounded by auxiliary structures such as the ser
vice building or turbine hall In the case of PWRs or the reactor build
ing for BWRs. Leakage occurring from containment breaching is likely to 
be Into such structures, with their large volumes and surface areas 
providing opportunities for additional natural depletion processes to 
reduce significantly any leakage to the environment. 

T.u 
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Ttie Committee concluded that containment breaching by, a missile 
generated by a steam explosion within the reactor vessel, breaching by 
hydrogen deflagration or breaching directly by a oressure oulse from a 
steam explosion are not credible events. The Comittee observed that 
Margins against overpressure breaching were in the range of factors of 
two to four, because of conservatisms in design methods and the use of 
materials in construction with better properties than the design values. 
Also, the Conaittee observed, breaching is mast likely to occur as the 
opening of small pressure sensitive leakage paths which would also serve 
to mitigate the rise of internal pressure. 

5. Computer Programs for Accident Analysis 

A variety of computer programs (codes) has been developed to pre
dict radionuclide release, transport and attenuation in the anal>»is of 
severe reactor accidents. The codes are arranged in suites, with each 
element in the suite addressing some part of the sequence. Output from 
one code often serves as input for the code covering the succeeding part 
of the sequence. This arrangement is illustrated in Figure. 5.1 in the 
main report. 

The codes are partly baseJ on established physical and chemical 
laws and principles, and the computations are performed on computers. 
Approximations and limitations on applicability are used to simplify the 
codes so that computations are not excessively time-consuming. Experi
ments are used to provide information of use to the developer and to 
check how well a given code or group of codes represent reality. 

Standardized problems can be calculated to compare the performances 
of codes which purportedly are used to predict the same part of a se
quence. Limited experience with standardized problems for some computer 
codes and pre-prediction of experiments appears to indicate that there 
is a basis for substantial confidence in severe accident analyses per
formed by knowledgeable analysts using current computer codes. 

6. Parametric Study of Fission Product Retention 

A parametric study of fission product retention in PWR containment 
structures and contiguous structures due to physical retention processes 
was conducted on the Comuittee's behalf. No active engineered safety 
features (e.g., containment sprays) were assumed to function, thus, only 
naturally occurring retention processes were considered in the study. 

The study represents a careful appraisal of a number of parameters 
which affect fission product retention in PWRs which had been neglected 
or oversimplified 1n some analyses. Due to the paucity of data and the 
state of technology at the time of the Reactor Safety Study (WASH-1400) 
most of the parameters addressed in the present study were not included 
at that time. 
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The study Includes analyses of releases of fission products with a 
postulated pre-existing breach of the containment, and early (I.e., dur-
ing the first several hours) and late ( 24 hr) breaches of the contain
ment. The results Indicate that fission product releases for postulated 
•arly breaches of containment are comparable to those for pre-existing 
openings. However, without a pre-existing opening, containment breach 
is not expected to occur for days, if at all. The releases associated 
with late containment openings are observed to be small in comparison 
with those for pre-existing openings. Thus, the study is focused on the 
potential releases associated with pre-existing openings. 

Inclusion of these effects results in a large overall reduction in 
releases of fission products to the environment when the effects are 
considered together, although the reduction from any single effect is 
not very large when considered alone. 

In another phase of the study It Is shown that releases in the con
tainment by-pass accident (V sequence) could be small. This is because 
the postulated break in the low pressure emergency core cooling system 
piping would be submerged in water draining from the refueling water 
storage tank, based on a review of the Surry plant design. The V se
quence is' very plant specific, juslifying additional review of the ge
neric applicability of this finding to other plants. 

The results of this study of fission product retention in contain
ment and structures outside containment can be combined with the results 
of studies of retention in the core and reactor coolant system (RCS) 
performed by other investigators. When the reductions reported in the 
study are combined appropriately with the reductions from studies o.f 
retention in the RCS, such as those reported in the recent NRC sponsored 
work at Battelle Columbus Laboratories (BMI-2104), very low predicted 
releases result. 

7. Comparison of Results 

The results of a number of computations of source terms for the 
four families of sequences previously listed have been tabulated and 
compared to draw inferences from the data to the extent possible, recog
nizing the difficulties in the face of variations In assumptions and 
modeling between investigators. Simplified tables (7.1 and 7.2) are 
included here with results arranged in accordance with the type of acci
dent sequence and the timing of containment opening. More detailed ta
bles are Included in the main report. Oata Includes that for the corre
sponding WASH-1400 release category. 

7.1 PWR Observations 

a) Late containment breach results show very low releases to 
the environment and good agreement among investigators. 



TABU 7. IA 
COHPARISOH OF WASH-1400 RELEASE CATEGORIES PUR-? WITH RELEASES MlTH PRCMISTING OPCKINGS 

Plant A 
Accident 
Sequence 

Area of 
Pre-Existing 
Opening <ft*> 

Calculation 
Oone By 
WASH-1400 

Fraction of Core 
1 

Inventory Released to Envlroi 
Cs Те 

PUR-2 

Area of 
Pre-Existing 
Opening <ft*> 

Calculation 
Oone By 
WASH-1400 7.0С-01* S.OE-01 J.ОС-01 

Surry-AB-B 0.3S 8M| 8.7E-0? 8.5E-02 7.0E-02 
Surry-AB-ê*** 0.Э5 BMI 5.0E-02 4.9E 02 4.2E-02 
Surry-AB - 0.3S SUEC 6.4E-02 6.3E-02 3.91-02 

Surry-AB- 0.1 SWEC 1.2E-02 1.2E-02 I.2E-02 
France-900HH-A8 -J /c> 0.0S4 CEA 5.2E-02 S.2E-02 -
FRG-1300HW-FK-2 0.76 KfK 6.4E-03 6.9E-03 ' • 

Surry-TMLB-B 'bj 1.0 SWEC 1.5E-02 1.ЭЕ-02 6.4E-02 
Surry-TMID-B*b* 0.1 SUEC 2.1Е-0Э z.it-ог г.зЕ-ог 
France-900Mw-THLB -B 0.05« CEA 1.7E-02 1.5E-02 • 

21on-TNLB 0.55 fOCOR 1.0E-02 1.0E-02 Э.0Е-О4 
Sequoyah-SJIF O.SS I0C0R 2.0E.02 ?,0E-02 4.6E-OJ 
Surry-V 0.2 BN1 4.1E-0I 4.0E-01 1.2E-01 
Surry-V W 0.2 BMI 7.9E-02 7.3E-02 г.st-02 
Surry-V tdï 0.2 SUEC l.Ot-02 1.0C-02 B.SE-03 

21on-V 0.1 10C0R 8.0Г-05 8.ОС-05 В.ОС.05 
Sequoyah-V 0.1 I0C0R 1.0E-04 l.OE-04 1.0С-04 
•7.0E-01 read as 7.0 x 10"1 

(a) Repeat of 1st reported calculation with four node model of containment, 
(o) Retention In RCS taken from BMN2I04 Volume V, 
(c) Retention In RCS taken from 6МЬ2104 Volume 1. Retention outside containment neglected. 
(d) With flooding to a depth of three feet of water over the postulated pipe break. 



TABLE 7.1B 
COMPARISON OF WASII-HOO RELEASE CATEGORIES PUR-2 WITH RELEASES WITH EARLY CONTAINMENT BREACH 

Plant I 
Accident 
Sequence 

Postulated 
Containment Breach 

Area (ft*) Tine (hr) 
2.5 

Calculation 
Done By 
WASII-HOO 

Fraction of Core 

I 

Inventory 1 

Cs 
Released to Environment 

Те 
PWR-? 

Postulated 
Containment Breach 

Area (ft*) Tine (hr) 
2.5 

Calculation 
Done By 
WASII-HOO 7.0E-01 5.0E-01 Э.0С-01 

Surry-AB-* 7,0 4.5 BM| S.7E-02 5.9E-02 1.4E-01 

Surry-AB-4*d* 1.0 0.5 SWEC 8.6E-02 8.6E-02 7.3E-02 
Surry-ЛВ-в*') 0.1 0.5 SWEC 1.6E-02 1.6E-02 1.6E-02 
Surry-Ав-А**) 1.0 Э.0 SWEC 8.6Е-0Э 8.6E-03 7.3E-03 
Surry-TMLB-«e 7.0 2.5 BMI 4.6E-02 S.9E-02 1.1E-01 

Surry-TMLB-J1* 1.0 3.0 SWEC 1.5E-02 1.3C-02 6.4E-02 

Surry-THLB-t (b) 12.0 BMI г.вЕ-оэ 1.7E-04 e.iE-ог 
Sequoyah-TML 7.0 2.5 BMI 1.3C-03 7.0Г-03 5.SE-04 

Sequoyah-TMLB 7.0 9.0 BN! 3.9E-02 4.5C-04 2.0E-03 
Sequoyah-S-HF 7.0 5.8 BMI 3.3E-02 з.гсог 5.5E-02 

fa) RCS retention based on BMI-2104 Volume V. 
* 

(b) Based on besenat a « H through neglecting retention In earth, etc., outside containment. 



TAOLE 7.1С 
COMPARISON OF WASH-MOO RELEASE CATEGORIES PWR-2 WITH RELEASES WITH LATE CONTAINMENT OftCACH 

Mant 1 
Accident 
Sequence 

Postulated 
Containment Breach 

Area (ft*) Time (hr) 
25 

Calculation 
Oone 8y 
WASH-1400 

Fraction of Core Inventory Released to Environment 

I Cs Те 
PWR-2 

Postulated 
Containment Breach 

Area (ft*) Time (hr) 
25 

Calculation 
Oone 8y 
WASH-1400 7.0E-01 S.0E-O1 3.0E-01 

Sorry-Ae-**** m 24 BM1 4.8E-05 4.7E-05 4.0E-05 
Surry~A8-**b* 1.0 24 SWEC 4.0E-04 4.0E-04 1.9E-03 
Sorry-Ae-**6* 0.1 24 SWEC Э.0С-04 3.0E-04 1.4E-03 
Surry-THL6-«*b* 1.0 27 SWEC 3.6E-05 3.5E-05 1.8Е-04 
Surry-TNl8-é*b) 0.1 2? SWEC 2.8E-05 2.7E-05 1.4E-04 

Zlon-TMLB -6 o.s 3? IDCOR 2.ОЕ-03 2.0Е-0Э 2.0E-05 
Zlon-TMLB -4 
(Sea) LOCA) 

0.5 32 IDCOR 2.0E-03 2.0E-03 2.0E-05 

Sequoyah-THLB-a 0.1 27.7 IOCOR 4.0E-03 4.0C-03 2.0E-03 
Indian Polnt-TMLB m 24 NYPA 4.2C-06 2.7E-06 3.3E-09 
FRG-1300Hw-FJC-6 0.3? 120 KfK l.OE-04 1.0E-06 • 

FRG-1300Mw-FK-6 
(Filtered) 

0.32 120 KfK 4.7C-07, 5.6E-09 • 

(a) Based on basemat meltthrough neglecting retention In earth, etc., outside containment. 
(b) RCS retention based on BNI-2104 Volume V. 



TABLE 7.2A 
COMPARISON OF WASH-1400 RELEASE CATEGORIES 8WR-2 

WITH RELEASES WITH "1 •RE-EXISTING" OPENING. I.e.. PRIOR TO CORE DEGRADATION 
Plant a 
Accident 
Sequence 

Containment 
Area {ft») 

Opening 
Time (hr) 

30.0 

Calculation 
Done By 
WASH.1400 

Fraction of Core 
I 

Inventory Released to Environment 
Cs Те 

BVR-2 

Containment 
Area {ft») 

Opening 
Time (hr) 

30.0 

Calculation 
Done By 
WASH.1400 9.0Г-01 5.0F-0I 3.0C-0I 

Peach Bottorn-TC- Y* 7.0 0.97 BHI 2.4E-01 2.1E-01 3.7Е-01 
Peach Bottom-TC- Y 7.0 0.97 6HI J.Of-01 9.IC-02 2.5E-OI 
ВМЯ-ЭООО-ТС 5.4 - CLSAN 7.0E-03 2.0E-04 2.0E-O4 
Shoreham-TC - o.s SAI 2.3E-02 г.ве-ог 5C-OJ 
Grand Gulf-TC 1.0 1.Э BHI 6.0C-O3 Э.5С-04 8.8Е-03 
Grand Gulf-TC l.S 1.0 I0C0R 8.0E-04 8.0E-04 8.0Е-04 
Peach Bot ton»-TV 7.0 29.2 BHI 4.8E-02 4.SE-02 1.9С-01 
Peach Bottom-TV 0.1 34,0 I0C0R 1.3E-01 Г. Я-Oï 1.3Е-01 
Shoreham-TV - 24.0 SAI 2.0E-04 2.SE-02 ЗЕ-ОЗ 
BWR-3000 S.4 33.6 ELSAH 7.0E-03 2.0Е-04 2.0Е-04 
Browns Ferry-TW*b) « 34.4 ORNL 7.3C-0* 5.BE-05 * 

Grand Gulf-Tqw 0.1 40.0 JOCOR 3.0E-04 З.ОЕ-04 г.ос-04 
Grand Gulf-TPI * гг.г BHI 2.4C.04 3.1С-04 1.ЭС-0Э 
P»acn BoUom-K о.г 13.0 IDCOR Э.0Е-02 З.ОЕ-02 7.ос-ог 
(a) Release via standby gas treatment system. 
(b) Fraction of radioactivity accounting for decay, not mass fraction as reported for all other analyses %n these tables. 



TABLE 7,29 

COMPARISON OF WASH-HOP RELEASE CATEGORIES BWR-2 

MITH RELEASES WITH EARLY CONTAINMENT BREACH, t . t . . DURING CORE DEGRADATION 

PostuUttd 
Mint A Conuiniwnt Breach Fraction of Cort Inventory Rtltaitd to Invlrwmni 
Accldfnt CilcuUtton 
Soojionce Arw f ft») T1«t Ihr) Pono By I Ct Tl 

WR-Z - Э0.0 WASH-1400 9.0C-01 S.OE-01 3.0C-01 

teach Botto«-AE / .0 0.S6 BHI 3.4C-01 3.3E-0I 6.5E-OI 

Shoreh«m-AV - 1,5 SAt 1.6C-01 2.8E-02 Z.SC-OZ 

BWR-3000-Atf - - f ISAM I.IC-OI I.OC-OI l.Of-01 



TABIC 7.2C 
COMPARISON OF WASH-1400 ЯССCASE CATEGORIES 8WR-3 

WITH RELEASES WITH LATE CONTAINMENT BREACH. I.e.. SUBSTANTIALLY AFTER CORE DEGRADATION 

Plant 4 
Accident 
Sequence 
BWR-3 

Peach Bottom-TQUV 

Shorehaa-Tquv 

Browns Ferry-TQUV 

Grand Gulf-TQUV 

Grand Gulf-TQW 

Grand Gulf-AE 

Postulated 
ContaTneent Breach 

Calculation 
Area f f t ' ) Tlwe (hr) Done By 

30.0 

18.0 

0.1 

0.1 

4.0 

13.9 

40.0 

58.0 

WASH-1400 l.OE-01 

IDCOR S.OE-02 

SAI 3.0E-04 

ORNL 7.1E-03 

BMI 8.4E-04 

IDCOR 3.0E-04 

IOCOR 7.0E-05 

Fraction of Core Inventory Released to Cnvlronnent 

I Cs Те 

1.0E-01 

S.OE-02 

9.0E-05 

4.91-0* 

3.OE-04 

7.0E-05 

3.OE-0I 

4.0E-02 

4C-05 

2.1E-0I 

2.0E-04 

3.0E-05 

Ul 
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b) Early containment breach results are somewhat higher than 
for late breaching and have a wider spread. 

с J Pre-existing openings results show close agreement for 
similar cases and have releases in the mid-range. 

d) The data indicate that lower releases are obtained when a 
more detailed (4-node) representation of containment is used rather 
than the usual single node representation. 
7.2 BWR Observations 

a) For early containment breach and for breach occurring dur
ing core degradation the results are from one to two orders of mag
nitude higher than the late opening case; however the results in a 
given investigator's work are fairly self-consistent. 

The high results and the data spread are attributed to: 
о Differences in assumptions, e.g., containment opening 

size. 
о Whether aerosol attenuation in the reactor building 

was taken into account. 
о Assumption of excessive suppression pool bypass for 

large containment opening cases. 
о An error in one of the scrubbing models used for sup

pression pools. 
о Use of inappropriate thermal-hydraulic modeling. 

The Committee is persuaded that if these differences are properly 
accounted for, the BWR releases would not in general be greatly differ
ent than the PWR releases. 
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8. Findings, Observations and Recommendations of the Committee 
Major Finding 
The Committee concluded that the state of current knowledge and 

analytical methods and assumptions are sufficiently advanced to warrant 
the reduction of calculated source terms from estimates In WASH-1400 by 
more than an order of magnitude to several orders of magnitude. The 
noble gases are exceptions. Because they are chemically Inert, they do 
not undergo the wide range of chemical and physical reactions which are 
the fundamental cause of the reduced releases of most fission products. 
However, this same property also leads to low radiological consequences 
from their release. 

Findings Supporting or Qualifying the Major Finding 
о Iodine will be released and transported predominantly as cesium 

Iodide and cesium as cesium hydroxide. These species will form aerosols 
and be subject to aerosol depletion process, are highly soluble In wa
ter, which will be present, and can be adsorbed onto metal surfaces, 
resulting in greatly reduced releases compared to WASH-1400. 

о The more severe accident sequences developed In WASH-1400 and 
more recent Probabilistic Risk Assessment studies provide a sufficiently 
complete basis for In-depth analyses of source terms. These sequences 
cover the high end of the release spectrum and involve all of the 
phenomena and processes that are considered to affect the escape and 
transport of fission products. 

о Sequences and plant details are important in estimating 
plant-specific source terms. 

о If there Is no breach of containment,- there is essentially no 
release of fission products; if containment breach is delayed more than 
a few hours after core degradation, the source term is greatly reduced, 
independent of the final size of containment breach. Containment is 
less susceptible to early breaching than previously believed. 

о A substantial basis exists for knowledgeable analysts to calcu
late LWR source terms with a high degree of confidence in the results. 

Specific Findings Relative to Containment 
о Three of the four causes of early containment breach are no long

er considered credible. These are: steam explosion within the reactor 
vessel; hydrogen deflagration; and steam explosions 1n containment. The 
fourth potential cause of early containment breach, a pre-existing open
ing in containment, is Important in severe accidents. 
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о Because of previously underestimated containment strengths» times 
to delayed containment breach have been unrealistically short. Longer 
times to breach allow a greater degree of aerosol depletion. J 

о The development of distributed containment breaching (cracking] 
serves to limit pressure rise and is likely to prevent gross containment 
breaching, while allowing only small quantities of radioactivity to leak 
out. 

о The penetration of the base mat by hot core debris has a much 
lower potential than estimated In WASH-1400, and would lead to minor 
releases only, if it were to occur. Therefore, this mechanism for fis
sion product escape is not very Important. 

о Pressure suppression pools in BWRs are very effective in removing 
fission products, as shown experimentally. 

о The effectiveness of ice-condensers in removing fission products 
is predicted to be high, but has not been shown experimentally. 

о In some plants, containment bypass accidents will release fission 
products urjder water in flooded compartments; in these cases, the re
lease will be very small. In other plants, the release will take place 
inside containment, as a containment protected small break loss of 
coolant accident; in these plants the release will also be low. In yet 
other plants the release will take place In a large auxiliary building; 
in these cases, it will be necessary to consider the aerosol depletion 
and other processes, which can be quite effective. These considerations 
point up the importance of plant design differences In calculating 
source terms. 

Thermal Hydraulics 
о The technology is sufficiently advanced and tested against exper

iments for accident analysis purposes. 
Fission Product Transport and Deposition 
о The following factors» which have significant release attenuating 

effects have been inadequately treated or omitted in many analyses: 
size of containment opening; timing of containment opening; 
diffusiophoresis; suspended liquid water in containment; compartments 
within containment; and adjacent buildings and structures surrounding 
containment. 

о To a first approximation the above factors can be combined mul-
tiplicatively with release fractions from independent analyses, as ap
propriate. 
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о Revaporlzatlon of deposited fission products in the RCS can oc
cur, but Is not well Characterized yet. However, conservative formu
lations are generally used and some retention in the RCS will be long 
term and will result In decreases in the source term. 

Important Radionuclides and Chemical Forms 
о The Importance of iodine and cesium has been overestimated in 

WAS'1-1400 and other earlier analyses and in PRAs using WASH-1400 as
sumptions. 

Escape of Material from a Degraded Core 
о Differences in several available models'in predictions of the 

escape of fission products from overheated fuel are not significant. 
Computer Programs for Accident Analysis 
о Substantial development of computer programs has taken place 

since the publication of WASH-1400, including some useful duplication; 
which provides a certain degree of testing. In addition, the data base 
.supporting the computer programs is substantially larger and more com
plete than that which existed a decade ago. Finally, In the Committee's 
view many of the difficulties attributed to computer programs are more 
closely related to differing assumptions and boundary conditions than to 
the algorithms used. Also the Committee concludes that the existing 
codes are generally conservative representations of the processes in
volved in severe accidents. 

Matters Where Additional Investigation Appears Warranted 
These areas of additional investigation *re suggested to confirm 

Misting source- ter» calculations and to assure that no important phe
nomenon has been neglected. They should be evaluated in depth to ascer
tain, whether further wrk- Is necessary. 

о Surface/fission product chemistry. 
о Tellurium behavior. 
о Role of boron in fission product chemistry. 
о Rate and mode of core damage progression. 
о Role of control rod material. 
о Role of contiguous buildings and containment compartments. 



o Effect of suspended water and diffuslophoresis. 
о Revaporfzatfon of deposfted fissfort products, 
о The development of a de minimis criterion, 
о Uncertainty estimates. 



57 

4.В Samenvatting 

Sanenvatting van het rojprt 
van de "Special Committee on Source Terns" 

van de "American Nuclear Society". 

Hoofdstuk 1 Inleiding. 

Tk» aanleiding voor de studie was dat, volgens de commissie, 
observaties van het T'I-2 ongeluk een discrepantie aan het licht 
bracht tussen de waargenomen en de voorspelde hoeveelheid 
ontsnapte radioactief jodium. ^e verklaring die hiervoor regeven 
werd was dat de chemische toestand in de centrale reducerend was, 
waardoor jodiun in de jodide vorm «edwon?,er. werf*. Als gevolg 
daarvan zal het jodiun aanwezig zijn als een verbinding (bijv. 
Csl) of in oplossing in het altijd aanwezige water, en dus niet 
in de verwachtte elenentaire gasvon. Pit heeft volgens de 
corrtissie tot gevolg dat in plaats van zich als een «as te 
gedragen zoals voorheen veró aan^enonen het transport en neersla? 
van jodiun, zowel als voor andere niet-edel^as 
splijtin?sprodukten, in de vorm van aerosolen zal zijn, 
"atuurlijke neersla? processen en veiligheidssystenen zullen dan 
voor een hoge verwijderingsgraad zor*»en. 

Deze diskrepanties tussen geobserveerde en verwachtte 
hoeveelheid vriigekonen radioactief nateriaal hadden tot ©evolg 
dat er uitgebreide programma's voor de ontwikkeling van 
analytische nodellen, ondersteund door experimentele programma's 
gericht op model verificatie gestart werden. Op basis van de 
(voorlopige ) resultaten van deze onderzoekingen (vele ervan 
lopen no»;) is het volgens de commissie mogelijk om de concepten 
m.b.t. de bepaling van brontermen te herzien: "Altouo.h many of 
these programs will not be fully completed for several years, the 
committee believes that sufficient new and reliable information 
is now available to provide a basis for revised concepts relative 
to accident source terms." 

Pe doelstellingen van de commissie waren de volgende; 
+ Tfet onderzoeken, het maken van een overzicht en het evalueren 
van de stand van kennis met betrekking tot de bepaling van de 
brontern voor bepaalde ongevalsverlopen. !>it omvat zowel het 
vrijkomen van de splijtingsprodukten uit de kern en het transport 
hiervan naar de veiligheidsomhulling (v.*\). als ook de chemische 
vorm en het (chemische- en fysische-) gedrag van deze produkten. 
Pe commissie was niet gevraagd om een algemene brontern te 
bepalen, of een brontern voor enig speciaal ongeluksverloop, naar 
om voorzover mogelijk de retentie, d.w.z. het achterblijven van 
radioactieve stoffen, welke geassocieerd is met de relevante 
verschijnselen, systemen en structuren van centrales te 
kwantificeren. 
+ T!et voorzien van leesbare informatie aen de A"S, deskundigen, 
pers en publiek. F-en eerlijke en objectieve evaluatie werd als 
absoluut essentieel beschouwd. De "educational task" werd als 
uitermate belangrijk beschouwd. 
+ !>e commissie moest ook een samenvatting naken van do resultaten 
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van brontern berekeningen van andere onderzoekende organisaties 
en deze vergelijken met die van VAST?-1400, 

Voor haar onderzoek heeft de coranissie zovel de alpenene 
verschijnselen (scheikunde«aerosol fysica, sterkte van de V.O., 
etc.) als ook een aantal specifieke ongeluksverlopen beschouwd. 
Deze verlopen geven voorbeelden van de aard en de omvang van de 
chenische en fysische processen die erbij betrokken zijn. 
De waarschijnlijkheid van optreden van een dergelijk 
omeluksverloop heeft de commissie niet beschouwd, "el wordt door 
de commissie hierover het volgende opgemerkt: "...severe 
accidents are expected to occur only very infrequently. In a 
qualitative way, experience with industrial accidents, and even 
in every day experience reinforce the concept that the nore 
severe accident, the less likely it is to occur. This study is 
concerned with very severe accidents and thus very rare ones." 

Aangegeven wordt dat de brontern afhankelijk is van het 
specifieke oncevalsverloop dat beschouwd wordt. Met betrekking 
tot de volledigheid van de verzaneling van ongevalsverlopen op 
basis waarvan de brontern bepaald wordt, wordt gezegd: "Their 
assessment currently is based on a United number of sequences 
which were selected because they are deened by experts to be 
consequence or risk doninant or because they illuminate important 
relevant phenomena." 
Deze benadering roept volgens de commissie wel de vraag op of er 
wellicht andere belangrijke ongeluksverlopen buiten beschouwing 
zijn gelaten. 
Ondanks dat ze deze vraag gelegitimeerd vindt, is de commissie 
voorstander van de invoering van een "de minimis criterium": op 
basis van dit criterium worden bepaalde ongeluksverlopen buiten 
beschouwing gelaten. De gevolgen (cq. brontern) en het verloop 
van een bepaald ernstig kernongeval worden op basis van dit 
criterium geacht representatief te zijn voor de gevolgen van een 
aantal minder belangrijke ongelukken. 
In hoofdstuk 2 gaat de commissie nader in op de volledigheid van 
de verzameling ongeluksverlopen. 

Hoofdstuk 2 Beschouwingen met betrekking tot het verloop van 
ernstige ongevallen. 

In dit hoofdstuk worden verschillende groepen van 
ongevalsverlopen en hun rol in de bepaling van de bronterm 
besproken. Verder worden de invloed van de aangebrachte 
veiligheidssystemen (ESF) en het funktloneren van de operators op 
de ongevalsverlopen besproken. 

De commissie geeft de volgende defenitie van een ernstip. ongeval: 
° Een ernstig ongevalsverloop is een verloop waarbij de 
reactorkern zodanig beschadigd is dat radioactief materiaal naar 
het reactorkoelsysteem fRCS) kan ontsnappen, vanwaaruit het 
radioactieve materiaal naar de V.O. kan ontsnappen. De 
omstandigheden zijn in de V.O. zodanig dat het geheel niet meer 
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lekdicht is." 
De commissie nerkt hierbij op dat: " Such a sequence of events is 
very rare; however, unless these conditions are net, the accident 
does not involve significant source tern considerations." 

De volgende beschouwingen spelen een rol bij de bepaling van 
de ongevalsverlopen welke door de verschillende onderzoekende 
instanties (zie hoofdstuk 7) onderzocht zijn: 
- Ongevalsverlopen met grote of significante bijdragen aan de 
risiko's voor het publiek, gebaseerd op 'Probabilistic Pisk 
Assessments' (PRA). 
- Ongevalsverlopen welke inzicht geven in de aard en de omvang 
van de fysische en chenische processen welke van invloed zijn op 
het transport, de retentie en het ontsnappen van radioactief 
materiaal. 
- Ongevalsverlopen die vergelijkbaar zijn voor F.^'s en V^'s, 

In het eigeneen zijn in de opbouw van een ongevalsverloop de 
volrende fasen te onderscheiden: 
a) Be«in gebeurtenissen. 
b) Respons van kern- en reactorkoelsysteem. 
c) Het door de hete kernsnelt doordringen van het reactorvat. 
d) Wisselwerking tussen het beton van het reactorvat en de 

kernsmeit. 
e) De respons van de V.O.. 

ad a) Dit is een beschrijving van de omstandigheden die 
verantwoordelijk zijn voor het wegvallen van het koelvernomen, 
samen met een uitspraak over de aannames van werkzaamheid van de 
kern- en de V.O,- veiligheidssystemen. 
ad b) Dit is het opwarmen van de kern en de reactie van het 
reactorkoelsysteem hierop. 
ad c) Als het ongeluk voortschrijdt zonder dat de kern afdoende 
gekoeld wordt, dan kan (een deel van) de oververhitte en 
waarschijnlijk gedeeltelijk gesmolten kern naar de bodem van het 
reactor vat zakken. 

Dit is een, volgens de commissie, not» slecht begrepen proces 
welke nog slechts zeer benaderend behandeld kan worden. 

Als gevolg van het mengen van de hete kern met achtergebleven 
water op de bodem van het vat kan er een stoon explosie ontstaan. 

Volgens de commissie is er in de wetenschappelijke wereld een 
consensus dat, mocht dit gebeuren, de atoomexplosie niet 
genoeg energie heeft om de omhulling te breken door het 
wegslingeren van vaste materialen, 

liet falen van het reactordrukvat kan ook ontstaan via kleine 
doorvoeringen (bedoeld voor doorvoer van kontrolestaven e.d.) in 
het vat. Een aantal onderzoekers heeft de mogelijkheid 
voorgesteld van het ontstaan van een scheur ter hoogte van het 
oppervlak van de gesmolten kern. 

Volgens de commissie blijkt dit scenario onwaarschijnlijk te 
zijn. 
Staat het reactorvat onder druk dan heeft het bezwijken van het 
vat een krachtige uitstoot van de kernsmelt tot gevolg en daarmee 
een grote verspreiding van aerosolen. 
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Door de commissie wordt opgemerkt dat er m.b.t. het handelen 
van de operators argumenten te geven zijn dat dit zowel in 
negatieve zin (bijv. het TïI-2 ongeluk) als in positieve zin kan 
uitwerken. Ze merken hierbij op dat: "...pogingen om de volledige 
omvang van mogelijke ongelukken te bepalen in bestaande systenen 
en het verzorgen van gedetaileerde trainingen van de operators in 
het gebruik van bestaande veiligheidssystemen en van nieuw 
ontwikkelde hulpmiddelen verwacht kan worden produktief te zijn." 
En verder: " De mogelijkheden van bestaande veiligheidssystemen 
om te voldoen aan de eisen die vroege stadia van onrelukken aan 
hen stellen zijn voldoende; de mogelijkheden van de operators оч 
net deze mogelijkheden om te gaan is net de tijd groeiende." 

Kr worden volgens de commissie in het algemeen vier groenen УЛП 
ongelukken beschouwd. 
Voor de P T zijn dit: 
1) Groot LOCA (LBLOCA«Large Break Loss of Coolant Accident). 
De begingebeurtenis hiervan is een grote breuk in een van de 
hoofdpijpen van het reactorkoelsysteem. De ergste variant is het 
AB verloop (zie tabel 2.1), В betekend het verlies van al het 
AC-electrisch vermogen. Het ongevalsverloop volgt het 
bovenbeschreven algemene verloop. Een aantal andere mogelijke 
verlopen wordt weergegeven in figuur 2.1. 
2) Klein LOCA (SBLOCA*Small Break Loss of Coolant Accident). 
Begingebeurtenis is een kleine breuk in het reactorkoelsysteem. 
Gaat dit gepaard met het falen van het HPCI(e"igh Pressure 
Coolant Injectionsystem) systeem, dan volgt het verloop de 
algemene beschrijving. 
3) Transient Induced Accident (T). 
Deze worden bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegvallen van al 
het AC-vemogen (zowel off-site als on-site). Een ernstip verloop 
wordt aangegeven met TJfLB (zie tabel 2.1). 

Het betrekking tot dit verloop nerkt de conmissie op dat: 
"...wanneer juiste aandacht wordt besteed aan realistische 
timing van het verloop, aan de aard van het falen vnn de V.O., 
aan de effecten van de aerosolprocessen en aan de retentie 
structuren buiten de V.O,, dan zal blijken dat het vrijkopen 
van de splijtingsprodukten in dé omgeving in het verleden in 
een belangrijke mate overschat is." 

4) Containment Bypass Accident (V), 
Een voorbeeld van een V verloop is het falen van isolatiekleppen 
in het LPCI(«Low Pressure Coolant Injection) systeem. Hierdoor 
komt de volledige druk van het primaire systeem over het LPCI 
systeem, dat voor veel lagere drukken is ontworpen, te staan. Dit 
kan in de pijpen van dit systeem leiden tot een breuk die zich 
buiten de V.O. bevindt. Een ander ongevalsverloop dat in dit 
kader gesuggereerd is, is het breken van een pijp van een 
stoongenerator. Daardoor kan het RCS rechtstreeks met de omgeving 
in contact staan, bijvoorbeeld via een 'air ejector*. 

Hierbij wordt door de commissie opgemerkt, dat geen van de 
studies die door de commissie bekeken zijn dit verloop 
beschouwd hebben. Er kon door de commissie daarom geen 
voldoende waarschijnlijke keten van gebeurtenissen bepaald 
worden welke tot een ontsnappen van radioactief m-'- «il 
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leidt. Dit ongevalsverloop wordt door de commissie daarom 
verder niet betrokken bij de analyses van ernstige 
ongevalsverlopen. 

Voor de WFii 
1) LRLOCA. 
Bij dit ongeluksverloop wordt een tweezijdise breuk verondersteld 
in de recirculatie pijpen van het reactorkoelsysteem welke in de 
Mrуwell' gelocaliseerd zijn. 4et ongeluksverloop volpt de 
bovenbeschreven algemene lijn. 
2) SRLOCA. 
De defenitie van deze verlopen zijn analoog als voor de rVT?. 
3) Transient Events. 
De transient gebeurtenis wordt eestart door elk voorval dat een 
'reactor scran** vereist. 
4) Breuk in het SDV(«Scram Discharge Volume) vol^en^ op een Scran 

welke niet hersteld kan worden (S2V, zie tabel 2.2). 
Dit verloop is analoog aan het bypass verloop (V) van de РГ?. 

De coranissie merkt m.b.t. de volledigheid van de verzanelinr 
ongevalsverlopen op (zie ook hoofdstuk 1): " Sone critics of the 
Eeactor Safety Study (VAS4-1400), the earliest effort to quantify 
nuclear power risks by analizins a large nunber of accident 
sequences, have argued that it is impossible to describe or even 
list all possible significant sequences because of the nuclear 
plant's complexity. The committee believes that, on the contrary, 
the various c1asses or families of accident sequences can be 
categorized with completeness and limits on the circumstances 
which results in severe accidents can be defined." 
Als voorbeeld hiervan presenteert de commissie de versimpelde 
eventree van een LBLOCA sequentie (figuur 2.1). 

/ fffftfil 
• С *r • Г «f *•!«••• 

T T T T.*1"^ * 
\ 
J«» 

a lat-a lat-
*• 

1М.0СА J l U , AM »f AM 

«•• »•' 
f a i 

A f 

i=-i. «1 



63 

«я 

! 

* i 
Ü 3 

«я 

- E 
ш £ I» г 

•J» 

? 
* « •» Mi 
9* *m mi i i i 
J J 3 

i • Ф 

и 

! 

2 s 

- 4 

£ 
f 

i 
от 

I 

I 

I 
! 

fl 

w 

! 

I * 

« t ! "» 
2 i 

? 
* *j *| *l r I ?. 

I s 

s 
t 
г 

4 И 

I 

II 
! 

f! 
n 

И if! 



TMU I.I 
ю н - attitmn ttoutwtt swats 

•vetwre «f 4 K t K CMleiit кееяеегу with «й equivalent «~1MW 
t t r »f « r w t t r DM* 8 la t K N l . 

'altere «f electric eewtr te CSf». 
failure «f Uw r m t t r eretecHen ayitea. 
fellere «f еемг iwtfreule*. 
fellere «f амгмщу n r t ш П ц Injection. 
Fellere e* амцаису «ara ceel 1м fvnctloMklllty. 
fellere «f CMtaliwMt 1telatien to Unit leekeee la lest than 
IVO vele** Mjrtwt eer «ay. 
Fellere «f сам мгау reelrcelatlen «rata*. 
Fellere «f laai omaerc reclrceletla* aystea. 
*Fetl«re «f Me> poster* w t i e t Mtar tyttea. 
Fetter* «f Mftty/relief «elvea ta eoen. 
fatHtra te retet * n . 
Fatier* «f aefety/rellef «alm la racltta after eoenlno. 
Feller* *f M P M I feteweter systea te *m1e* eert Mkewp на
зван И М kraak wftfc м equivalent 41*wter af «kent I te « 

S M ' I pip* kreek «Uk en eeeluelent «lawter e» akewt 1/1 «e t 
I M M I . 

Traeateet eeeet» 
taller* «f MKI er kt 1С te *re»t*e eert Mhev* water. 
fellere «f lew trostere CCCS te erevle* cere wkaue water. 

•4*Jej*T*j IJfHBaVl 

I - » 

TAtlC f.} • (Cent.) 
W TO IW МСЮСИТ tKMWtt tTHOQU 

failure te rtMvt r«»Uw«1 cart natt. 
Conulmntnt failure eet te itt»« tialetlen In vttttl. 
Cental wwnt fttlera «ut te i l i i t tipte»la* In centtlmwnt. 
CentalMwnt ftllyrt eue te ever*retiere • rtltttt tnreetn тщ. 
•eter butiaine. 

CoMatMwnt fellere еЧл te overorettvre • relaat* direct te 
• i * » i a * t r f . 

Containment Isolation fellere In eVyvwell. 
CentelMRtnt isolatie* fellere «л wataalI. 
Contelfwjent leasee* freatar tken f400 velew percent eer eey. 
Matter ewtiein* iteletlen fellere. 
Stan**/ fat trttuvM tyttm failure. 

t-П 



3 * % 
о • 
оэ • № 

1 со О . • - • 

ч •я С ф 
X* 3 

ф 
О ф 
3 3 
3 * 
с * I-* О 
>-> 4 
м- о . 3 I t 

да Ф то 3 ф 
<• в» г» ф г» ф ф 

э "в r t 
< ф 

о ф 
! - • 1 
С» а. О 
ф а. 3 а CU г* 
ф 

о Э 3 
СО г» 
ч ar 7Э Ф 
Ф Ч 

"3 
3- гв 
Ф 3 
; Г 
СГ • < 
ф ш 3 3 

о л 
й. ч 

о 
ф rt 
О Ф 
3 

< М. -TJ * » 
ф 3 М- W 
N Ф 
Ф 3 * X* М 
3 ф О. 3 
H i t >1 М 
н« с и-
и < к*о 
X* СО X* 3 -
Ф rt ф rt 

Ф 3 
0» Ч » Н-
Г» 3 
э- о ег 
со з н- а . 
си о и о . Ф 
Ф Ф < 

ч • о* n « 
Cl ï r t н 
Э ф • С» 

г»Э0 СО 
Q. • г» 
Ф Ч < Н . 

Ф • 3 
<: о» о 
• п а . 
0 г» Ф Ф 
• О 3 

1 0) 
rt < rt о . 
ф 0> О Ф 
« П О 
Ф 3 4 
Ф < О ф 

Ü O СЕ з со 
»-» г» 43 

г» г» < О 
ф •• м- э 

X* » 
3 * « X* 
1 О Ф < 
Ф ч »-»со 
э о . м> э 
л Ф э 
Ф э so а . 
з Ф 
• 3 0 

М* к-» < 
ф СО • 
гг О 

О. • 
М Ф • 
ф 
О» X* 
О ф 
3 * Ч 
г» 3 

то э 
ф 

8" 

г : о- о >: и- з 
V5t_i. 3 * лз о. с 
I ч *-• 

1 - 1 ( В •_• 
*»зэ и. — ф 3 

00 
со 
со ю 
3 м 

» 
Э" 
Ф 39 
Г» ф 

< 
-о о 
с «-• 
C T l » 
•*" S 
Ф О» 
X* 3 
ф 

4 Ф 

ев с 
н. Ф 
О О 

3 
ф ф 
ТО Ч 
г» о 
w te 
о н-
С Ф с о. о 
о. ш ш 
3 ф 

ф 
ГГ 3 
ф 
i t .3 

и 
о» и? 

Ж" 
< f ф ф 

ф а. ч 
О Ф о 

|_>. (в 
l_i (в 
rt'rt 
ф 
1 М-
М- (0 
3 
со н-
(О 3 
ф 00 
н» ф 
М» И 
Ф О 
о з -

гг 
< • 
со 
3 О» 

И-" 
• 1 со 
о 
f t 00 
Ш Ф 

< 
Ф О 
3 Ь* 

09 ш 
ю э-
•1 н -
О . Ф 
ф ч 
* < 

со 
4 Ф 
о. э 
I t 

о. 
=г о 
Ф О 
rt Ч 

rt» 3 * 
ов Ф 
»-» r t 
ф 
3 

< 
о 
э 

о . 
ф 

r t О 3 с о е » 
10 Э r t 
со 3 Ф 
ф И- Ч 
3 со м-

(0 Ю 
Q. н - СО 
Ф Ф ! - • 
X* в Э 
ф СО СО 
4 3 СО 
3 70 Ч 
01 Ф 
3 rt й 
ф О Ф 
I-» О 
rt 3 О 

а . з 
ф ЗО 
3 О. ф а> < 
3 * rt w» 
Ф 3 
rt з*зо 

ф • 
er rt — 
ф 3 
rt г» м-
О •*• rt 
3 «-J. 

о. ч 
< СО Ф о < г» 
3 Ф Ф 

Ч 3 
3 * »-» rt 
Ф О 
rt О О 

X» 3 
;TJ О . 
•э < ф •< а» ч 

3 N 
Н . о 
3 О. ф 

Ф «С 
3 * 
в * И-
rt И- CO 

09 
< СО < 
го го о 
4 *-• »-• 
ф ф ф 
о. ч э 
ГО Л* (Л 
3 И-

3 О. 
rt - э ф 
ф 

Ф ф V-S 
со ч 
С 3 О 
Ь* СО ф 
rt з ' 
ф ф ф 
ф t-> Ч 
Ч rt X* 
rt Ф 

Ф 3 
И- Ф 3 
3 3 И-

э 
Ф N ÜO 
ф ф 
3 Ф о . 

ч со 
ф rt 
4 ! - • 

JO О» 3 * 
3 ф 

X*J0 г г 
ф СО *Q 
и* со ч 
3 3 О 
ф Г» 

•о Ф 
о ч со 
- о 
г» Г» < 
СО ф СО 
з со э 
о 
•о и- о* 
43 СО Ф 

01 
со 

N Э < О 3 
м- о Ш "3 м-
1J.C0 3 СО i-h 
3 ф ГОН-
• h-> а . з о 

И- ф ф СО 
!_•• 4 3 
УГ « X* f t 

3 ф О 
со 3 5 
< о. ч а> а о 3 rt со 

И" ч СО ф 
со !-• а. со а. 
н> О 
о 3 " о 01 ф ч о r t 
r t а. м - о о Ф 
ф Ф 
И» с г 3 * 

Ф Ф 

Ч ф 

3" 

< L J . 
<-• N < 
О Ф ~ 
Ф 
и . * 
=Г 0) 
СО СО 
в ч 
ч о 

"3 

, ф 
О Ф 
Ч f -
rt < 

0) 
ф 3 
О 
з* а. К rt ф 

О Ф Ф 
Ч 3 Ч Ч 
а . ф 
ф Cu CU СО 
э го со о 

rt rt 
Ф 3 О 
3 ш а ч 

rt ф X* 
3* Ф Ф Ф 
ф Ч Ч 
rt < 3 

Со 3 х э а> з 
Ф а н-
Ф х - « Ф 
4 Ф X* rt 

Ч Ф 
« 3 С CB 
rt ^ ч Э 
О Ф Н< Ф 
•-• то та У-* 
н о Л rt 
Ф 3 " Ч • 
3 Ш 

а . < 
Ф н- о 
4 v3 О 
< И. Ч 
со э то 
з .о -з 
» • ф 
3 3* t-» 
О Ф М-
a, rt 3 
и- л 
» га 

э 

то < 
rt ф 
Ч Ч 
со < 
3 « 
л со 
то ч 
£ 3 

СО rt 
4 Ф 
3 
rt go 
Ф ф 

а . 3 с 
со ч 
со ф 
м э 

О . 
3 * Ф 
Ф 
r t ф 

Ф 
Ф 
со чэ 
п а> 
i t со 
о ч 
ч 
< с 
со с 

о . Ф 
и« ч 
;-о э 
Ф со 

rt 
О • * 
3 UO 
а . Ф 
Ф 
4 ч 
N Ф 
О Ш 
Ф О 
X* rt 
ь*. о 
Э "I 

to 
Ф О 
3 3 

со 
0Q Ф ф < 
ф 
3 

D 
3J 
3 
о . 
со 

Ф И 

ф 3 * 
Ч ф ф 
< rt ф 
о э 
О rt 
Ч Ч СО 

СО И* , 

И ТО 
3 - 3 

о 
N Ч 

Ф со 
3 3 
о . 
со 

3 а> 
3 
ф 
< со 
3 
а . 
го 

М ф О 
^ ' 3 О 

ч 
2 О N 
Ф 43 СО 
Ф со 
ч а . х* 

ф 
Ч N N 
ф ф И-
С0 1_ь 
•"• 3 3 
м- со 
СО 3 < 
ГГ И- Ю 
И» ф 3 
со ч 
Г» 3 * 
3 * 3 * Ф 
Ф С rt 

3 
О* С 
Ф О Ф 
3 3 Ф 
m гг ч 
а . со 
Ф з о 

•о а . 
э «о € 

М И . Ц ) 
3 Ч 

< ио ч 
со Ф 
3 3 I-» 

СО ф 
3 * СО 3 
ф Ч 
rt < 

а . со 
то Ф з 
3 
Ф < 3 
н* • ф 
rt О (Т* 
Ф • Ч 
3 JO 

СГ Ф 
Ф (А 
< I-" 
о а> 
4 t o 
а . Ф 
Ф з 
ч 
ф СО 
3 ф 

< 
ф 
ч 
со 

13 
ч 
ф 
м» 
а . 
ф 
3 
< со 
3 

ф 

X* 
ф ч 
3 
со 
э 
ф 
f t И -

ai 
3 
а . 
Ф 

X* 
ф 

ф 
ф 
3 

3 О 
то 

о* о 
«- I . ф 

3 

X* 
с 
3 
3 

3 
о 
х-
а . 
Ф 

О •-• 3 
ч Ф а . 
а . м- ф 
Ф э ч 
э Ф 

ч 
К со Ф 
Ф rt со 
г-» О О 

О rt 
3 3 О 
О Ф Ч 

М X О 
Ф ЧЭ 3 
*-» МУО 
и. о Ф 

«-ь СО < х* и. со 
ф I-» 

ЗО СО СО 
ф 
со а . о 
о н. з 
з - Ф и 
rt r t 

3 Ш 
~ 3 

а ф а . 
Ф rt и-
N Л 
ф г» з -

о о 
х* гг а . 
С Ф 
3 ф 3 
3 Ф 
ф 3 ф 
3 ТО 

о* то 
>-• Ч ф 
ф Ф 3 
н« С rt 
О. Л* Н-
ф ф 
3 < Ф 

СО I-1 

гг э о о 
rt в . 3 

Ф 3 
3* О 
Ф < J O 
rt • Ф 

О >-» 
• и-

( - 1 . 
•-• X* 
ф 
М- Н ' 
О. W 
ф • 
3 

Ф 00 
3 С 
Ф 1-" 
4 ф 

00 М. 
и- о. 
ф 
Ч rt 
и- о 

<_•. rt 
X* 
Ф а . 

ф 
о 
3 СО 
N V-» 
Ф иэ 
rt ф 
rt 3 
И- ф 
3 О 
та э 
< со 
СО 0 ) 
3 3 
rt Co =г ы 
Ф Ч 
4 е . 
3 Ф 
н-
то о 
о о 
3 * 3 
ф Г) 
I !-• 

с 
И- СО 
э н. 

ф 
х * « 
м-
з а . 
Ф со 

CO h-I а> э 
3 

о. 
rt Ф 
о 
<0 С̂ 
сю а» 
Ф \п 
х- .д 
ф I 
3 ! - • 
a . J > 

W И 
ф rt 
ч С 

а . 
ч м-
ф Ф 
о ф < 3 Ф 
rt Н 

а. О 
3 э* 
а. И -
Ф Ф 
ч ч N 
О ф 
Ф ф 
X * 3 

ТО ф 
О ф 
з - з 
ф 

а . 
Ф Ф 
3 Ч 
Ф Л 
4 ф 
0̂ (-» 

ф ( - 1 . 

з* с 
Ф СО 
Ф СО 
rt» Ч 
rt TO 

о 
< 3 " 
О И« 
м и 

'Л 3 
Ф м 
3 И' 
TO 1-J. 

X" 
а . з -
Ф Ф 

м-
г» а . 
О üd 
Н- 3 
И 
И »-• 

I--» < 
\^ ф 

N 
о м ф 
О 1-» 3 
Ч И- »—> N 3 • " > • 
СО М> ^. X * 3 Л4* 
Ф СО ф 
э r t 

н~ •< < ф о 
о о о < ч ч со с 3 1-1 . 

3 * rt 
Ф U ;Э 

rt rt со о 3 
м» о .3 
со з ф 
н-« Ф 3 
Ф X 
э -з н« 

н* 3 
З о со и а. 3 И- Ф 

ф 
а» и rt 
ф Ф 

ф о < 5 3 3 * 
• 3 
О-о о • !-•• (-1 
• ф э ^г п 

о И» 
< ф 
ф 
ч 3 
а. V H J 

ч а с со х- rt 
X * 7) 
ф о 
3 ф 

< со О 
hJ 3 
'Л а . 

Ф 
3 3 
о • • 

< : 
о 
к-• 
: з 
Ф з то 
а . 
Ф 
О о 
3 

ТО 
то 
м» 

rtfCO ф 
3* 
-о 
-.г 
а* 
ф 
3 

3 
о . 
то 

а» 
/3 

а . 
f» 

< о 
-•о 
Ф 
3 
а . 
Ф 

Ф 

30 
ф 

ф 



66 

dergelijke *transient loading* te ven/erken." 
Poor de commissie wordt verder opgemerkt, dat andere 
onhullingen zorgvuldig onderzocht moeten worden in de context 
van de specifieke omstandigheden. 

Aangegeven wordt dat methodes om het lekgedrag van de V.O. te 
onderzoeken in ontwikkeling zijn bij het ;J.?.C. " Het 
lek-oppervlak dat voldoende is om lange termijn belasting van de 
V.O. te voorkomen is slechts enkele tienden van vierkante 
inches." Volgens de commissie veroorzaakt het weglekken van 
radioactief materiaal door een opening of openingen van deze 
grootte geen significant radiologisch gevaar vergeleken net de 
PWR-2 lozingen zoals weergegeven in UASK-1400. 

" The committee does not mean to imply that the release of 
1-2" of the core inventory is acceptable." 

Hoofdstuk 3 Belangrijke Radionuclides. 

In dit hoofdstuk worden de inherente eigenschappen van de 
splijtingsproduktisotopen en hun hoeveelheid beschouwd welke 
geproduceerd worden in een 3000 *P.Tt reactor welke in normal 
gebruik is gedurende verschillende cycli van brandstof 
vervangingen. Uitgegaan wordt van analyses welke voor !*AST*-1A00 
verricht zijn ( weergegeven in bijlade A van het A"S-rapoort). In 
het algemeen worden de isotopen niet vermeld als hun halfwaarde 
tijd minder dan een uur is of als een splijtinp.sopbrengst minder 
dan 10E-4 is. 

Radionuclides welke naar de omgeving ontsnappen in het, 
volgens de commissie, ?'very unlikely event" van een ernstig 
reactorongeval variëren in hun belang t.o.v. de menselijke 
gezondheid en veiligheid. De factoren die in dit kader het 
belang van een radionuclide bepalen zijn: 
1) de totale hoeveelheid aanwezig in de reactor kern, 
2) de aard van de radioactiviteit, 
3) de fysische en chemische eigenschappen welke het gedrag ervan 
in de centrale en de omgeving bepalen, 
4) de biologische karakteristieken. 

Een aantal van deze factoren is inherent en andere hangen af 
van de eigenschappen van het ongeluk en de specifieke centrale. 
Dus het belang vin een radionuclide is in een significante mate 
afhankelijk van c»? specifieke aspecten van het hypothetische 
ongevalsverloop dat beschouwd wordt. 

In het algemeen wordt radioactief jodium al jaren, en nog 
altijd, beschouwd als éen zeer belangrijke radionuclide. Echter 
vanwege redenen die in andere delen van het rapport ontwikkeld 
worden, blijkt volgens de commissie dat de behandeling ervan tot 
nu toe en ook nu nog steeds ' over conservative' is en zelfs 
historisch incorrect is. Er wordt verder opgemerkt dat, als een 
gevolg van de onderzoekingen welke gestart zijn na het TtT-2 
ongeluk, het begrip van de ongeluksfenomenologie verbeterd is, en 
dat de nadruk op jodium afgenomen is en nog verder moet afnemen. 

"However, the basis for licensing decisions remains 
unchanged," 
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Andere belangrijke radionuclides zijn: Cesium, Tellurium en een 
aantal alkali- en edelmetalen. De edel«assen, hoewel zeer 
vluchtig, zijn zeer inert en dus weinij» belangrijk in ernstice 
ongelukken; ze dragen minder dan 1" bij aan de dosis die vrijkont 
onder 'current analytical assumptions'. 
Tellurium is in grote hoeveelheid aanwezig, gasvorni? en een 
voorloper van jodium in het vervalschena. Het Te reageert 
mogelijk net de in grote hoeveelheid aanwezige Zircaloy en 
roestvrij staal. O.a. t.g.v. deze reacties bestaat er volp.ens de 
corrunissie de mogelijkheid van een grote afnane van de hoeveelheid 
Te dat tijdens een ernstig reactor ongeluk ontsnapt. 

In tabel 3.1 wordt de eerst dag dosis op een halve 'nile' 
weergegeven voor een V^.-2 ongeluk (zoals gedefinieerd in 
UASH-1400). 

M.b.t. deze tahel wordt door de corvnissie opo.enerkt, dat als 
vertraagde gezondheidseffekten het onderwerp van onderzoek 
waren geweest dat dan aan Cs een proter belan? gehecht was las 
gevolg van de langere halfwaarde tijd. 

Verder is in de tabel te zien dat onder de aannames van 
HAS4-14Q0, jodiun de belangrijkste bijdraoe levert aan de dosis 
gevolgd door Te. Veronderstellen we een reductie van 100 in de 
dosis, dan zijn J en Te in de orde van grootte van de edeloassen. 
Volgens de comissie worden in de verschillende 'real-life' 
reactor ongelukken waarbij metingen zijn verricht no-» protere 
reductiefactoren bepaald. De grootste bijdrage aan de dosis wordt 
dan nog geleverd door de edelgasgroep. 

TMLC 3.1 
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Hoofdstuk 4 Chemische en fysische processen en hun toepassing op 
de brontern. 

Dit hoofdstuk beschrijft de fundamentele chemische en 
fysische processen welke een rol spelen in een "ernstig 
ongevalsverloop" en op welke wijze ze invloed uitoefenen op: 
1) het ontwijken van radioactief nateriaal uit de oververhitte 
kernbrandstof, 
2) Het transport en het gedrag van het radioactieve materiaal in 
het reactorkoelsysteen, de veiligheidsonhulling en aangrenzende 
gebouwen. 
Ingegaan wordt op de veronderstelde chemische vorr van de 
omgeving en de mogelijke aerosol processen. Пе effecten op de 
bronterm van deze natuurlijke processen en hun toepassing op de 
aangebrachte veiligheidsvoorzieningen en de respons van de V.O. 
worden beschreven. 

4.1 Chenische vormen en wisselwerkingen 

Op basis van hun chemische karakteristieken, n.h.t. hun 
reactiviteit net zuurstof, en hun fysische vorn zijn de 
splijtingsprodukten in de volgende negen vornen op te delen, 
verneld worden de belangrijkste chemische reacties en produkten: 
1. Edelgassen (Kr, Xe): geen chemische wisselwerking net de 

kernbrandstof, structuurnaterialen en splijtingsprodukten. 
2. Halogenen (I, Br): vanuit thermodynamisch gezichtspunt is de 

meest stabiele verbinding in de vorm van de alkali 
halogeniden, Csl (concentratie Br< 0.01 concentratie I). 

3. Alkali metalen (Rb, Cs): vormen componenten met de meeste 
andere elementen in de brandstof. Meest belangrijk zijn de 
alkali metaal halogenides. 

4. Chalcogenen (Te, Se): v.n.l. Tellurium. Kan verbindingen 
aangaan net metalen. 

5. Antinoniun (Sb): kan verbindingen aangaan met andere metalen. 
6. Alkalijne aard (Ba, Sr): Strontium en Barium kunnen aanwezig 

zijn in de kernbrandstof als eenvoudige oxides, uranaten, 
nolybdaten of zirconaten. 

7. Edelmetalen (Ru, Ho, 3h, Pd, Tc): de edelmetalen vormen 
gemakkelijk legeringen. Dit leidt tot het oplossen van andere 
metalen. 

8. Zeldzame aard (Ce, Sm, Pm, Pr, ?'d,La, Y, Zr, TvTb) en 
9. Refractory oxides: In deze groep nebben de karakteristieke 

chemische reacties een bereik van het eenvoudig oplossen 
van de oxide in de brandstofmatrix tot de vorming van een 
aparte fase en de vorming van ternaire oxide componenten. 

De chemie van splijtingsprodukten In het reactorkoelsysteen 

Door het falen van de omhulling van de brandstofstnaf worden 
de brandstof en de splijtingsprodukten aan een nieuwe chemische 
omgeving blootgesteld; deze bestaat uit stoom, waterstof, metaal 
en metaaloxide oppervlakken. 
Van de splijtingsprodukten die naar het T?CS ontsnappen zijn 
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alleen de neer vluchtige splijtingsprodukten en verbindingen van 
belang: 
- De halogenen: I en Br zijn sterk oxiderend. Dus in de 
reducerende atmosfeer, karakteristiek in het RCS in het geval van 
een LOCA is de meest waarschijnlijke chenische vorn de 
overeenkonstige halide. Bij het ТЯ-2 bleek dat een overnaat 
jodium in het RCS werd vastgehouden of in de vorm van een jodide 
werd getransporteerd, In de WAS4-1AQ0 studie werd Csl als 
overheersende jodide soort afgewezen. Dit ondat de 
thernodynariische studies toen под onvolledig waren. Verder w n ! 
in die studie als premisse genonen dat de 10-voudige overnaat van 
Cs t.o.v. I significant gereduceerd wordt door reacties ven Cs 
net de kernbrandstof, zodat uranaten gevormd werden, of net do 
splijtingsprodukten molybdenum, tungsten en telluriun. 4et revol", 
daarvan was dat in die studie de nadruk kwan te liggen op het 
elementaire jodiun. Volgens de commissie: 

" Thus, a crucial raechanisn for the attenuation of ioline 
escape was neglected.". 

- De alkalimetalen: Cs en Kb. Aangenomen vordt dat ca. ЭО0 van 
het Cs dat vrijkont uit de brandstof staven chenisc'i ongebonden 
is. In de aanwezigheid van stoom ontstaat CsOÜ. Cheiisch-
kinetische en thernodynanische berekeningen geven aan dat Csl en 
Cs-W de meest waarschijnlijke chenische vorm is voor de neeste 
ongevalsverlopen. Cesium in de vorn van CsOTï of Csl kan in 
principe reageren net boron en cesiurvnetaboraat vormen. Het is 
nog niet duidelijk welk precies effect deze reacties hebben op 
het gedrag van Cs en (indirect) I in het primaire systeem. 
- De chalcogenen: Te en Se. Tellurium kont vrij in de elementaire 
vorm. Ket kan als zodanig reageren met zirconium en met het tin 
van de zircaloy bekleding en het structuur materiaal (n.n. 
legeringen op nikkel basis). Oxidatie van de oppervlakken stopt 
deze reactie. Het belang ervan voor de gevolgen van een ongeluk 
ligt in het feit dat Te in het vervalschema een voorloper is van 
jodium. De mate waarin dit bijdraagt aan de jodiun brontern is 
sterk afhankelijk van het beschouwde ongevalsverloop, 
- Antinonium, 
- De alkalijne aard: Ba en Sr. De oxides en hydroxides van Sr en 
Ba zijn matig oplosbaar in water, maar hun carbonaten zijn 
aanzienlijk minder oplosbaar. Omdat water dat gebruikt wordt bij 
een ongeval carbonaten kan bevatten, kunnen de alkalijne aard 
materialen neerslaan uit deze oplossing. Volgens de cormissie is 
dit waarschijnlijk gebeurd bij het TÜI-2 ongeluk. 

Het systeem Cs-I-Otf is het meest belangrijke systeem. Dit is 
uitgebreid onderzocht (o.a. in het ?ЛПЕГС-0772 rapport van het 
K!ÏC). Evenwichtsbeschouwingen kunnen waardevol inzicht geven in 
de reactie kinetica en gas dynamica. Samengevat: 

Csl + П20 - CsOTI + 1/242 + I. 

Chemische wisselwerkingen in de V.O.t 
Volgens de commissie zijn de voornaaamste chemische reacties 

van splijtingsprodukten in de V.O, die van jodiun met vloeibaar 
water. Deze reacties zullen beïnvloed worden door stralin" en 
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oxiderende of reducerende componenten in het water. 
Door de с omissie wordt opgemerkt dat: 

и The oxidation of ruthenium, etc, by dispersal in the 
containment atnosphere by a stean explosion sufficiently 
strong to destroy the reactor pressure vessel, although 
investigated in IMTT-1AOO, has been discarded in this study, 
since such an event is now generally believed to be unli':ely 
enough to warrant this neglect." 

Jodiun soorten zullen de V.O. waarschijnlijk binnen konen als 
jodides, echter de mogelijke vorming van een kleine hoeveelheid 
elementair jodium kan niet uitgesloten worden. 

De oxidatie, in het V.O. water, van het jodide ion tot 
elementair jodiun is volgens de commissie onwaarschijnlijk. Ze 
baseert zich hierbij op monsters die twee jaar na het onseluk in 
de V.O. van de T.U.-2 centrale zijn genomen. Hierbij bleeh dat het 
opgeloste jodium bijna geheel in de jodide vorn aanvezif, was. 

4oleculaire jodiun-water reacties: 

312 + 3420 « 103- + 51- + 6TI+ 

Uit evenwichtbeschouwingen blijkt dat deze reactie sterk naar 
rechts verschuift, dwz naar het bestaan van jodiun als jodide in 
het water van de V.O.. De aanwezigheid van vrije ionen (Cs, etc.) 
is een extra belemmering voor het jodide on aan het water van de 
V.O. te ontsnappen. 

Ken waterstofbrand (of stralingseffecten) kan een toename van 
de vorming van vluchtiqe organische jodides in de V.O. 
veroorzaken. Volgens de commissie suggereert een nadere 
beschouwing van de organische jodide vorming in L"? оп?.е1ит:кеп 
dat slecht 0.03% van de reactor jodiun omgezet kan worden in 
vluchtig organisch jodide in de V.O.. 

Stralingseffecten: Deze kunnen een toename van de vorning van 
vluchtige organische jodides in de V.O. veroorzaken. Straling 
produceert zeer actieve kortlevende vrije radicalen, in een 
vloeibare of gasvormige fase, welke snel reageren met het medium 
tot meer stabiele soorten. Bijvoorbeeld: reactie van I- met het 
hydroxyl vrije radicaal 0Ц vormt 0"- en 12. Volgens do commissie 
is de erop volgende reactie 
van 12 met het 1120 zo snel dat het jodium niet uit de vloeibare 
fase zal ontsnappen. 

Omdat alle andere vormen van het splijtingsprodu'ct jodium in 
de V.O. niet vluchtig kunnen zijn, kunnen de organische jodiden, 
hoewel verwaarloosbaar in omvang de belangrijkste vorm zijn van 
het splijtingsprodukt jodiun in de gasfase. Hierbij zijn niet 
meegerekend de vormen die geassocieerd zijn met zwevende 
aerosoldeeltjes. 
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4.2 Aerosolen: Theorie en experinent. 

Het doel van deze parasraaf is: 
a) Beschrijving van de fysische aerosolprocessen die van belang 
zijn voor het transport en de vermindering van het door het 
ongeluk voortgebrachte materiaal. 
b) Het naken van een vergelijking tussen de cor-.puterprogranna's 
die deze processen in hun analyses gebruiken. 
c) Het samenvatten van de experimenten die verband houden net een 
karakterisering van deze processen. 
d) Het aangeven van een aantal van de neer belangrijke 
onzekerheden. 

De volgende verschijnselen worden beschouwd bij de berekening 
van het transport en de neerslag van gassen en acrosolen in 
reactorsystenen. 
a) Convectief rassa transport tussen "analytical control 
volumes". 
b) Irreversibele sorptie van dampsoorten. Danpsorptie is een 
neerslag proces welke optreedt op het grensvlak tussen twee 
fasen, zoals bijvoorbeeld bij de gassen opgewekt in een reactor 
ongeluk en de metaaloppervlakken van het systeem. 
Voor CsOT! en Te is irreversibele sorptie een belangrijk 
mechanisme in het R.C.S. naar niet in de V.O.. 
c) Condensatie/verdamping van dampen. De condensatie/verdartping 
van dampsoorten op en vanaf wanden en deeltjes oppervlakten wordt 
gemodelleerd met behulp van een standaard nassa transport 
formulering (zie o.a. ?ПЛ>ЕП-0772). 

De commissie geeft aan dat de volgende mogelijke onzekerheden 
in deze modellen zitten: 
1. Er wordt geen rekening gehouden met het effect van niet 
condenseerbare gassen op de condensatie van danpsoorten. 
2. De nassatransportcoefficient voor de muren geldt voor 
stationaire toestand van volledig ontwikkelde turbulente 
stroming. Dit zal in de meeste situaties niet het geval zijn. 
3. De formulering van het effectieve ^eynoldsgetal is strikt 
toepasbaar voor oneindige vertikale vlakke platen. De resultaen 
worden echter verondersteld conservatief te zijn. 
4. Er wordt geen rekening gehouden met condensatie in de aerosol 
groei vergelijking, nog met warmte transport, 
5. Turbulentie kan het transport van deeltjes naar de wanden en 
naar andere deeltjes sterk vergroten t.o.v. het model dat in de 
analyse gebruikt wordt. Volgens de commisie: 

"The importance of turbulence is sensitive to the accident 
sequence". 

De commissie is van mening dat ondanks de bovengenoemde 
afwijkingen het model voldoende is voor ongeluks analyse 
doeleinden. 

Aerosolprocessen: 
Splijtingsprodukt aerosol deeltjes in het Я.С.5» en de V.O. 

variëren in grootte, gewicht, vorm en sanenstelling. On de mate 
van neerslag van zulke deeltjes te kunnen voorspellen moeten deze 



72 

karakteristieken (als funktie van de tijd) bekend zijn. 
Er zijn in elk volune in een centrale vier processen te 
onderscheiden die nassa toevoegen aan deeltjes behorende tot een 
Rroep net een bepaalde grootte: 
(1) Creptie (source) van deeltjes iet die grootte. 
(2) Inlekken van deeltjes met die grootte vanuit endere volunes 

in de centrale. 
(3) Samenvoeging van kleinere deeltjes wiens gecombineerde omvang 

gelijk is aan de beschouvde deeltjesgrootte. 
(4) Condensatie van danpen op kleinere deeltjes waardoor deze 

binnen de beschouwde grootte vallen. 
Evenzo zijn er vier processen te onderscheiden die nassa 
verwijderen uit een aerosol groep met een bepaalde deeltjes 
grootte: 
(1) Heerslasprocessen (bijv. gravitationele neerslar»), 
(2) Samenstelling met andere deeltjes zodat een groter deeltje 

ontstaat. 
(3) Veylekken naar een ander volume. 
(4) Verdampen van gecondenseerde materialen van de oppervlakten 

van de deeltjes. 
Het meebeschouwen van aerosol processen in het R.C.S. en de V.O. 
vereist een oplossing van de 'aerosol inte^ro-differential' 
vergelijking, waarin de bovenbesproken processen verwerkt zijn. 
De volgende specifieke processen spelen een rol: 
1) Aerosol-a^loneratie: Hieronder vallen de Brornse-, 
gravitationele-, turbulente- en inertiele-a^glomeratie. 
2) Aerosol-verwijderin^: 
+ gravitationele-neerslag: De vergelijking die dit beschrijft 
heeft dezelfde vorm als die p,e?,even werd voor de irreversibele 
sorptie. Pit proces is zeer belangrijk in de V.O., maar minder 
belangrijk in het R.C.S.. 
+ Aerosol neerslag t.g.v. laninaire en turbulente strominr,: In 
het R.C.S. wordt dit proces beschreven met een vergelijkins die 
dezelfde vorm heeft als die voor het irreversibele sorptie 
proces, 
+ Thernophoresis (tenperatuurgradient): De modellering van dit 
proces is eveneens gebaseerd op een mathematische vorn analoog 
aan die van het irreversibele sorptie proces. Hit proces wordt 
van belang beschouwd in het R.C.S. maar van minder belan? in de 
V.O.. 
+ Diffusiophoresis: Stoom dat van een mengsel van stoom en lucht 
op koelere oppervlakten condenseert, neeft aanleiding tot een 
diffusie beweging van aerosoldeeltjes, welke opgelost zijn in het 
mengsel, in de richting van deze oppervlakten en dus tot een 
neerslag van deze deeltjes op die oppervlakten. 

Dit aerosol proces is een recente toevoeging aan de computer 
programma's. De modellering voor dit proces is nog in 
ontwikkeling. 

Het proces is belangrijk in de V.O. of in elke omgeving waarin 
stoom condenseert. 
+ Resuspensie: Resuspensie van neergeslagen aerosolen in het 
R.C.S. kan optreden als lokale "high flow rates" ontstaan, door 
bijvoorbeeld het wegvallen van de druk in het ?,T),V.. In de V.O, 
zijn stoonexplosies of het ontbranden van waterstof mogelijke 
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oorzaken. Het ontstaan van een plotselinge grote breuk in de V.O. 
is ook een mogelijke oorzaak. 

Door de commissie wordt dit echter niet beschouwd als een 
geloofwaardige manier van falen van de V.O.. 

Op dit monent behandelen geen van de gebruikte programma's het 
aerosol resuspensie gedrap, op een mechanistische manier. 
Experimentele progranna*s in bijvoorbeeld Oak Pidge KL 
onderzoeken dit effect. 

De cor-inissie spreekt de verwachting uit dat t.g.v. van de 
grote hoeveelheid water en het stooncondensatie proces, 
resuspensie in de V.O. ge-гп significant effect zal zijn. 

+ Opnieuw verdampen: Het IDCOT! geeft aan dat revaporisatie 
mogelijk kan optreden tijdens of vlak bij het tijdstip waarop de 
V.O. faalt, hetgeen een relatief grootte vrijkonin^ van 
radioactief nrteriaal tot gevol;» heeft. Echter, volgens de 
corr.issie, geven recente analyses aan dat vluchtig materiaal naar 
koelere gebieden in het R"f> hei/eegt en daar 'effectief* 
ingevangen wordt. Ook dit proces is momenteel nog het onderwerp 
van zeer actief experimenteel onderzoek. 

Computerprogranna* s; 
Onzekerheden welke door de comissie aanqe^even worden: 

+ De programma's voor het aerosol gedrag beschouwen niet de 
samenstelling van de atmosfeer in de centrale; of stoort 
condenseert in het volune dat beschouvd wordt of op de wanden is 
een probleem dat overgelaten wordt aan de thermodynanische 
programa's. TIet koppelen van de aerosol- en de themodynanische 
progranma's kan een nauwkeuriger analyse opleveren. 
+ De warmte produktie t.g.v. van het radioactief verval van 
sommige aerosoldeeltjes wordt niet expliciet beschouwd. 
+ De comissie geeft aan, dat in een recente beschouwing van 
bronternconputerprogranna's geconcludeerd wordt dat de huidige 
programma's goede benaderingen voor het fysische aerosol gedrag 
gebruiken. Er is wel een aantal afwijkingen c.q. tekort koningen 
in de experimentele verificatie* 
+ Onzekerheden welke de neerslag en retentie van aerosolen en 
splijtingsprodukten in het S.C.S. betreffen: 
- Oppervlakte chemische reacties. 
- Herverdanping. 
- Kennis van thermodynanische en geometrische omstandigheden in 
de V.O.. 
- "Uell-mixed" aanname. Deze wordt volgens de corvnissie verwacht 
conservatief te zijn, behalve mogelijk in die gevallen waarin 
grote lekpaden bestaan in de omgeving van grote 
aerosolconcentraties. 
- Gebrekkige behandeling van convectie stromingen tussen de 
beschouwde volumes. 
- Het inbrengen van een deeltjes grootte verdeling als funktie 
van de deeltjes soort, 
- Tiet aerosol gedrag is sterk afhankelijk van de lekpaden in de 
V.O.. 

Volgens de conmissie hebben de aangegeven onzekerheden in het 
algemeen geleid tot conservatieve aanames in de brontern 
berekeningen, betere informatie zal leiden tot een significant 
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realistischer evaluatie van bronternen. 

experimentele pro^rama * st 
In de appendix С van het A"S rapport wordt een index gegeven van 
research en ontwikkelingsprograma's welke uitgevoerd worden 
rc.b.t. de brontern, 
In het alteneen zijn deze progranaa's net betreïcking tot de 
retentie in de V.O. in een meer gevorderd stadiun dan die n.b.t. 
het R.C.S.. Maar een aanzienlijk hoeveelheid experinenteel werk 
wordt op beide gebieden verricht. Significante hoeveelheden 
informatie n.b.t. de brontern zal beschikbaar konen in 1954 en 
19S5. 

Echter, volgens de connissie is er nu al voldoende informatie 
voorhanden ont geloofwaardige kwantitatieve, zij het 
conservatieve, evaluaties te naken. 

Op basis van een overzicht van lopende experimentele programme 
concludeert de comissie: 

"... het is duidelijk dat de verificatie van aerosol 
computerprogramma's nop. niet volledig is voor L"0. 
ongeluksverlopen. Echter, volgens de co-rrissie, bestaat er nu 
een voldoende basis voor deskundige analysten on aerosol 
berekeningen uit te voeren voor L'l ongeluks verlopen net een 
groot vertrouwen in de resultaten." (zie ook hfcl 5). 

Eevindin^en (van de commissie); 
1. De behandeling van aerosolen rn.b.t. hun invloed op de brontern 
is sterk verbeterd t.o.v. 4AS"-1400 en een groot vertrouven kan 
in dergelijke analyses gesteld worden. 
Echter enig conservatisme blijft aanwezig in de analyse, nl. 
n.b.t. de rol van stoorocondensatie. 
2. De grootste onzekerheid in de schatting van de neerslag houdt 
geen verband met de fysische processen naar met de fysische 
omstandigheden zoals temperatuur, tijdsduur, lekkage, 
stroomsnelheid en geometrie. Een onzekerheid in de fysische 
processen houdt verband net de fysische details welke de 
agglomeratie- en neerslagsnelheid van aerosol deeltjes bepalen. 
3. Van de neerslagprocessen is de gravitationele neersla?, het 
belangrijkst voor de bronterm. Bijgevolg zijn aerosolag^iomeratie 
en dampcondensatie op aerosolen belangrijk omdat ze deze neersla" 
bevorderen. 
4. Resuspensie van aerosolen blijkt van weinig invloed te zijn op 
de brontern berekeningen. 
5. Voor sommige ongevalsverlopen kan revaporisatie het 
neerslagproces omkeren. Dit geldt voor het 3.C.S. en B\T! 'lark I 
•drywells'. Echter dit proces is op dit monent nog niet goed 
begrepen, Chemische reacties met oppervlakken en de fysiche 
toestand van aerosolen, bijv, gesmolten CsOII, kan een significant 
effect hebben. 
6. Er zijn computer programma's beschikbaar, v/elke de belangrijke 
neerslag en transport mechanismen weergeven, waarmee de brontern 
voor specifieke ongevalsverlopen berekend kan worden. 
7. Het bestaan van onzekerheden leidt tot conservatisme in 
bronternschattingen. De afname in onzekerheid sinds т'Ллт'-14П0 
heeft een significante reductie in de bronten schattingen tot 
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gevolg gehad» Verdere afnene in bestaande onzekerheden wordt 
verwacht te leiden tot een verdere af папе van de brontem. 

4.3 Het ontsnnnpen van natorialen aan een beschadigde 
("desradec!") kern. 

Dit hoofdstuk beschrijft de fenonenolo^ie van het ontsnappen 
van splijtingsprodukten en ander nateriaal van de reactorkern 
welke beschadigd is in een reactoron^eluk. Hierbij worden 
aspecten zoals oververhitting, fragmentatie, snelten of oplossen, 
vorming van een kerns-Telt en kern-beton wisselwerkingen in 
beschouwing «enomen. 

De cherische vornen van de naterialen die ontsnappen aan een 
beschadigde kern kunnen voorspeld u-orden uit thernoc!yna?.ische 
berekeningen. Deze berekeningen tonen aan dat, in de intacte • 
brandstof, het jodian zal bestaan als cesiu-ijodide en als zodanig 
aan de beschadigde kern zal ontsnappen in de aanwezigheid van 
stoon. Deze reactie zal bij voorkeur optreden als êvolf, van de 
hoge chemische activiteit van jodiun, de aanwezigheid van een 
overna.it van het splijtin^sprodukt cesiur. en de reducerende 
atmosfeer t.^.v. van de aanwezigheid van stoort. 
Op basis van reactoronrjelukken, experinenten en thermodynarische 
berekeningen is volgens de connissie (zie hfd 3 en par. Л.1) 
aangetoond dat het jodiun veel ninder vluchtig is dan aangenomen 
wordt in het bestaande У?С nodel en "Regulatory Guides". 
Магst andere studies die het bestaan van Csl aangeven, werd dit 
ook door UASïT-1409 «edaan. In deze studie toonden berekeningen 
aan dat: "cesiunjodide was the inajor iodine carrying species even 
at 31001Г.". 
Cesiun zou aanwezig zijn in de intacte brandstof als cerriun jodide 
en cesiunuranaat. Als de laatste, na het falen van de brandstof 
omhulling, blootgesteld wordt aan stoon, wordt cesiunhvdroxide 
gevormd en dat zal dan de belangrijkste verbinding in het ^.T.V. 
zijn. Cesiunhydroxide kan ook dissociëren in elementair cesiun 
mits de temperatuur hoog genoeg is. 
Telluriun reageert gemakkelijk met zirconiun als de zircaloy 
cn'nilling nog niet geoxideerd is en met conponenten van roestvrij 
staal. De mate waarin voorspeld wordt dat het vrijkont wordt 
beïnvloed door het nodel van de latere stadia van het 
ongevalsverloop. Een deel van het neergeslagen Te wordt een bron 
voor I na beta-verval. 

De connissie geeft aan dat de thernodynamische berekeningen 
geïdealiseerd zijn en de beperking hebben dat er een 
evenwichtstoestand aangenonen wordt. Een ander significant defect 
in de berekeningen is het ontbreken van kennis m.b.t. de fasen 
die gevormd kunnen worden. Hierdoor kunnen niet geïdentificeerde 
reacties niet geïdentificeerde produkten vormen die niet in de 
thermodynanische berekeningen neegenomen worden. 
Ondanks dit voorbehoud zijn, volgens de commissie, de resultaten 
van de berekeningen een indicatie van de ware situatie in een 
intacte brandstof. Echter de complicerende werking van Telluriur. 

http://overna.it
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en nolybdenun is niet in deze berekeningen meegenoacn. 

Het vervluchtigen van snlijtin^sprodukten en kernnateriaal; 
M.b.t. de mate van ontwijken van de splijtingsprodukten is er 

slechts een beperkte verzaneling van experinenten. De 
experimenten zijn n»oeilijk uit te voeren. Aanvullende 
experinenten worden mo-ienteel uitgevoerd. 
Een belangrijk doel is het ontwikkelen van verbanden on, voor 
gebruik in ongeluksanalyse programma's, de snelheid en de nate 
van ontsnappen van vluchtige materialen te voorspellen. 
Een aantal modellen is ontwikkeld om het ontsnappen van 
splijtingsprodukten t.e.v. het opvarnen van de 
splijtingsprodukten te voorspellen. Echter, ondat een grote 
fractie van de vluchtige splijtingsprodukten vervacht vordt te 
ontsnappen voordat er ernstige brandstof beschadigin? optreedt, 
is het beschouven van modellen voor deze soorten niet eri 
belangrij!:. Overeenkor.sti.ge berekeningen die van verschillends 
modellen gebruik maken leveren een substantieel eenduiêi^e nite 
van vrijkomen. 

!!et ontsnappen van splijtingsprodukten van hypothetische *по°1епг 
van gesnolten brandstof ("in vessel"); 

hierbij wordt opgenerkt dat er volgens de comissie «een 
nauwkeurige analyses zijn uitgevoerd die het bestaan van 
dergelijke poelen aantonen. De theoretische beschouwingen n.b.t. 
het ontsnappen van splijtingsprodukten aan deze poelen worden 
ernstig beperkt door het gebrek aan thernodynanische en 
kinetische data, geconbineert net onzekerheden betreffende 
vloeistof dynanica. Voor de beschrijving van dit proces zijn een 
aantal nodellen ontwikkeld. De commissie merkt hierbij op, dat 
het practische nut van deze nodellen gering is, zonder de 
experimentele pro grama's die nodig zijn voor de input data. 
Verder, ondat een groot deel van de splijtingsprodukten verwacht 
wordt te verdanpen van de reactor kern voordat de 
snelttenperaturen bereikt zijn, zijn volgens de coanissie de 
bovengenoemde modellen niet erg belangrijk. 

Het ontsnappen van niet splijtinTsprodiikten aan de kern; 
Tijdens het opvarnen ontsnapt het nict-splijting3produkt 

materiaal in veel grotere mate aan de kern dan het 
splijtingsprodukt materiaal. Materialen zoals cadmiun, indiun en 
zilver zullen eerder verdanpen dan de splijtingsprodukten welke 
voor het grootste deel uit de U02 matrix moeten konen, echter als 
gevolg van relocatie van dit materiaal op koelere plekken in de 
kern, kan er vertraging in de aerosol bijdrage van deze 
materialen zijn. Volgens de commissie zijn deze vrijkoningen 
daarom belangrijk, ondat de resulterende aerosolen sterk het 
transport en de vermindering beïnvloeden van zwevende 
splijtingsprodukten in het fl.C.S. en in beperkte mate ook in de 
V.O.. 

De hiervoor genoemde modellen zijn getest met een serie 
vergelijkende berekeningen. Voor de analyse is hierbij een TIL!»' 
ongeluksverloop beschouwd. In deze berekeningen werden de 
volgende ar-.-w*» gemakt: Xe bestaat bij elke temperatuur als 

http://Overeenkor.sti.ge
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een een-atonig gas, het jodiun verdampt als Csl, Cs verdanpt als 
Csl of CsO'! en Te als het di-atonaire nolekuul Te2. 
De resultaten van de verschillende nodellen verschillen met 
ninder dan een factor 2. In het geval dat de brandstof oververhit 
is naar nor» niet gesmolten zijn de verschillen het grootst. In 
dit gebied is de keuze van het model belangrijk. 
Opgemerkt wordt nog dat voor de ninder vluchtige materialen er 
significante verschillen zijn in de data van verschillende 
bronnen. Ohdat het rapport zich op de vluchtige materialen richt 
wordt hier niet verder op ingedaan. 

Het ontsnappen van snlütin"snroriukten tiidens een kernboton-
wisselwerking 

Als de hete kernsmelt door het reactorvat heendringt en in 
contact kont met het onderliggende beton, dan kan erosie van het 
beton optreden. Dit heeft het vrijkomen van ontbrandhare qassen 
(42 en CO) tot gevolg en eveneens aanzienlijke hoeveelheden 
aerosolen. Deze aerosolen zullen grotendeels uit niet radioactief 
materiaal bestaan, naar verwacht vordt dat ze een hoeveelheid 
splijtingsprodukten zullen neenemen. Pit geldt in het bijzonder 
voor de иеег "refractory" soorten, die niet eerder uit de 
beschadigde kern ontsnapt zijn. Gepostuleerd is dot het vrijkomen 
hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door "sparging" van de gassen die 
gevornd worden tijdens de beton erosie door de kernsmelt. 

Opgemerkt wordt dat het ontstaansproces van de kernsmelt zeer 
speculatief is n.b.t. de werkelijke details, ondat de situatie 
zowel mechanisch als thermisch uiterst complex is. 

Als de kernsmelt door de boden van het reactorvat zakt dat onder 
druk staat dan kan de kernsmelt en aanwezig water net kracht in 
de ruimte onder het E.D.V. verspreid worden. Dit heeft tot gevolg 
dat er een sterke toename van het volune aan aerosol materialen 
ontstaat. 
Modellen die het ontsnappen van splijtingsprodukten voorspellen 
gedurende deze fase van een ongeluk zijn recent opgesteld. Deze 
modellen zijn veel meer mechanistisch van aard dan het model dat 
gebruikt werd in HASH-1400, welke gebaseerd was op eenvoudige 
vluchtigheidsberekeningen* Voorlopige resultaten voor een S2D 
ongevalsverloop wijzen er volgens de commissie op dat de kern 
eerder zal vloeien dan dat het als een grote nassa op de bodem 
van het tf.D.V. terecht kont. Als de gesmolten kern het reactorvat 
doordringt is nog ca. de helft van de brandstof staven in hun 
oorspronkelijke configuratie. 

Volgens de commissie geven deze 'voorlopige resultaten' aan 
dat er redelijke linieten geplaatst kunnen worden aan een 
aantal variabelen, zoals de hoeveelheid beschadigde brandstof 
dat de VO bereikt, die voorheen niet beter waren dan 
conservatieve bovengrenswaarden. 

Als het falen van de VO uitgesteld wordt is de kern-beton 
wisselwerking de belangrijkste bron voor radioactiviteit naar de 
omgeving. Zoals gezegd levert deze reactie een belangrijke 
bijdrage aan de aerosol produktie. De resulterende hogere aerosol 
concentratie kan leiden tot een toename van de agglomeratie welke 
een significante reductie in de bronterm teweeg kan brengen. 
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4.4 karakteristieken van het transport en de retentie in het 
reactor koelsysteem en de veiliqheidsori'wllinq: 

In een ernstig ongeluk kan de energie afkonstig van het 
verval van splijtingsprodukten, van de erotheriische reactie van 
de oververhitte brrndstof onhulling net stoo^ en in een aantal 
ongelukken t.g.v. voortgaande splijting, de oorzaak zijn van het 
opwarnen van de brandstof en kernmateriaal. Dit heeft het 
verdanpen van de neer vluchtige componenten van de 
splijtingsprodukten, kontrolestaven en structuurnateriaal tot 
gevolg* Deze danpen kunnen door nucleatie aerosolen vomen of 
kunnen condenseren op koelere R.C.S. oppervlakken of op andere 
aerosol deeltjes die aanwezig zijn. 
üet mengsel van gassen en aereosolen zal op de we", naar de V.C. 
door tielen van het ^.C.S. gaan. Voor de neeste ongeluksverlopen 
gaat het nengsel door het bovenste gedeelte van de !"!.CS.-buizen, 
stoongenerator e.d.. Op deze we» vindt een aantal fysische en 
chemische processen plaats die de hoeveelheid en de aard van de 
aerosolen verandert. Het doel van dit hoofdstu'; is on de 
toepassing en de "engineering" aspecten van de in de voorbaande 
hoofdstukken besproken chenische en fysische processen te 
beschrijven. 

Transport en retentiekarakteristieken voor het P"S.; 
In '.'A3Ü-1400 werd de retentie van splijtingsprodukten in liet 
R.C.S. niet beschouwd, als gevolg van de onzekerheden in de 
technologie. Huidire analyses ton?n echter aan dat een 
significante fraktie van verdannte splijtingsprodukten achter 
blijft in de bovenste delen van het reactorvat en andere delen 
van het ^.C.S.. Hierbij zijn aerosol agglomeratie en 
gravitationele neerslag de dominante nechanis-ien. 
Voor de analyse van deze complexe processen worden de volgende 
benaderingen toegepast: 
1. Een thernisch-hydraulische analyse van de kern en het Н.С.Я. 
voor de bepaling van de systee-nstronen, drukken, tenpernturen, 
samenstelling van de transportvloeistof en splijtingsprodukt/ 
/aerosol bronnen. 
2. Een cheiisch/thernodynanische evenwichtsvergelijking от de 
chenische vornen die getransporteerd worden te voorspellen. 
3. Transportanalyse. 
Deze analyses zouden het best integraal uitgevoerd raoeten worden, 
zodat feedback effecten in rekening gebracht kunnen worden. Ze 
worden echter ter vereenvoudiging gewoonlijk apart uitgevoerd. 
De transportvloeistof in de ongevalsverlopen ie hoofdzakelijk 
stoom en waterstof belialve in de beginfase van het vrijkomen van 
de kern, wanneer het voornanelijk stoon en waterdruppels zijn. 

Het revaporisatie proces is van belang; 
T.g.v, de vervalwarnte is het mogelijk dat de in het R.C.S. 

neergeslagen splijtingsprodukten opnieuw verdampen, ".b.t. dit 
proces zijn de volgende onzekerheden aan te geven: 
a. Beschadiging/afnane van de isolerende werking van bepaalde 
delen van de reactorsysteien bij hoge temperaturen. 
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b. Chercische reacties tussen neergeslagen proc'ukten en de 
oppervlakten. 
Pit geldt in nindere mate voor 1ЛСЛ verlopen of PV?. centrales die 
een werkzarve stoonjenerator hebben die de extra vervalwarmte 
kunnen afvoeren. 
Pit proces is van belang voor onjevalsverlopen betreffende: 
1. PIJP Transients net laat falen tqv. overdruk van de VO. 
2. 'lark I of II Я?Л Transients net "rirywell" falen, hetgeen 
resulteert in "suppression pool bypass". 
M.b.t. 1 wordt door het ГХМГ. aangegeven dat na revaporisatie een 
relocatie van de splijtingsprodukten plaats vindt op koelere 
plaatsen in het R7.S. Het proces is dus sequentie afhankelijk. 

detentie en transport karakteristieken voor de VO; 
Ilaterialen die niet achter blijven in het ^.C.3. lekken we] 

naar de V.O. of andere structuren in de vorn van aerosolen v/elke 
zweven op het ontsnappende mengsel van waterstof en stoon. Daar 
ondergaan de aerosolen een fysisch afname proces, vnl. 
acgloneratie en neerslag. Volgens de conr.issie zijn de huidige 
mogelijkheden on zulke processen in de V.O. te modelleren 
beduidend verbeterd tov. TT.\S!!-1400. Extra aerosolen velke 
splijtinns*nodukten bevatten kunnen vrijkomen als het ongeluk 
voort gaat naar het stadiun van doordringing van het reactorvat. 
Pit is het gevolg van raechanisnen zoals: krachtige uitstoot van 
materiaal van de gesnolten kern uit het R.D.V., energetische 
wisselwerking van de hete kernsmelt net water onder het 
reactorvat of t.g.v. erosie van het beton door de hete Icernsnelt. 
Splijtingsprodukten die hierdoor aan de kernsnelt ontsnappen 
bestaan vnl. uit kleine hoeveelheden van relatief niet vluchtige 
r.etalen en zeldzame aard netalen en actinides. 

Volgens do comnissie kunnen de veiligheidssystemen in de VO de 
concentratie van zv/evende aerosolen in een bestek van minuten 
reduceren, terwijl natuurlijke processen dezelfde reductie in 
een aantal uren bereiken. Als gevolg daarvan zal vrijkoning 
van significante hoeveelheden radionuclides naar de omgeving 
alleen optreden als verondersteld wordt dat de V.O. faalt in 
de eerste paar uur volgend op het be3in van een ernstige kern 
beschadiging. 

Thernisch-hydraulische omstandigheden: 
Cb het aerosol gedrag in de V.O. te beschrijven noeten 

thernisch-hydraulische analyses uitgevoerd worden, In deze 
analyses r.oeten veel effecten betrokken worden. Een voorbeld 
hiervan is het effect van de in de V.O. aanwezige stoon. Hiervoor 
zijn vier belangrijke effecten te onderscheiden. 
1. Stoom dat op aerosolen condenseert maakt de deeltjes 
bolvormig, dit leidt tot sinpeler berekeningen. 
2. Stoon gecondenseerd op aerosolen vergroot de nassa en dus een 
toename van de gravitationele neerslag. 
3. Stoom condensatie op de oppervlakken van de V.O. veroorzaakt 
een netto stroom van deeltjes naar de muren waar ze neerslaan. 
4. Waterdruppels veroorzaken een toename in de 
oerosolconcentratie en dus een versnelling van de agglomeratie. 
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Chemische beschouwingen: 
Bepalend voor de chemie van de splijtin?sprodukten in de V.O. 

zijn net name: de grote hoeveelheid water, temperatuur, druk, 
verzadigingstenperatuur van water en een oxiderende omgeving. In 
water bestaat Csl en andere oplosbare splijtingsprodukten in de 
gedissocieerde ion vorm. 

Op basis van theoretische beschouwingen (VU?EG) wordt verwacht 
dat een klein deel van het jodiun in de gasfase aanvezii^ is. 
ï'iervan wordt een kleine fractie onsezet naar de organische 
vorm (nethyljodide). Verwacht wordt dat het hier on niet neer 
dan een paar gran gaat. 

7?u kan bij een over-naat aan zuurstof en ho^e temperatuur overgaan 
in Pu04. Deze oxide is zeer vluchtig. 

De corviissie verwacht dat voor de noeste on^evalsverlopen de 
hoeveelheid van dit oxide serine» zal zijn. 

Verdere, oo}: al in eerder hoofdstukken genocide, conclusies nbt. 
het aerosol proces zijn: 
+ Chemische vormen kunnen in de evenwichtstoestand beschouw.-! 
worden. 
+ De overheersende vorm van jodiun zal Csl zijn. 
+ Te dat niet verwijderd is door reactie met componenten van 
roestvrij staal of zirconium zal in de elementaire vorm of als 
waterstof telluride vorm vrijkomen, 
4.5 Veili^heidsonhulling (V.O.): 

De Veili^heidsonhullinc; is een sleuteltern in de bepaling of 
een ernstig ongeluk een significante brontern tot gevolg heeft. 
Als de omhullinr; niet breekt, is er een «erin^e lekkage van de 
radioactiviteit. Als het falen van de onhullinj» langer dan een 
paar uur wordt uitgesteld na de "kernbeschadiqin'?" zal er een 
grote reductie in de bronterm optreden als oevol^ van de werkinr» 
van de veiligheidssystemen of de effecten van de natuurlijke 
neerslag processen. 

Het funktioneren van de V.O. is sterk afhankelijk van de details 
in het ontwerp (gebruikte veiligheidssystemen, e t c ) . Ook de 
processen die de omhullins belasten zijn sterk afhankelijk van 
het beschouwde reactorontwerp, 
De omhullin* moet ontworpen zijn on de temperaturen en drukken 
van een 'ontworpen basis ongeluk' te kunnen doorstaan. vet 
betrekking tot deze 'faal criteria' merkt de commissie op dat 
deze zeer conservatief zijn; 

"...in het bijzonder wordt weini» aandacht besteed aan het 
feit dat veel structuur materialen zullen deformeren onder 
belasting zonder dat ze scheuren of breken en dus kunnen ze 
een aanzienlijk grotere belastinr, doorstaan dan waarvoor ze 
ontworpen zijn." 

Volpens de commissie wordt er momenteel veel onderzoek verricht 
naar het effect van lekkage op het beperken of verminderen van de 
omhullin^sdruk. 
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Uit bovenstaande naakt de commissie He gevolgtrekking dat een 
lanpzane drukopbouw de eni" geloofwaardige gebeurtenis is die kan 
leiden tot het falen van de V.Q.. 

Verder trekt de connissie o.a. de volgende conclusies; 
+ TIet falen van de onhullinr» zal hoogst waarschijnlijk optreden 
in de vorn van opening van relatief kleine druknevoeli^e 
lekpaden. Via deze paden wordt een deel van de V.o. peloosd en 
zal dus een reduktie van de interne druk optreden. 
+ Do nr.r^cs in het funktioncren van de V.O. zijn inherent aan 
conservatisms in de methodologen of pro^ra-np's die gebruikt 
zijn on de V.O. te ontwerpen. Пе werkelijke materiaal 
eigenschappen zullen veel 'beter' zijn dan de ontwerpwaarde. 
+ Bestaande 'doordringingen* (bijv. voor de kontrole staven e.d.) 
zijn wellicht gevoelicer voor overtemperaturen dan nnlere delen 
van de V.O.. Ook bepaalde mechanische afdichtingen kunnen °aan 
lekken. 
Echter de le'<ka^e van de individuele doordringingen vordt klein 
verondersteld. 
+ Een parametrische studie (T'fd,6) toont aan dat de fractie 
radioactief materiaal dat vrijkont tussen 10!\-2 en lOF-i is 
on«^e'xht of het een bestaande opening betreft of dat een grote 
door overdruk veroorzqnkt structureel falen van de V.O. 
gepostuleerd wordt. 

Hoofdstuk 5 Computerprogramma's voor ongeluksanalyses. 

De voorspelling van het vrijkomen, het transport, en de 
verwijdering van radionuclides in een hypothetisch kern-
beschadigingsongeluk voor U™'s is in het alteneen gebaseerd op 
modellen van de relevante betrokken fysische en chenische 
processen. Deze processen kunnen in het algeneen voorgesteld 
worden dmv. algebraïsche of differentiaal vergelijkingen. '!et 
probleem is zeer complex als gevolg van de vele no^elijke 
processen en wisselwerkingen die kunnen optreden als funktie van 
de tijd en afhankelijk van de beschouwde reactor en de bediening 
ervan. Ken verscheidenheid aan computerprograms's (codes) is 
ontwikkeld on de genoemde vergelijkingen op te lossen. De codes 
zijn in groepen ondergebracht. Elk element in een groep behandelt 
een deel van de ongevalsverloop. Output van een code dient vaak 
als input voor de code dat het opvolgende deel van het 
on ?,<? valsver loop bepaalt. Benaderingen en beperkingen m.bét, de 
toepasbaarheid van de modellen worden «ebruikt on de codes te 
vereenvoudigen zodat de berekeningen niet te veel tijd gaan 
kosten* Dit kan een probleem opleveren m.b.t. de nauwkeurigheid 
van de gebruikte modellen, fxperimenten worden daaron gebruikt 
voor de bepaling van de nuttigheid van de codes en als controle 
hoe goed een gegeven (groep) code(s) de werkelijkheid weergeeft. 
Experimenten kunnen uitgevoerd worden aan afzonderlijke effecten, 
maar men kan ook een zgn. "integraal experiment" uitvoeren. 
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Integrale experimenten bevatten verscheidene of alle optredende 
processen. Ze hebben het voordeel dat же optredende 
wisselwerkingen kunnen aangeven. Het nadeel is dat ге gewoonlijk 
zeer complex en zeer duur zijn en dat ze ook slechts een enkel 
traject beschrijven van een divers netwerk. Dus de resultaten van 
een enkel integraal experiment zijn niet alleen moeilijk te 
interpreteren, maar vormen ook een onvolledige basis on een 
gecompliceerd model te testen. Experimenten aan afzonderlijke 
effecten zijn goedkoop en eenvoudiger te interpreteren, naar 
kunnen belangrijke wisselwerkingen niet aantonen. Verkelijk 
plaatsgevonden опде1ик'<еп zoals T!I-2 kunnen gebruikt worden voor 
het testen van de programma's. Echter deze leveren nog niet 
voldoende ce^evens on de tijdsafhankelijke verbanden goed te 
kunnen definiëren. 

Andere vranen die m.h.t. deze experimenten gesteld noeten worden 
zi in; 
+ Is de schaal van de experinenten voldoende «root on de 
verschijnselen met de onvang zoals ze werkelijk in een centrale 
optreden te kunnen beschrijven. 
+ Een ander belangrijk punt is de gevoeligheid van de output van 
de code rcbt. de verschillende inputs en aannames die gemaakt 
roeten worden; de cornissie geeft aan dat nen op dit moment v/erkt 
aan gevoeligheidsstudies. 
+ De beschrijving van het begin van een ongevalsverloop hoeft 
niet neer te gelden voor latere stadia in het verlooo; er zal 
rekening mee gehouden noeten worden dat tijdens het ongeval 
fysiche processen zullen veranderen. 

Op basis van bovenstaande concludeert de cornissie dat 
verificatie van de bestaande programma's de mening van experts 
vereist. 

Als voorbeeld worden de codes beschouwd die door 'T*C/IT?I zi in 
ontwikkeld; 
MARCH: Beschrijft het thermisch-hydraulische proces welke 
optreedt in de reactor kern, 3.C.R. en V.O, gedurende een 
hypothetisch kern beschadigingsexperinent in een U^, van be^in 
gebeurtenis tot en net de erosie van het beton door de kernsmelt. 

De mate waarin de in deze code gebruikte modellen geverifief?rd 
zijn is beperkt. 

?ïïü!?GE: Voorspelt de gastenperaturen en stromen in het ^.C.?. en 
de zich daarin bevindende oppervlakken. 
THAP-'IELT: Voorspelt het transport en neerslag van dampen en 
aerosolen in het *UC.S. in het geval van een ernsti? reactor 
ongeluk. 

Hoofdprobleem bij dez*» code is het gebrek aan kennis van hrl 
gedrag van de grote aero-olen dichtheid zoals voorspeld deer 
MA^C! en fï̂ fïE; de gegevens moeten in verband gebracht won'.en 
met neerslag snelheden en met de mogelijkheid van re-evolutie 
van sonnfge soorten. 
M.b.t, tot de experimentele verificatie van deze code volstaat 
de commissie met een literatuur verwijzing. 

CORSONi Berekent het ontsnappen van aerosolen en 
splijtiwjsprodukten van de kern als funktie van de tijd en 
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eveneens het ontsnappen van oververhitte en beschadigde 
brandstof. 

Een aantal van de aannames die bij deze codes worden genaakt 
wordt door de commissie vermeld. Verder: De bijdrage van 
materiaal van controlestaven aan de aerosolproduktie wordt 
niet mechanistisch behandeld, het effect van druk op de 
ontsnappin^sgraad van splijtingsprodukten wordt niet 
beschouwd. 

С(Г!СГ)\Т: Beschrijft de wisselwerking van het beton van het 
reactorvat met de kernsnelt. 

Er is slechts een beperkte verificatie van de gebruikte 
modellen. Volgens de commissie geven deze verificaties aan dat 
de code conservatief is in z'n berekeningen. 
Ook bij deze code wordt door de comissie een aantal genaakte 
aannames en verwaarlozingen beschreven. 

VAT,n2SSA: Geeft een nechanistische beschrijving van het ontsnappen 
van aerosolen en splijtingsprodukten gedurende de beton/kern 
wisselwerking. 

T>it nodel is nog niet geverifieerd door middel van 
experimenten. Echter naar de mening van de comrissie schijnt 
het dat de resultaten ervan de resultaten van relevante 
processen benaderen. 

VAUA-T>H4: Beschrijft het gedrag van aerosolen in volunes welke 
een atmosfeer van condenserende stoon bevatten. 

Volgens de commissie geeft dit model een goede overeenkomst 
met analoge codes te zien. Er is ook uitgebreid getest nbv. 
experimenten, 

SPA\0: Ontwikkeld voor de aerosol verwijderingsnechanisnen die 
verband houden met de doorvoer van gasbellen door de "suopression 
pool". 
Er is nog een groot aantal andere codes ontwikkeld door andere 
instanties, zoals bv. door het IDCO'. 

On programma's te vergelijken die gebruikt worden on een 
zelfde deel van een ongeluksverloop te beschrijven kunnen 
gestandaardiseerde problemen worden opgelost. Opgemerkt wordt dat 
het werken net dergelijke standaard problenen niet als substituut 
beschouwt mag worden voor het testen dnv. experimenten. 
Gestandaardiseerde berekeningen zijn uitgevoerd voor de lekkage 
uit de V.O,'met vier aerosol codes door vier verschillende 
onderzoekers. De commissie concludeert dat: 

" De resultaten van de gestandaardiseerde problemen en de 
voorspellingen van experimenten geven tenminse een weinig 
("modicum") steun aan de opvatting van de commissie dat er 
een basis bestaat voor deskundige analysten om ernstig 
ongevalsverlopen te analyseren met een voldoende 
geloofwaardigheid•"• 

De commissie concludeert verder dat de verschillen in de 
resultaten van verschillende onderzoekers uit de afgelopen 
jaren veroorzaakt is, niet zozeer door de gebruikte 
methodologie, maar meer door verschillen in aannames en 
rand voorwaarden, 
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Hoofdstuk fi Een parametrische studie van de retentie van 
splijtinjjsprodukten. 

Dit hoofdstuk *»eeft de resultaten weer van een paranetrische 
studie naar de retentie van splijtin^sprodukten in de V.O. en 
aangrenzende gebouven van een V-J?, reactor. De retentie vindt 
plaats als «evolp, van natuurlijke fenonenen en centrale 
parameters welk-», volgens de connissie, in andere studies (zoals 
VAS'T-lAOO) verwaarloosd zijn. 

Deze fenonen onvatten; 
-Groote van de opening in de V.O..-Grootte van aerosol deeltjes. 
-Tijdstip van falen van de V.O.. -Concentratie van de aerosolen. 
-Diffusioforesis. -Tijdstip van het vrijkonen van 
-Aanhangende vloeistof. Te uit de kern. 
-Structuren buiten de V.O.. -I'ernbcrschadî in̂  zonder 
-Vervalwarnte van de splijtinqs- doorsnclten van het vat. 
produkten. -"ulticonpartmentation. 
-Tijdstip van de uitstoot in de 
V.O. (inclusief revaporisatie.). 

Als £evolc» van de beperkingen in tijd en middelen, zijn 
andere parameters niet onderzocht, zoals: voortbestaan van de 
bron, ontvlannen van waterstof, oplosbaarheid van aerosolen. 
Onderzochte ongelnksverlopen zijn: TXB (werd gebruikt als de 
basis voor het vrijkonen van splijti?.",sprodukten in de hoorste 
categorie (F.P.2) in VASV-UOO), LOCA-V (is in Ï7AS4-M00 en 
opvolgende P.R.A.'s bepaald als een verloop net een hoo? risico), 
1ЛСА-АВ (op«enonen on het verloop van de parameters onder LOOA 
voorwaarden na te gaan). 

Retentie van splijtin^sprodukten in het ÏÏ.C.S. werd, op de 
discussie van de depositie/revaporisatie na, niet tot het 
onderwerp van deze studie gerekend. De studie beschouwt vel het 
effect op de lekkage t.",.v. van e*»n vertraagd instromen van 
vluchtige splijtinnsprodukten in de VO zoals die het .*»evol(» kan 
zijn van mogelijke depositie en opvolsend herverda*npen in het 
P С 9 

De data van de studie worden gehaald uit de rapporten 
BMI-2104,1 en V(Gieseke). De fracties van de kerninhotid die 
vrljkonen, zoals weergegeven in het B*'ï rapport, worden sarin net 
de '-'AS4-1A00 resultaten weergegeven. De resultaten konen «oed 
overeen. 

f?plijtin«>sprodukt IJWT-1400 T'I-aiOi 
groep. Рл*Н analyse analyse 

1.00 
0.2? 
0.022 
0.017 

De gegevens van de Surry-centrale werden gebruikt (ook piebruikt 
in VASÏÏ-U0O). 

Vluchtige soorten 1.00 
Barium-Strontium 0.11 
Ruthenium 0.033 
Lanthanum o.on 
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Grootte van de opening in de VO: 
+ Tijdstip waarop het lek ontstaat: De invloed van het tijdstip 
waarop het lek ontstaat is onderzocht, on de mate van vrijkomen 
voor bestaande openingen te vergelijken met openingen op latere 
tijden. Voor het АГ. verloop blijkt de lekkage dezelfde te zijn 
als de opening tot 0.5 uur na het begin van een ongeluk ontstaat, 
voor de T!LB ongeluk blijkt de lekkage gelijk te blijven tot 3 
uur na het begin. Dit geldt voor jodiun en cesiun. >'a de genoegde 
tijden valt een exponentiele afnane waar te nenen, als gevolg van 
gravitationele neersla». 
+ Diffusioforese: de verwijdering t.g.v. van dit effect blijkt 
sterk afhankelijk te zijn van de grootte van het lek. 
+ Vloeistof in de atmosfeer van de V.O.: "et effect hiervan op de 
reductie van splijtingsproduktlekkage blijkt een funktie van de 
grootte van het lek te zijn. Uit een 'voeligheidsanalyso blijken 
de resultaten een factor twee uiteen Le kunnen lopen. 

Ъе connissie is van mening dat het mogelijk belangrijke effect 
van het zvevende water in de atmosfeer van de VT> prioriteit in 
aanvullend onderzoek rechtvaardigt. 

4 detentie in structuren buiten de V.O.: Eer. deel van de lekkage 
via openingen in de V.O. zal in omringende gebouwen terecht 
komen. Dit kan volgens de connissie een retentie met een factor 
van ca. 2 opleveren. 
+ Multiconpartnentatie in de V.O.: In werkelijkheid is de V.O. 
opgebouwd uit verschillende compartimenten. I'ordt dit in de 
analyse meegenomen, dan levert dit een retentie met een factor 
van ca. 1.7 van fractie vluchtige splijtingsprodukten die 
weglekken. Dit is een eerste schatting. 

De commissie stelt aanvullende analyses voor on het begrip van 
dit effect te verbeteren. 

+ Grootte van het aerosol deeltje: Bij toenemende grootte van de 
aerosol deeltjes wordt de lekkage toenemend kleiner. 

Echter geconcludeerd wordt dat een computer programma dat 
nauwkeuriger nulticomponent aerosolen behandelt vereist is om 
het effect van de grootte van het aerosol deeltje op de 
lekkage te onderzoeken. 

Frnstiqe kernbeschadigin'; zonder doordringen van het vat: 
'.'anneer de V.O. gaat lekken in de eerste uren na het begin 

van het ongeluk waarbij er geen doordringing van het vat 
optreedt, neemt het vrijkomen van de splijtingsprodukten 
significant toe, omdat er dan geen kern/beton aerosolen zijn die 
de splijtingsprodukten kunnen invangen. Voor late lekkages van de 
V.O. worden de lekfracties verwacht minder dan 0.01 van de 
kerninhoud te zijn. 

Vervalwarmte van de spli1tinp.sprodu':ten in de VO; 
Dit effect wordt niet groot geacht. 

De commissie presenteert ook analyses waarin combinaties van 
bovenstaande effecten worden beschouwd. Op basis daarvan 
concluderen ze dat een grote reductie in het weglekken van de 
fracties van de splijtingsprodukten bereikt kan worden als gevolg 
van een combinatie van de bovenstaande effecten, die elk 
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afzonderlijk mogelijk geen grote reductie geven. 

Tijdstip van injectie in de V.O. (inclusief revaporisatie): 
Een belangrijke deteminant van het vrijkonen naar de 

omgeving is de 'volummetric leak rate* van de V.O. op het nonent 
van injectie uit het л.CR. naar de V.O.. Onderzocht is het 
effect van een vertraagde injectie in de V.O. 'lierbij wordt 
aangenomen dat 100 " var het materiaal dat eerst in het П.С.?. 
was vastgehouden herverdanpt en in de V.O. geinjecteerd wortft. 
Volgens de comnissie blijkt dat voor de grote opening een afnane 
van de lekfractie net een toename in de vertraging van de 
injectie te zien is. Voor een kleine opening is een tegengesteld 
effect wanrneenhaar. Deze analyse geldt voor het geval er geen 
retentie in het lï.C.S. wordt mee?enonen. 

Retentie van niet vluchtige splijtinp.s^rodukten: 
In de volgende tqbel worden de resultaten sanengevat. 

UAS4 
1400 

Huidige analyses 
Verwaarlozing 
detentie in HCS 

''et Ъ/1-21Ы V 
Retentie in PCS 

"iet-vluchtig 
splijtingsprodukt 
groep: 

1.0 ft2 0.1 ft2 
opening opening 

1.0 ft2 0.1 ft2 
opening opening 

Ba-Sr 
ï!u 
La 

6E-02 
2E-02 
4E-03 

1.6E-02 9.4E-03 
1.3E-03 7.7E-04 
1.0E-03 6.0E-04 

6.2E-03 3.7Г-03 
5.1E-04 3.0F.-04 
3.9E-04 2.3^0/, 

De conclusie van deze studie is dat het tijdstip van injectie 
in de V.O. de bepalende deteminant is voor het vrijkomen van de 
niet-vluchtige splijtingsprorfukten. 

Onderzoek aan het V-verloop: 
Er werd gevonden dat een breuk in het lage druk systeem in 

het 'safeguards' gebouw niet resulteert in een druk-piek 
voldoende groot om een beschadiging van het gebom/ te 
veroorzaken. De resulterende automatische drainage van het water 
van de ^.V.S.T. zet de gepostuleerde breuklocaties onder water. 
Dit eienineert het vrijkomen van radioactief 
materiaal voor de V-verlopen in de Surry centrale. 
Het algeneen toepassen van deze bevinding vereist een review 
van de andere centrale ontwerpen, hetgeen voorbij het doel van 
deze studie gaat. De comnissie merkt op dat: 

"In elk geval is het V-verloop een zeer centrale specifieke 
gebeurtenis, welke een gedetaileerd onderzoek vereist, zoals 
in deze studie ondernonen is voor de Surry reactor." 

In de studie is door de cormissie een 'best estimate' 
benadering gebruikt. Er is geen gedetaileerde 'onzekerheids 
analyse' uitgevoerd. Echter, een groot deel van de studie bestaat 
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uit gevoeligheids analyses. Met geeft volgens de cormissie 
vertrouwen, dat de 'overall* afnane opgebouwd is uit een serie 
van afzonderlijke reductiefactoren, die elk weinig van elkaar 
afhankelijk zijn. 

Dus, mocht blijken dat een van deze reductiefactoren hoj*er of 
lager is dan dat in deze studie is aan^e^even, dan zal de 
conclusie van een grote 'overall* reductie volgens de 
commissie niet ongeldig worden. 

4oofdstuk7 Vergelijking van bronterm berekeningen. 

Door een ^root aantal onderzoekende instanties is de bronten 
bepaald welke het gevolf» is van een ernstiq ongeval. T)eze 
bronterm is ondermeer afhankelijk van het beschouwde specifieke 
onf»evalsverloop en van de beschouwde specifieke centrnle. üet 
doel van deze evaluaties was volgens de connissie on de 
resultaten zo realistisch mogelijk te na':en. 

Echter indien het nodi£ was or агппа-nes te naken hehhen, 
volgens de connissie, de analysten de neir»in^ on een zekere 
nate van conservatisne in te bouwen. 

Verder perkt men op dat van gelijk of groter belanr», is, dat in de 
neeste studies niet alle significante effecten die een 
verhindering bewerkstelligen van de brontern beschouwd worden . 
Dit door verwaarlozing of vergaande versimpeling van neersla?, 
processen in de V.O. en interne convectieve circulatie binnen de 
V.O.. 
De meeste onderzoeken zijn verricht aan die ongevalsverlopen 
waarbij de neeste beveiligingssystemen falen, en waarvoor er 
enige kans bestaat op het vrijkomen van naterialen anders dan 
edelgassen. 

Verschillen tussen de onderzoeken hehhen betrekking on; 
-Specifieke analytische benadering van de computer programma's. 
-Keuze van de centrales. 
-Aannanes nbt de werkzaamheid van de veiligheidssystemen. 
-Aangrenzende systenen (gebouwen etc.) 
-Геиге van de beschouwde fenomenen. 

On een vergelijking tussen de uit de verschillende 
onderzoeken komende bronternen te maken worden de resultaten 
getabelleerd als funktie van falen van de onhullinq (bestaand-, 
vroeg- en laat- voor de Pl^'s en voor-, tijdens- en na- kernsmelt 
voor de 3',fA,s)en afhanklijk van de wijze van falen van de VO, 
Alleen de vluchtige isotopen I, Cs en Te zijn beschouwd. De 
resultaten staan in de tabellen 7.17 a-c en 7.18 a-c. 

Conclusies die volgens de commissie uit deze ver^elijkin? 
getrokken kunnen worden zi1n: 
- Voor de ?[•:?. centrales: 
!• Laat falen van de V.O, (>2Auur) geeft een zeer lage 
ontsnappingsfractie. Goede overeenkomst tussen de verschillende 
onderzoeken. 
2. Vroegtijdig falen (binnen een paar uur) Voor Cs en I komt 
tussen de 1" en 9" vrij van het totaal. Voor Te is dit naxi-naal 
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Major finding; Bronternen voor ernstige reactorongelukken zijn in 
zowel ambtelijke als industriële publicaties ernstig overschat. 
Vergeleken met i.rAS4-1400 kan de bronterm (op een enkele 
uitzondering na (1!r,Xe)) raet 1 tot meerdere ordes van grootte 
verlaagd worden. 

Voor de vier altenene centrale ontwerpen concludeert de 
connissie: 
+ Grote droge F m onhullingen: De brontern kan berekend worden 
als de fractie van een tot een paar procent van de totale 
kerninhoud van belangrijke splijtingsprodukten. 
+ Voor de RWÏÏ! III geldt een zelfde conclusie. Dit als gevolg 
van de hoge bruikbaarheid en effectiviteit van de "suppression 
pool" voor de verwijdering van splijtingsprodukten en de grote 
omvang van de V.O.. 
+ Ook voor de Р.*П omhulling met "ice bed" geldt hetzelfde. Dit is 
gebaseerd op de beperkt aanwezige analyses. 
+ Relatief t.o.v. BT,~'s in ?C: I en ЧП II onhullingen laten de 
meeste studies van ongeluksverlopen vergelijkbare lage 
vrijlatingen zien. 

Echter, een aantal analyses voor een paar specifieke 
ongevalsverlopen, waarin *bypass' van de 'suppression pool' 
wordt gepostuleerd, resulteren in hoge vrijlatingen. 

"De commissie gelooft dat deze hoge uitstoot voor een deel 
veroorzaakt wordt door 'input' aannames en modelleringen." 

Bevindingen die de 'na/jor finding' ondersteunen of kwalificeren: 
1. Jodiun vrijkomen: Jodiun ontwijkt in de vorr?. van Csl en cesiun 
vnl. in de vorm CsO'I. Het transport in het S.C.S. en de V.r'. 
vindt plaats in de vorm van aerosolen. Ze zijn daarorr onrcruorpen 
aan natuurlijke neerslag processen. Ze zijn verder goed oplosbaar 
in water. 

"Als zodanig is er een hoge verwachting, dat het ontwijken van 
deze vormen verminderd zal worden tov. de ИАРН-1Д0О 
voorspellingen voor alle ongevalsverlopen in alle centrale 
ontwerpen. 

2. Ongeluksverlopen: In WAS4-1400 en andere P.Jv.A. studies zijn 
de meer ernstige ongeluksverlopen geidentificeerd. Deze verlopen 
bestrijken het hoge uiteinde van het vrijlatingsspectrun en 
begrenzen de significante chemische en fysische fenomenen, voor 
ontsnappen, transport en retentie. 

" De commissie vindt dat voor een gegeven reactor en V.O. de 
studie van een klein aantal ongeluksverlopen geidentificeerd 
in deze studies gebruikt kan worden voor de bepaling van de 
bronterm karakteristiek voor de raeest ernstige uitstoot van 
splijtingsprodukten voor dat ontwerp." 

3. Centrale specifieke aspecten: Er zijn twee belangrijke 
gebieden voor de centrale specifieke brontenberekening, nl. de 
V.O. systemen en systemen die een rol spelen in mogelijke V.O, 
'bypass'verlopen. 
4. V.O, 'integrity': Een parametrische studie heeft aangetoond 
dat een bestaande of vroegtijdig geinduceert klein lek een veel 
grotere uitstoot van vluchtige splijtingsprodukten tot gevolg 
heeft (1E-02) dan een groter lek dat later (>24 uur) ontstaat 
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(1E-04). In elk geval is de lekfractie tussen de 1" en de 0.01T. 
Dit resultaat is relatief onafhankelijk van berekeningen en 
aannames m.b.t. leksnelheid, V.O. sterkte, etc. 
5. Gedrag van splijtingsprodukten: M.b.t. dit gedrag hebben 
verschillende onderzoekers met verschillende experimenten gelijke 
resultaten bereikt; waarbij wel gelijke inputs en aannames 
gebruikt moesten worden. De modellering van de processen in de 
P.C.S. zijn zeer versimpeld en de ernee verband houdende aannanes 
worden volgens de comniss'e verwacht conservatief te werken. Op 
dit tnonent wordt veel onderzoek op dit gebied verricht. 
6. Vertrouwen in de resultaten: Een groot aantal evaluaties van 
bronternen zijn uitgevoerd door verschillende onderzoekers en aan 
verschillende centrales. Vergelijking is niet altijd evengoed 
mogelijk omdat de resultaten niet altijd even gedetaileerd 
gepubliceerd zijn en ook worden de gehaakte aannames niet altijd 
even duidelijk aangegeven. 

"Echter, ondanks de verschillen en onzekerheden beschouwt de 
commissie de relatief smalle band waar de resultaten voor 
vergelijkbare gevallen zich bevinden, als een ondersteuning 
voor diens geloof dat deskundige analysten de berekeningen 
voor U I bronternen kunnen uitvoeren net redelijk vertrouwen 
in de resultaten." 

Er wordt vervolgens een aantal zaken besproken die volgens de 
commissie een nader onderzoek behoeven; 
+ De connissie geeft aan dat de berekende bronternen meer dan een 
factor 10 lager zijn dan door '/AS4-1A00 berekend werd. Het lijkt 
volgens de connissie daaron niet zinnig on de gebruikte 
methodologie verder te verfijnen. 

" Het is echter een geldig doel om de methodologie verder te 
verfijnen on er zeker van te zijn dat geen significante 
fenomenen genist zijn en ook on de huidige bestaande 
schattingen te bevestigen." 

+ De te onderzoeken gebieden betreffen: 
1. Mechanismen van kernbeschadiging: M.b.t. de modellering van 
dit mechanisme en ruimte- en tijdsafhankelijkheid van dit proces. 
Vooral m.b.t. het gedrag van het Ag-aerosol zijn nog veel 
onzekerheden. Het verschil in aerosolsamenstelling van de 
verschillende mogelijkheden kan aanzienlijk zijn. 
2. Aerosol transport in het R.C.S.: 

"Recente experimentele resultaten, waarvan het niet mogelijk 
was on ze in dit rapport op te nemen, suggereren dat de 
modellering van aerosol en splijtingsprodukt fenomenen niet 
goed begrepen zijn. 

3. Thermo-hydraalica. 
4. Corium/beton reacties. 
5. Containment respons en lekkage. 
6. Computerprogramma's. 
7. Waarschijnlijkheid van ongevallen: 

"De commissie gelooft dat een 'de minimis' criterium 
belangrijk is voor een rationele discussie over ernstige 
reactoron^eluks brontermen." 

8. Onzekerheden in de schattingen van de brontermen voor ernstige 
reactor ongevallen: 
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" De comnissie gelooft dat, ©oneven een schatting voor een 
bepaald verloop, de onzekerheid in de brontem significant 
is. !laar deze onzekerheid is opmerkelijk scheef in de 
richting van een reductie van de schatting t.o.v. de 
berekende waarde, dwz. een schatting kan een factor 2 tot 3 
te laac zijn maar kan tegelijkertijd een factor 1000 te h.003 
zijn. Aanvullend onderzoek in de nabije toekomst moet deze 
onzekerheid reduceren. Aan deze onderzoekon noet volgens de 
corxiissie een ho^e prioriteit toegekend worden." 
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Het rapport van d e 

American Phys ica l Soci i e t y 

5 . A Summary, c o n c l u s i o n s tnd recoïnmendations 

In 1983, The American Physical Society formed a 
study group on radionuclide release from severe accidents 
at nuclear power plants to "review the adequacy of the 
technical base upon which the phenomenological models 
for radionuclide release from postulated severe reactor ac
cidents are constructed, the adequacy of the models them
selves, and the correct use of the complex computer codes 
that incorporate these models in the analyses of accident 
sequences." 

The impetus to the existing research came from the ob
servation that much leu radioactive iodine was released 
during the Three Mile Island accident than had been ex
pected in an accident of that magnitude. It is of obvious 
interest to inquire how general that observation is. 

Although this executive summary describes, explains, 
and paraphrases some of the conclusions of this report, 
any reference should be to the specific conclusion as writ
ten in Chapter VIII rather than to the executive sum
mary. 

This report is concerned with the release of radionu
clides from a hypothetical severe nuclear reactor 
accident—more severe than any that has yet taken place. 
It discusses both the predictions and the scientific basis 
for making them. Although we have not calculated prob
abilities of individual accident sequences, we have chosen 

for detailed discussion those sequences deemed by others 
to be "risk dominant" or to involve a wide range of physi
cal and chemical phenomena. 

The study group finds considerable progress m develop
ing b̂ th a scientific basis «id computation! ability to 
predicting the consequences of hypothetic* **Ш гж-
tor accidents since the Rector Safety Study of 1975 
(WASH-1400) which is the current basis for « V * » » 
concerned with severe accidents. In several cases, the new 
S i i i o n s indicate that s igni f ied « f ^ . ^ t 
of radionuclides reach the environment than calcutatedm 
the Reactor Safety Study. In other cases, tne calculated 
quantities have not changed dramatically. 

A reactor accident can lead to severe ««n^ueno» only 
if several barriers between the radioactivity and the env»-
ronment arebrenched. One postulated " - ^ J * * « * 
this could occur is the failure of the ^ heawemo^ 
systems. This would cause the core to overheat, lou 
cootot, melt, fall to the bottom of the ««tor prmur 
vmel, melt through the vessel, and be ^ W h n i h 
water of the r«ctor cavity. This would release steaman* 
„oncondensible gases to the reactor « * J ^ * * * 2 
and thereby increase the pressure, which would strew.dj 
containment. Thr Reactor Safety Study as«gn«I a h g 
probability-one in ten-that the containment would fai 
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this time. Tbiiiswowcooskkredtobe very unlikely. 
Once the water in the reactor cavity is evaporated, the 

ке would randt from the heat generated by the decay 
Г the fission products and would attack the concrete 
loor. This interaction would be very complex, releasing 
ases and radioactive aerosols. Calculations indicate mat 
his would cause the containment building to fail from 
werprcssure many hours later—although it is possible 
ind claimed by some investigators) that the containment 
rould hold for many days. If the containment does not 
'ail, the molten core might eventually penetrate the bese-
nat, but this possibility would have only modest immedi-
rte consequences for public safety. 

Where new calculations indicate that radionuclide 
Emissions would be less than those reported in the Reac
tor Safety Study, the reduction can be attributed to three 
principal factors: 
(i) the recognition that the containment buildings, which 

are designed to contain the radionuclides in the event of 
an accident, are stronger than was assumed in the Reactor 
Safety Study and therefore would fail, if at all, at later 
times; 

(ii) the inclusion in the modeling of various physical and 
chemical phenomena, previously neglected, that will lead 
to retention of fission products; this retention is particu
larly effective if more time elapses before containment 
failure; and 

iiii) the inclusion in the calculation of a number of sites 
which can retain fission products—such as suppression 
pools and ice beds, and in some cases auxiliary 
buildings—that had not previously been considered in de
tail. 

The Reactor Safety Study pessimistically assumed that 
iodine would be released to the environment as gaseous 
molecular iodine. There is good evidence that the iodine 
reacts with cesium to form cesium iodide, a salt of low 
volatility, which would either dissolve in water or con
dense to form an aerosol. Some of the aerosols would 
deposit on surfaces in the primary reactor system or, if a 
sufficiently long time were available, on surfaces in the 
containment building; in either case, the release to the en
vironment would be reduced. 

Some reactors are equipped with suppression pools and 
ice condensers that are designed to condense steam. 
These can reduce the release by scavenging the fusion 
producu. However, experimental studies to evaluate their 
effectiveness are only now in progress (suppression pools) 
or have not been planned (ice beds). Moreover the effec
tiveness of these devices has not been subjected to detailed 
peer review. Reactors that contain these scavenging 
sites—the Boiling Water Reactors with suppression pools 
and those few Pressurized Water Reactors with ice con
denser containments—have been studied far less than 
Pressurized Water Reactors with large dry containments, 
and little confirmatory work has been carried out. The 
study group recommends more study of hypothetical 
severe accidents involving these reactors. 

The study group looked for phenomena which might 
increase the radionuclide releases above those calculated 

in the Reactor Safety Study. One such effect is the 
release of nonvolatile radionuclides during the core- i 
concrete interaction. Some nonvolatile fission products, ] 
such as lanthanides, and some transuranics, such as plu
tonium, are biologically quite dangerous. The phenomena 
in the core-concrete interaction are complex and are not 
fully understood; releases depend critically upon the tem
perature achieved in the core-concrete interaction, and 
other parameters which are not understood. Moreover, 
the calculations are only in a preliminary stage. Some re
cent calculations indicate that releases of nonvolatile 
species may be greater than predicted in the Reactor Safe
ty Study for some postulated accident sequences. More 
experiments and analytical work are needed to improve 
the knowledge of the chemistry and physics in this crucial 
area. 

Phenomena that could generate aerosols or volatile 
iodine late in an accident sequence as the result of decay 
heating or chemical reactions may also be underestimated. 
The aerosols or iodine might have very slow deposition 
rates, and even be emitted to the environment following a 
late containment failure. These phenomena are not in
cluded in the present NRC computer models. 

The study group examined results produced by the 
computer codes used by participants in the severe ac
cident research program. These codes have not, in gen
eral, been publicly released. Although these computer 
codes go a long way toward describing the complex phe
nomena involved, and represent a major advance in the 
art of accident description, the normal scientific pro
cedure for establishing the reliability of the results is not 
complete. The study group recommends that the theoreti
cal and experimental studies be published in archival, 
peer-reviewed journals, and that the computer codes to
gether with a clear and complete technical description of 
the models and the assumptions be made available to in
terested parties. 

Reliable estimation of possible radionuclide release dur
ing severe accidents at nuclear power plants requires 
direct calculations, complex computer codes, small scale 
experiments, and large scale experiments. This research 
has been underway in several countries, some of the 
research being of an international cooperative nature. Be
cause of the complexities of the phenomena being 
modeled, it is essential to compare the computer codes 
against well controlled, small scale experiments and 
against realistic, adequately instrumented, large scale in
tegral experiments to ensure that all important phenome
na are modeled with sufficient accuracy. Such compar
ison is not yet completed. Because of this, the study 
group concluded that it cannot endorse at this time 
specific quantitative estimates for the amounts of ra
dionuclides released. However, the general trends shown 
by the calculations are consistent with our understanding 
of the chemical and physical phenomena involved. For
tunately, some of the key parameten are largely deter
mined by overall energy considerations (as for example 
the maximum pressure reached in the containment) and 
these can be estimated with a reasonable degree of confi
dence. 
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The quantity of radionuclides released is called the 
Aourcc term. It consists of contributions from groups of 
Vadionuctides, broadly classified as gaseous, volatile, and 

nonvolatile. The contributions from the first two of these 
afcave bom widely considered to nave the most sig-
Kfkant potential impacts on public health. These are 
better understood now than they were previously. 
m The environmental impacts and mechanisms for 
Bdeases of noble gases are the best understood. Their 
Releases are not thought j o differ importantly from those 

calculated in the Reactor Safety Study, except insofar as 
•mdioactive decay could reduce their radioactivity when 
Containment failure is late. Some current calculations of 

the release of the volatile radionuclides to the environ* 
«ment predict substantially smaller values than those re-
Sorted in the Reactor Safety Study because of the later 
Times to containment failure. The magnitude of the con
tribution from the nonvolatile radionuclides is still open 
• o question, primarily because of the uncertainty of the 
Щоге-concrete interaction. 

For the reasons described, in the previous six para-rpta, the study group believes that it is not yet possible 
derive factors by which the source terms for all ra

dionuclides and all reactors can be changed from the 
lvalues reported in the Reactor Safety Study. Research 
• h a t is currently in progress will improve this situation 
ЩаЛ may enable such factors to be determined for all im-

nt radionuclides and reactor sequences. Dortani 
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VIII.A. Conclusions 

VIII.A.1. The study group finds that considerable pro
gress has been made since publication of the Reactor 
Safcy Study (NRC, 1975) in developing both a scientific 
basis and calculational ability for predicting the source 
term. In a number of cases, new calculations indicate that 
the quantity of radionuclides that would reach the envi
ronment is significantly lower than that calculated in the 
Reactor Safety Study. This reduction can be attributed to 
three principal factors: (i) the recognition that reactor 
containments are stronger than assumed in the Reactor 
Safety Study and therefore fail, if at all, at later times; (ii) 
inclusion in the modeling of previously neglected physical 
and chemical phenomena that lead to the retention of fis
sion products; and (iii) inclusion of additional sites 
(suppression pools, ice beds, auxiliary buildings) that trap 
radionuclides more efficiently than previously assumed. 
These factors are discussed in more detail in Sections 
VIII В I to VIII В 8 below. 

VIII.A.2. The study group examined the chemical and 
physical phenomena considered by the technical commun
ity since the Reactor Safety Study was completed. For 
most sequences and most radionuclides, these phenomena 
reduce the source term from that calculated in the'Reac
tor Safety Study. 

However, one mechanism that might, for some se
quences, increase the radionuclide releases above those 
calculated in the Reactor Safety Study is the release of 
nonvolatile radionuclides-in the core-concrete interaction. 
It is important to complete the experiments now under
way to improve our knowledge of the physics and chemis

try in this crucial area. Moreover, the analyses performed 
in the recent studies that we have surveyed have not treat
ed all types of reactors nor all types of containments in 
equal detail. It is impossible to make the sweeping gen
eralization that the calculated source term for any ac
cident sequence involving any reactor plant would always 
be a small fraction of the fission product inventory at 
reactor shutdown. Although further studies may improve 
this situation, some of the reasons for this inability are 
enumerated in Sections VIII.C.l to VIII.C.5 below. 

VIII.B. Detail of conclusion VIII.A.1 

VIII.B.1. It is now generally believed that large scale 
failures of reactor containments will not occur until their 
yield stresses are exceeded—at internal pressures about 
21/2 times greater than the nominal design pressures. 
Some leakage may occur at lower pressures; in fact, ear
lier leakage could limit stresses to values below the yield 
stress. Quality assurance and testing programs are neces
sary to ensure that an individual containment achieves 
and retains the strength that is possible. The study group 
noted that such programs exist, but did not review them 
or their efficacy (see Section IV.D). 

VIII.B.2. There are many accident sequences in the 
Reactor Safety Study in which large scale early failure 
was assumed. Detailed careful calculation of several risk 
dominant sequences, such as TMLB', suggest that such 
large early failures predicted for them do not occur if the 
containment is as strong as calculated. One reason for 
this is that accident-induced pressures within the contain
ment are not expected to exceed yield stresses until many 
hours after the reactor pressure vessel failure. Another 
significant reason is that steam explosions large enough to 
challenge the containment directly are now considered 
very unlikely (see Sections IV.E.2 and III.C.I). 

VIII.B.3. A delayed containment failure can allow 
time for natural, passive, mitigating processes to act 
Several mechanisms operate that deposit aerosols onto 
surfaces both within the primary system and within the 
containment. To the extent that the Reactor Safety Study 
underestimated the time to failure and did not fully model 
these removal processes, the RSS overestimated the 
"source terms" for the accident sequences (see Sections 
III.C.l and IV.D). 

VIII.B.4. A delayed containment failure can also allow 
time for the plant operators, if they are adequately 
trained, to recover failed systems and to make effective 
use of active mitigating systems to achieve a safe shut
down (seeSection III.C.l). 

VIII.B.5. The source term for the release of noble 
gases, krypton and xenon, is better understood than any 
other source term. Almost all of these radionuclides are 
released from the fuel; they are chemically inert, and are 
not affected by most of the retention mechanisms that 
reduce the importance of other radionuclides. On the 
other hand, they are «ot-absorbed by the human body and 
do not deposit on the ground. Their releases are not be
lieved to differ significantly from those calculated in the 
Reactor Safety Study, except insofar as radioactive decay 
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reduces their radioactivity. If containment failure is de
layed, the reduction is a factor of five between a two-hour 
release and a twenty-four-hour release (Section II.B). 

VIII.B.6. The chemical form of some important fission 
products favors retention rather than release. Cesium hy
droxide (CsOH), the dominant form of cesium that is ob
served in release from fuel irradiated in water cooled reac
tors, can interact chemically with surfaces in an irreversi
ble way. Iodine is usually observed to take the form of 
cesium iodide (Csl) rather than molecular iodine (I2), and 
Csl can deposit more readily than I2 because Csl has a 
lower vapor pressure and higher solubility in water. In 
many sequences, tellurium tends to form nonvolatile com
pounds with zirconium or stainless steel (see Section 
IV.B). 

VIII.B.7. Fission products are calculated to be trapped, 
to a greater extent than was formerly assumed, in auxili
ary buildings and related structures, suppression pools, 
and ice condensers, even though these were not designed 
to remove fission products. The configuration of auxili
ary buildi-gs, and the penetrations from them to the con
tainment are very plant specific. The ice beds and 
suppression pools may remove large quantities of fission 
products. However, well designed, appropriate experi
ments are necessary to establish the effectiveness of re
moval under accident conditions. No experimental pro
gram has investigated the removal of fission products by 
ice condensers, and only recently has an appropriate pro
gram for suppression pools been started. The decontam
ination factors are expected to be sensitive to particle size 
and the relative humidity of the gases, as well as to other 
variables. Any credit taken for fission product removal 
by these devices must reflect the uncertainty in the 
knowledge of these controlling parameters (see Section 
IV.C). 

VIII.B.8. The calculation of the source term when the 
containment has not been isolated or has been bypassed is 
very sensitive to the details of the failure. Accidents are 
more likely just before and just after maintenance periods, 
and this is just the time when isolation failure is also most 
likely. The containment bypass sequences (V) are specific 
for each reactor; once recognized, their probability and 
consequences can often be reduced by simple steps. We 
urge special attention to these potential problems by the 
designers and operators of nuclear installations (see 
Chapter VI). 

VHI.8.9. The diversity of the various government, in
dustrial, and foreign groups engaged in source term 
research makes it unlikely that important phenomena will 
be left unconsidered. We urge these groups to continue to 
support the investigation of source term phenomena until 
more of the areas of uncertainty are resolved (see Section 
vim. 
VIII.C. Detail of conclusion VHI.A.2 

VIII.C.1. The selection of the accident sequences for 
the source term assessment is a very significant process. 
It is difficult to be_sure that enough г.-миепк 'iave been 

studied to encompass all the physical phenomena in
volved. The study group believes that NRC and its con
tractors have selected the sequences reasonably well. 
However, several of these sequences no longer appear to 
be risk dominant, and other sequences have become rela
tively more important. In order to make sure that the 
risk dominant sequences have been adequately identified 
and investigated, we strongly urge another iteration of the 
process of selecting the sequences in the light of the 
understanding gained so far. Sequences that might be 
considered include containment isolation failure and con
tainment bypass sequences, including the possibility of 
steam generator failure during a TMLB sequence, and 
events externally initiated by an event such as an earth
quake, fire, or flood (see Section III.C). 

VHI.C.2. Analyses of the Pressurized Water Reactors 
with large dry containments have been more extensive 
than those with ice condensers and of the Boiling Water 
Reactors. We urge that comparable attention be paid to 
these other reactor types. 

VIII.C.3. If large amounts of the volatile elements cesi
um and iodine were released, they would dominate the 
health hazard. For that reason, most of the studies to 
date have correctly concentrated on the magnitude of 
cesium, iodine, and to some extent, tellurium releases. 
However, if the calculations predict releases of cesium 
and iodine of less than a few percent of inventory, this by 
itself does not ensure a small source term. Considerable 
attention must then be paid to releases of the nonvolatile 
elements (see Sections II.B and IV.B). 

VIII.C.4. There is a tendency to accept the premise 
that a containment failure late in the accident will lead to 
small releases. However, some phenomena, not fully 
analyzed, might lead to higher releases than often calcu
lated. These include the following. 

(a) Volatile Fission products retained in the primary sys
tem might revaporize from decay heating at a time when 
there is less aerosol in the containment to scavenge these 
newly liberated species. 

(b) Deposited aerosols might be resuspended as a result 
of a sudden depressurization of the containment, or be
cause of mechanical forces associated with steam explo
sions or hydrogen combustion. 

(c) The calculations for the core concrete interaction for 
some accident sequences suggest far larger releases of ha
zardous nonvolatile radionuclides than were assumed in 
the Reactor Safety Study. At this time it is neither clear 
that the physical and chemical phenomena involved have 
been correctly modeled nor clear that the calculations 
have been done correctly. 

(d) The deposition of the aerosols may not be as rapid 
as calculated, as a result of thermal stratification or lack 
of complete mixing. 

(e) The airborne concentrations of aerosols within the 
containment are sensitive to the time when condensed 
species are introduced. Conclusions must reflect the un
certainty in the mass release rates and aerosol characteris
tics (size, density, and shape) of aerosols from both the 
primary system and the core concrete interaction (see Sec-
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non iv.a. 
III.C.5. Direct calculations, complex computer codes, 

small-scale experiments, and large-scale experiments are 
all necessary to resolve the source-term questions. The 
relative role of these needs continual reevaluation. In par
ticular, the large scale experiments such as BETA, 
DEMONA, MARVIKEN, PBF, by their nature take a 
long time. It is important to continually reevaluate their 
experimental protocols to be sure that they provide data 
to validate the computer codes under conditions as close 
as possible to those occurring in reactor accidents (see 
Chapters V and VII). 

VIII.D. Possible implications 

The Nuclear Regulatory Commission has used the 
methodology and conclusions of the Reactor Safety Study 
as the basis for emergency planning. The NRC has estab
lished an emergency planning zone of ten miles radius 
primarily on the premise that beyond ten miles few, if 
any, prompt deaths would occur in even the worst calcu
lated accident. A fifty mile zone was established for con
sidering health implications of contaminated food and 
drink. 

Although recent calculations indicate that the source 
terms for several radioisotopes in a number of important 
sequences are smaller than the values obtained in the 
Reactor Safety Study, other considerations contribute to 
present regulations on emergency planning. Because these 
were not within its charter, the study group takes no posi
tion on the desirability of changes in those regulations. 

The methodology of the Reactor Safety Study has also 
been used to evaluate proposed changes in reactor and nu
clear plant design and operation—either for future reac
tors or for retrofits to existing reactors—to reduce the 
probability of accident. The study group has not studied 
the question of reducing the probability of accidents in 
detail and, therefore, merely notes the obvious general 
point that it is desirable to prevent accidents as early in 
the chain of events as possible—for then the reactor may 
well stay intact in addition to the public being protected. 

The insights gained from source term research and 
modeling should be reflected in the design and operation 
of fight water reactor plants so as to minimize the source 
term—and therefore the risk to the public—in cost-
effective ways. 

VIII.E. Major recommendations 

The study group believes that the source term research 
cannot yet be regarded as adequate. 

VHI.E.l. The NRC should continue to ensure a strong, 
integrated, program of experimental and analytical stud
ies in order to provide a sound data base for calculation of 
the source term. 

VHI.E.2. The NRC should undertake uncertainty anal
yses so that calculated radionuclide releases can be staled 
within explicit limits. 

VIII.E.3. The study group recommends that the 
theoretical and experimental studies be published in ar
chival, peer-reviewed journals, and that the computer 
codes, together with a clear and complete technical 
description of the models and the assumptions, be made 
available to interested parties. 
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5.В Samenvatting 

De indeling van het rapport van de 'study group on 
radionuclide release from severe accidents at nuclear power 
plants' van de American Physical Society is als volgt: 
- Hoofdstuk I beschrijft hoe de studie tot stand kwaa. 
- Hoofdstuk II geeft een historisch overzicht van de 

bröntersdiskuBSie en geeft bovendien een samenvatting van 
de berekeningswijze van atmosferische dispersie, en een 
overzicht van de relatieve biologische schadelijkheid van 
verschillende radioaktieve elementen. 

- Hoofdstuk III behandelt de selektiesethode van ongevals-
sekwenties, uitgaande van foutenboos-analyses. De kansen 
van de verschillende ongevalssekwenties worden niet 
berekend, maar die ongevalssekwenties worden nader 
beschouwd die rimiko-doainant zijn of welke een breed 
spektrum van fyeische en ckeaische verschijnselen set zich 
meebrengen. In sektie III.С wordt een bepaalde sekwentie 
(TMLB) nader beschreven. 

- Hoofdstuk IV gaat over genoemde fysische en chemische 
verschijnselen zelf. De vorming en neerslag van aerosolen 
krijgt relatief veel aandacht omdat deze onderwerpen in 
oudere studies weinig of geen aandacht kregen. 

• Hoofdstuk V is een review van de koaputerprograama*s die 
reaktorongelukketi moeten beschrijven. 

- Hoofdstuk VI presenteert een eenvoudig model om de 
gevoeligheid van de bronteraschatting voor bepaalde 
paramters te analyseren. 

- Hoofdstuk VII geeft een overzicht van het lopende 
bronterm-onderzoek in de westerse wereld, 

- Hoofdstuk VIII is een overzicht van de belangrijkste 
konklusies en aanbevelingen (zie hoofdstuk SA). 

* 
In dit rapport worden de hoofdstukken III, IV en V van het 
APS-rapport samengevat. 
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Hoofdstuk 3 APS rapport 

Dit hoofdstuk beschrijft de werking van lichtwaterreaktoren en 
gaat in op mogelijke ongevalssekwenties. 

3.A De werking van lichtwater-reaktoren 

De werking van kernsplijtings-reaktoren is gebaseerd op het 
vrijkomen van energie bij de splitsing van Uranium of Plutonium-
kernen. Uit 1 kg uranium-235 komt aldus ca 24000 MWhth energie 
vrij. 7.5% van de vrijkomende kinetische energie komt uit het 
voortgaande verval van splijtingsprodukten vrij. 

Om een splijtingsproces gaande te houden is moderatormateriaal 
nodig welke de vrijkomende neutronen afremt en zodoende de kans 
op een nieuwe botsing, gevolgd door een splijtingsreaktie, 
verhoogt. De meeste reaktoren gebruiken daarvoor water. Reaktore 
kunnen geregeld worden door het aldan niet afvangen van 
overtollige neutronen. Dit gebeurt door het invoeren of I 
verwijderen van neutronen absorberende regelstaven. Door het . I 
tusser de brandstofstaven laten zakken van de regelstaven kan een 
splijtings-kettingreaktie gestopt worden. • 

Het risiko van een kernreaktorongeval komt voort uit de kracht 
van de splijtingsvervalreakties. Als de afvoer van in de reaktor 
geproduceerde energie (na langdurig draaien van de reaktor ca i 
7.5% van het maximaal vermogen) onderbroken wordt kan de ' 
opgewekte warmte tot smelting van de kern leiden met alle 
gevolgen van dien. 

3.B De bouw van licht-waterreaktoren 

Een reaktor (PWR) bevat ca 51000 brandstofstaven (BWR: 47000) 
omgeven door water. Het water dient niet alleen als moderator, 
maar ook als medium om de geproduceerde warmte af te voeren naar 
de bij de reaktor behorende stoomturbine. Om voldoende 
thermodynamische rendement te verkrijgen wordt het water onder 
druk gehouden. De werktemperatuur is 600 K. 
In een PWR (hoge druk licht-waterreaktor) zijn een primaire en 
een sekundaire waterkringloop via een warmtewisselaar aan elkaar 
gekopppeld. In een BWR (kokend water reaktor) wordt de stoom voor 
de generator direkt opgewekt in de hete kern van de reaktor. 

Het vrijkomen van radio-aktief materiaal wordt verhinderd door 
een aantal barrières: 
- de meeste isotopen verblijven in de brandstofmatrix. 
- de omhulling van de brandstof (zircalloy) is lekdicht. 
- het reaktordrukvat 
- de veiligheidsomhulling (containment) van de centrale. 
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In ongelukken met centrales tot nu toe zijn een of meerdere van 
deze barrières intakt gebleven. Ernstige ongelukken kunnen echter 
ontstaan als, tengevolge van het verdampen van het 
moderatorwater, meerdere barrières het tegelijkertijd begeven. 

3.C Het veiligheidssysteem 

Om te voorkomen dat de koeling van een centrale wegvalt door een 
breuk in het reaktordrukvat of een leidingbreuk in het primaire 
koelsysteem is een noodkoelsysteem gcinstalleerd. Dit bestaat uit 
een aktief en een passief deel. Het passieve noodsysteem bestaat 
minstens uit onder druk staande verzameltanks gevuld met water 
welke in geval van onderdruk in de reaktor het reaktorvat kunnen 
bijvullen. Aktieve noodsystemen bestaan uit pompen welke in 
werking gezet kunnen worden via het aanwezige besturingssysteem 
(elektrisch of pneumatisch). 

Als het noodkoelsysteem goed werkt kan een ongeluk in een 
reaktorzonder schade beëindigd worden. Mogelijke ernstige 
ongelukken ontstaan alleen als de noodkoelsystemen niet werken. 
Het gevaar bestaat dat warmte geproduceerd in: de brandstof
staven, de vervalreakties, de mogelijke reaktie van zirconium uit 
de brandstofstaafomhulsels met water, en andere oxidatiereakties 
ten gevolge van stijgende temperaturen tot en met de oxidatie van 
U02 tot U308, niet voldoende afgevoerd kan worden, waardoor 
stijgende temperaturen kunnen leiden tot drukverhoging en een 
smeltende kern. 

In de reaktor aanwezige warmteafvoermechanismes zijn: de 
sekundaire waterstroom door de turbine voor transport naar 
buiten, water en stoom in het primair circuit voor de interne 
verdeling, stralingswarmte uit de brandstofstaven en uit de hele 
kern overgedragen op uiteindelijk de buiterwereld. De manier en 
snelheid van warmteoverdracht is bepalend voor de mogelijke 
gevolgen. 

3.D Ernstige reaktorongelukken. 

Ernstige reaktorongelukken worden veroorzaakt door kernsmelting 
gevolgd door «en niet funktioneren van het reaktoromhulsel. Bij 
alle ongelukken die leiden tot een aanzienlijke bronterm wordt 
verondersteld dat er sprake is van verlies van water uit het 
primaire circuit. De aanleiding daarvoor kan zijn: 
apparaatstoring, operator fouten, of externe gebeurtenissen zoals 
aardbevingen en brand. 
In de literatuur zijn verschillende soorten ongelukken benoemd: 
- blowdown : Ten gevolge van een pijpbreuk in het primaire 

koelsysteem zal in zeer korte tijd (voor een grote 
pijpbreuk binnen een minuut) al het water verdampen 
en de reaktorkern droogvallen. Het water heeft nl. 
een temperatuur van 500 K. 
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Op dit moment moet het 'Emergency Core Coolant I 
System' (ECCS) in werking treden. Het ECCS bestaat 
uit twee gedeelten: een aktief en een passief I 
systeem. Het passieve systeem levert een eenmalige1 
hoeveelheid koelwater; als het aktieve systeem niet 
werkt zal ook dit water verdampen en zal de . 
reaktorkern gaan smelten. I 

- boil off : In dit geval verlaat het koelwater, via een " 
overdrukventiel, het reaktorvat en komt de kern 
geleidelijk aan croog te staan. Een kombinatie met I 
'blow-down' is ook mogelijk. | 

- heat up .- Dit is de fase waarin de kern droog komt te staan 
en steeds heter wordt - i 

- natural convection : Dit is de fase waarin de thermische I 
hydraulica van het primaire koelsysteem wordt 
gedomineerd door natuurlijke konvektie. 

- core melt : Dit is de fase waarin de brandstofstaven smelten. I 

Voor deze ongelukken zijn in de centrales zogenaamde engineered 
safety features aanwezig (ESF). Bij de evaluatie van I 
risikodominante ongeluksscenario's gaat het met name om die j 
gevallen waarin deze ESF niet of slecht werken. 

In risikoanalyses van kerncentrales worden aan verschillende I 
ongevalsscenario's kansen van voorkomen gekoppeld. De APS-
studiegroep heeft in haar review geen aandacht besteed aan 
onnauwkeurigheden in de eerdere veiligheidsstudie RSS (1975). Ookj 
aksepteren zij dat de methode onderhevig is aan inherente 
beperkingen tav volledigheid van de onderzochte risiko's (cf 
Lewis, 1978). Desondanks meent men de resultaten van de 
statistische risikoanalyses te kunnen gebruiken voor hun review 
van ongeluksscenario's met het doel risikodominante ongevals-
sekwenties te achterhalen, en de relatieve waarschijnlijkheid va 
gebeurtenissen te evalueren. 

Dergelijke veiligheidsstudies gaan er vanuit dat de loop van een 
ongeluk gerepresenteerd kan worden in een binaire boom. Een 
bepaalde gebeurtenis treedt al dan niet op waarna voor een 
volgende gebeurtenis hetzelfde geldt. Als de diverse gebeur
tenissen maar onafhankelijk van elkaar voorkomen kan uitgerekend 
worden wat de uiteindelijke kans op een groot ongeval is. 

Het risiko voor het publiek van een bepaald ongeval wordt 
vervolgens bepaald door en de frewentie van voorkomen en de 
omvang van de gevolgen van het ongeval. De omvang van de gevolgen' 
hangt af van de bronterm (de aard en hoeveelheid van de 
vrijkomende radio-aktieve stoffen), het transport naar het 
publiek en de specifieke biologische effekten van de radioaktiev 
elementen. 

I 
I 
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Uit berekeningen uit RSS bleek dat voor PWR's een drietal 
ongevalssekwenties risikodoroinant zijn. Deze worden aangeduid net 
V, TMLB', en S2C. Voor BWR's zijn de sekwenties TC en TW 
dominant. 
In 1983 zijn hierop aanvullingen gemaakt door het Accident 
sequence evaluation program (ASEP). Daaruit blijkt oa dat de 
TMLB' sekwentle een verhoogde kans heeft en de kans op een V 
sekwentie verlaagd is. Bovendien zijn de nieuwe sekwenties TKMU 
en S3D toegevoegd. 

In 1964 is door Gleseke et al. een NRC studie uitgevoerd waarin 
de nieuwste modellen en komputerkodes gebruikt zijn om een aantal 
geselekteerde ongevalssekwenties voor specifiee reaktoren door te 
rekenen. (Te weten de reaktoren in Surry, Sequoyah, en Zion 
(allen Westinghouse PUR), en in Peach Bottom en Grand Gulf (beide 
General Electric BWR). 
De reaktoren te Surry en Peach Bottom stonden ook model in de RSS 
als typische VS-reaktor. 

De huidige NRC studie omvat een groter aantal centrales maar 
minder sekwenties dan de RSS. De APS-studiegroep benadrukt het 
belang van het kiezen van een goede ongevalssekwentie. Daarbij 
moet gekozen worden op basis van een waarschijnlijkheids-
kriterium: de sekwenties met de hoogste realisatiekans moeten 
uitgekozen worden. De studiegroep stelt echter ook dat bij 
eelektie van een gelimiteerd aantal gevallen de aandacht gericht 
moet zijn op sekwenties die potentieel risikodominant zijn (De 
hoogste bronterm hebben.) Zelfs als de gekozen sekwenties een wat 
lagere kans op voorkomen hebben. Mede daarom heeft men geen 
rechtvaardiging voor het weglaten van de S2C sekwentie voor Surry 
(en het wel opnemen van de S2D sekwentie). Hoewel men geen andere 
opmerkingen heeft tav de gekozen sekwenties acht men het aantal 
onderzochte sekwenties klein tov de RSS. Men vindt dit aantal te 
klein om het bestaan van bronterm-release kategorieen uit de RSS 
te herbevestigen. 

Bovendien is onduidelijk of de onderzochte sekwenties nog steeds 
tot de risikodominante RSS kategorieen behoren, en of er geen 
andere, niet onderzochte sekwenties zijn die nu risikodominant 
zijn. 

3.E Specifieke sekwenties 

Enkele specifiek scenario's worden omschreven: 
In het TMLB scenario faalt het sekundaire koelwatersysteem 
waardoor de kern droog komt te liggen en gaat smelten. Verdampend 
water leidt tot drukverhoging in het reaktorvat. De smeltende 
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kern reageert met het beton uit de bodem van de reaktor. 1 
Afhankelijk van de mogelijkheid om maatregelen te nemen lukt het 
wel of niet om de druk in het reaktorvat zodanig te beperken dat 1 
geen omhulselbreuk ontstaat. Als het omhulsel pas in een laat \ 
stadium knapt komen er minder isotopen vrij dan in een eerder 
stadium: de gevormde aerosolen hebben des te meer tijd om zich . 
aan de aanwezige materialen te binden. 1 

In containment bypass sekwenties (V sekwenties) is er wel sprake 
van kernsmelting, maar nu kan het omhulsel geen radio-aktief I 
materiaal meer tegenhouden. Er is immers sprake van lekken in hetj 
omhullingssysteem <bv leidingbreuk). Ook in dit geval kan er 
echter sprake zijn van een zekere depositie van radioaktief i 
materiaal voordat het vrijkomt. 1 

De APS-studiegroep merkt op dat om tal van redenen de 
waarschijnlijkheden en gevolgen van ongelukken tgv aardbevingen, 
vuur en sabotage niet geëvalueerd zijn in de RSS. Deze ongevals- ' 
sekwenties kunnen ook niet met dezelfde methodologie aangepakt 
worden omdat er geen sprake meer is van onafhankelijke gebeur- I 
tenissen. Wel geeft men een kwalitatief oordeel over dit soort \ 
ongelukken: zelfs de zwaarste aardbeving of daad van sabotage zal 
begrensd zijn in haar effekten. Geen van deze gebeurtenissen kan , 
immers de wetten van de chemie veranderen of het totale aantal I 
isotopen vergroten. Daarnaast zal een zo gestart ongeluk al gauw 
lijken op een van de wel bekende sekwenties waarvan de gevolgen 
bekend zijn. j 

De APS-studiegroep vindt wel dat de NRC te weinig aandacht 
besteed aan dergelijke ongevalsoorzaken. Een voorlopige I 
berekening voor de kernreaktor Indian Point slaat men niet erg | 
hoog aan: de gebruikte bronterm methodologie was slechts in een 
embryonaal stadium. , 

Tot slot: de APS wil sekwenties tgv oorlogsdaden buiten ' 
beschouwing laten, net zoals ook de NRC deed. Bij het meenemen 
van dergelijke oorzaken treden bijna zeker hogere brontermen op, j 
maar die staan tezeer aan onzekerheid bloot. Oorlogsdaden gaan dej 
verantwoordelijkheid van de NRC te boven, aldus de APS 
studiegroep. < 

0-0-0-0-ü-O 
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Hoofdstuk 4 APS rapport 
4A. Thermische hydraulica van een reaktorongeluk 
Deze paragraaf behandelt de thermische hydraulica van de be
langrijkste fasen van een reaktorongeluk, zoals deze zijn be
schreven in hoofdstuk 3. Een aantal van deze fasen worden hier 
nader besproken. 

- De 'natural ccrvection ' 
Ten aanzien van de 'natural convection' wordt opgemerkt dat deze 
convectieprocessen tot nu toe nog niet verwerkt zijn in de compu
termodellen. De APS concludeert: "There appear to be ample 
reasons today to proceed with trying to understand more thorough
ly the nature of natural convection and heat transfer in reactor 
systems, under conditions expected to exist in the event of 
severe accidents." 
- De 'core melt' 
Dit is de fase waarin de brandstofstaven smelten. De APS merkt 
hierover op: "The mechanism of fuel rod failure core degradation 
and fusion product release is far from being completely 
understood.", en "There remain considerable uncertainties 
associated with the physical mechanism of core melting and 
slumping.". 
- De 'core concrete interactions* 
Dit is een voor de bronterm cruciale fase van een reaktorongeluk. 
De APS merkt op dat tot nu toe in de bestudering van deze fase 
twee mogelijk belangrijke effekten over het hoofd zijn gezien. 
Beide effekten ontstaan als de gesmolten kern onder het 
reaktorvat opnieuw op water stuit. Stoomexplosies kunnen het 
gevolg zijn met als effekten: 
- Het betrokken deel van de kern zal met geweld door de hele VO 
worden verspreid, waardoor een grotere dichtheid van radio-
aktieve aerosolen zal ontstaan op een kritiek moment voor de 
VO. 

- Stoomexplosies vergemakkelijken oxidatieprocessen; hierdoor 
ontstaat weer extra druk in de VO. 

Details van de kern-beton interakties zijn nog zeer onzeker. Als 
de VO intakt blijft, doen deze onzekerheden er niet zoveel toe. 
Maar als de VO faalt ten tijde van zeer heftige kern-beton inter
akties of als de VO wordt omzeild (door openstaande kleppen etc.) 
zullen deze details van groot belang worden voor de bronterm. 
Sandia en Karlsruhe (meer uitgebreid) voeren experimenten uit om 
meer over deze details te weten te komen. 
Methode: verhit een mengsel van 300 kg staal en 150 kg aluminium 
tot 700 a 2100 К en laat dit mengsel reageren met beton. Meet 
hierbij de aerosolenemissie. 
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De resultaten van Sandia en Karlsruhe (zgn. Beta-test) verschil
len sterk. De redenen hiervoor zijn verre van duidelijk, hoewel л 
verschillen in het gebruikte beton worden vermoed. Volgens APS ia 
verder onderzoek van vitaal belang. * 

Tot slot van deze paragraaf moet nog worden gewezen op een I 
opmerking die de APS maakt over de theorievorming van de ver- | 
schillende fasen in een ongeluk: in deze theoretische beschrij
vingen (met name van de warmteoverdracht tussen kern en koel- | 
water) zitten een aantal parameters die experimenteel zijn I 
bepaald. In situaties die lijken op het normaal funktioneren van 
de reaktor zijn deze parameters goed bepaald en betrouwbaar. Het 
is echter niet wetenschappelijk verantwoord om ze te extrapoleren 
naar situaties die totaal verschillen van het normale bedrijf, 1 
bijvoorbeeld de fase waarin de kern droog komt te staan en begint 
te smelten. I 

4B. Chemische interakties m 

De APS maakt onderscheid in twee stappen bij de ontsnapping van * 
radioaktieve isotopen: 
1. Vrijkomen binnen het reaktorvat gedurende de 'heat up' en I 

'core melting*. I 
2. Vrijkomen nadat het reaktorvat het heeft begeven en de 

gesmolten kern reageert met de betonnen vloer. • 
Naar schatting komt 80% van de vluchtige elementen (Xe, Kr, Cs, 
Rb, I, Br, Sb, Te, Ag) al vrij in de eerste stap. -
De APS wijst een aantal chemische problemen aan die de bronterm ™ 
sterk kunnen beinvloeden: 
A. De vluchtigheid van splijtingsprodukten tijdens het verval vaif 

de kern en de invloed daarop van oxidatiepotentialen, | 
stoomdruk en temperatuur. 

B. De invloed van het reaktor-koel systeem op het vrijkomen van a 
Cs en Te. I 

С Het chemisch gedrag % an de niet-vluchtige elementen tijdens de 
kern-beton interaktie. t 

D. De scheikundige processen binnen de VO; met name die reakties I 
welke vluchtige vormen van jodium leveren. i 

E. Tijdens het Three Miles Island (TNI) ongeluk is veel meer 
waterstofgas ontstaan dan op grond van RSS mocht worden f 
verwacht. Dit kwam omdat het droogvallen van de kern tamelijk | 
langzaam verliep zodat er meer tijd was voor de reaktie.-

Zr • H20 «=>> H2 • ZrOE. * | 
Nadien is wel studie verricht naar dit verschijnsel (Camp, I 
1983), naar er is nog volop onzekerheid over de totale • 
hoeveelheid H2 die kan vrijkomen en bij welke druk het H2 zal 
exploderen, (dit laatste hangt n.l. ook af van de stoom- 1 
koncentratie). i 

F. De effekten van mogelijke reakties die in het algemeen niet 
zijn meegenomen in de huidige ongeluk-analyses. | 
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АС. Het vrijkomen van radioaktieve isotopen uit de kernbrandstof 
De gegevens die hierover bekend zijn zijn afkomstig van 
experimentele bepalingen. Methode: smelt bestraalde brandstof en 
meet de hoeveelheid radioaktief materiaal die hierbij vrijkomt. 
(zi*i figuur 4.1). Niet-vluchtige deeltjes en de actiniden blijven 
buiten beschouwing. 
De APS merkt op dat de experimenten niet zo mooi en reprodu
ceerbaar zijn als figuur 4.1 suggereert. Experimenten gedaan in 
verschillende laboratoria, zowel in de V.S. als in Duitsland, 
leveren uiteenlopende resultaten die een orde-grootte van elkaar 
kunnen verschillen voor de vluchtigheid van de verschillende 
elementen. 

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
TEMPERATURE ГС) 

2200 2400 2600 2800 

FIG. fc.i. Fitsion product release rate constants from fuel - - smoothed curves used 
in calculation of Gieseke et al . (1984, from NRC, 1981). 
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Toch staat min of meer vast dat in de periode tussen het droog
vallen en het smelten van de kern (minimaal 30 minuten) vrijwel 
al het I, Cs, en edelgassen zullen ontsnappen. Tussen 10 en 407£ I 
van het Ba en Sr zal zijn ontsnapt, over Te zijn de meningen * 
verdeeld. De Te-emissie hangt af van de hoeveelheid metallisch Zr 
die nog aanwezig is in de brandstofomhulling. Metallisch Zr kan I 
met Te een niet-vluchtige verbinding aangaan. | 
Er is nog volop onderzoek gaande op dit gebied: de APS verwijst 
naar het 'Nuclear Power Plant Severe Accident Program' van het g 
NRC (1983). I 

4D. Chemische reakties na het vrijkomen uit de kern 

De belangrijkste veranderingen die de splijtingsprodukten na het 
ontsnappen uit de kern kunnen ondergaan zijn: 
A. Kondensatie (en mogelijk daaropvolgend weer verdamping) op 

staaloppervlakken. 
B. Kondensatie (en verdamping) op inerte aerosolen. 
C. Kondensatie tot kleine aerosolen die zich daarna samenvoegen. 
D. Chemische interakties met roestvrij-stalen oppervlakken. 
E. Chemische interakties met andere dampen of aerosolen gevormd 

uit de regelstaven. 

De APS schrijft: "The study of chemical reactions in the plenum 
region is in its early stages.". 
Maar er is koncensus over de opvatting dat jodium - onder redu
cerende omstandigheden - voornamelijk in de vorm van Csl zal 
vrijkomen. Csl wordt in de vorm van aerosolen verspreid, het los 
niet goed op in stoom. 
Over Cesium wordt opgemerkt dat CsOH goed oplost in stoom en dat 
Cesium in deze vorm dus niet neerslaat. (Cobble (1984) heeft 
onderzoek hiernaar gedaan en de APS beveelt aan deze resultaten 
te checken omdat ze van belang zijn voor de bronterm. De oplos
baarheid van CsOH in stoom hangt ook af van de waterstof-druk.) 

In een zuur milieu kan wel veel 12 ontstaan volgens de reaktie: 
2H+ • H202 + 21- ==>> 12 • 2H20 

Het zuur milieu en H202 zouden kunnen ontstaan door ionisatie-
processen. 
Deze zuur milieureakties zijn tot nog toe genegeerd door de 
bronterm onderzoekers. 

4E. Chemische verschijnselen tijdens de kern-beton interakties 

Ti.bel 4.1 (uit Gieseke, NRC (1984)) geeft voor een Surry reaktor I 
(TMBL eekwentie) de vrijkomende fraktie weer van een aantal * 
elementen tijdens de kern-beton interaktie. 

I 
I 
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Het "GUEST-program" (Lipinski, 1984) toont echter aan hoe ge
voelig deze resultaten zijn voor de hoeveelheid metallisch Zr in 
de smelt, (zie tabel 4.2). Metallisch Zr verhoogt namelijk de 
temperatuur door oxidatieprocessen en reduceert bv. La20 tot het 
veel vluchtiger LaO en LaOH. 

Ttfrlt *4 . 
Calculated Radionuclide Releeae to Containment for Surry TMLB' 

Core-Concrete Interaction* 

Soeclea Fraction Releaaedb 
Те 0.40С 
SrO 0,12 
BaO 0.097 
Ce02 0.001 
Ü02 6.5 « 10-5 
La2p3 5 x 10-6 
Ru < 5 x 10-6 

• approximated fro» Table» 6.10 and 6.14 <Gle»eke et 
il., 1984, Vol. V> 

b fraction of the original »elt Inventory 
с 65* of the original core Inventory va» in the »elt 

Calculated Effect of Metallic Zirconium on 
Release to Containment of Fl»»lon Product» 

Cfroa Lipinaki et «1., 19Ö4) 

FriCUon Qt 2Г Hitil FrtCtlQn Flaaion Product Ralammad » 
Sx Lab до 

0 0.001 5x10-4 2 x 10-5 
41 0.12 3x10-6 0.001 
SO 0.70 0.30 0.20 

• fraction of original Inventory 
Ь La ia e surrogate for the group Eu, Gd, La, Hd, Pm, Pr, 

8», end У. e Ce 1» a «urrogate for the group Cm, Np, and Pu. 
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De APS beveelt voorts aan de genoemde experimenten uit te breide 
tot mengsels waarin ook haliden en sulfiden zitten om zo tot een 
realistischer benadering te komen. 
De slotkonklusies van de APS in deze paragraaf zijn onder andere 
- Er is voldoende informatie over het gedrag van de vluchtige 
elementen (I, Cs, Te), maar niet genoeg bekend over de minder 
vluchtigen (Ba, Sr, Pu). 

- Chemische reakties in het reaktor koelsysteem laten zowel de 
mogelijkheid van hogere als van lagere brontermen open, en 
zijn nog te weinig bestudeerd. 

4F. Aerosolen: theorie en experimenten 
In principe kunnen de processen die leiden tot aerosol vorming 
volledig theoretisch worden beschreven. Er zijn ook al ver
schillende komputerprogramma's gemaakt om de bijbehorende ver
gelijkingen te kunnen oplossen. 
De basis vergelijking voor de vorming van deeltjes ter grootte V 
per volume-eenheid is: 
Эл (r,k,v) * -7(Ьп) -VU») *V(fIV*) ч (Ф)^л + 

*\7fïltpoe: * Uu)t*»«.-A) 

ü(r(t) is de lokale gassnelheid 
c(v) is de relatieve snelheid van de deeltjes t.o.v 

de gassnelheid 
P is de diffusie-koefficient van de deeltjes in 

het gas 
is de netto vorming van deeltjes ten gevolge 
van kiem-vorming 

IsL?\ , is de toe/afname van deeltjes van volume V door 
lïu 5«e. groeien v a n deeltjes met een ander volume, door 

kondensatie en verdamping 
dn\ idem, maar nu door botsingen met andere 

fall;** aerosolen fê?) 

Deze vergelijking kan echter niet worden opgelost zonder eerst 
een ruimtelijk gemiddelde van deze vergelijking te bepalen. Het 
resultaat 1«: V SL=1U) - £ Ф;. BJ. _ Z Ф.-1 n - 5 Я iA * •» • 

VtfcJt*. * V(&L« * V<fc>.M-, 
Hierbij zijn Oin en Oout de 'flow rates' voor ingaande 
respektievelijk uitgaande stromen van het beschouwde volume. 
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De komputerprogramma's 'TRAP-MELT' en 'NAUA' verdelen echter de 
gehele betrokken ruimte in slechts enkele volumes waarbinnen een 
goed gemengd gas wordt verondersteld. 
Door zo'n grove verdeling te nemen is deze goede menging zeer 
twijfelachtig, terwijl de eerste vergelijking zeer gevoelig is op 
dit punt. Dit aspekt heeft volgens de APS te weinig aandacht 
gekregen. 

Neerslag van aerosolen. 

De neerslag van aerosolen binnen de VO kan op een passieve manier 
(dwz. onafhankelijk van elektriciteit) geschieden door: 
A. 'Suppression pools' 

Dit is een waterbad waar gas bij overdruk doorheen wordt 
geleid. 
Het effekt van deze baden is tot nu toe slechts met komputer 
berekeningen geschat. Experimenten zijn nog niet verricht, 
maar de effektiviteit zal sterk afhangen van de gasdruk (en 
bel-grootte) en van de deeltjes-grootte. 

B. 'Ice bed condensors' 
Deze bestaan uit 1000 ton ijs gemengd met Boor-oxide in 
geperforeerde zuilen, waarlangs het gas bij overdruk stroomt. 
Van belang voor de effektiviteit is de kwaliteit van het ijs-
oppervlak en het stromingspatroon langs het ijs. Ook hiermee 
zijn alleen nog maar komputer berekeningen gedaan. 

Komputerprogramma's 

Er zijn een aantal komputerprogramma's geschreven om de tweede 
vergelijking op te lossen. Om deze programma's te toetsten is er 
door het Hanford Engineering Development Laboratory (HEDL) een 
test ontwikkeld, genaamd AB5. Hierbij wordt 222 kg. vloeibaar 
Natrium in een vat van 850 m3 verneveld en verbrand tot Na20. De 
aerosol koncentratie als funktie van de tijd werd gemeten en 
berekend met behulp van verschillende programma's. Resultaten: 
zie figuur 4.2. Lijn 1 geeft experimentele waarden aan, de andere 
lijnen zijn theoretische voorspellingen. Wat opvalt (en de APS 
zeer verontrust) is het gegeven dat dezelfde programma's met 
dezelfde invoergegevens, bij gebruik door verschillende 
laboratoria, totaal verschillende resultaten opleveren. Let 
hierbij vooral op lijnen 5, 6 en 7. (BCL is Batelle-Columbus, 
ORNL is Oak Ridge National Laboratory). 

Konklusies van de APS (voorzover nog niet vermeld) 

- Er zijn een aantal mechanismen die de neerslag van aerosolen 
binnen de VO kunnen bevorderen. Daar deze mechanismen niet in 
RSS zijn meegenomen, gaf dat rapport een overschatting van de 
brontermen van de kondenseerbare materialen. 
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' ! . AB-5 TEST RESUL! 
2 . HAA-38 / 6E 
3. HAA-3C / HEDL 
4. HAA-4 / RI 
6. HAARH-3 / HEDL 
6. HAARM-3 / BCL 
7. HAARn-3 / ORNL 
e. OUICK / в а 
0. OUIQC / ORNL 

ie. «SPEC / ва 
t l . HAEROS / HEDL 
12. CONTAIN / SNL 

IDC, $Ш№$ 

FIG. Ц\ Comparison of several code predictions of suspended mass 
concentrations with AB-5 tes t (from Milliard, 1983). 
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- De neerslag van aerosolen is zeer afhankelijk van de grootte 
van de betrokken deeltjes. Het is daarom zeer belangrijk de 
grootte-verdeling van de aerosolen te kennen, om de brontermen 
enigszins betrouwbaar te kunnen bepalen. 

- Enkele mogelijk belangrijke verschijnselen zijn niet 
inbegrepen in de gangbare komputerprogramma'Б (TRAP-MELT, 
NAUA). Dit zijn: vorming van kleine deeltjes door homogene 
kiemvorming in dampen (vooral daar waar gassen van het 
primaire koelsysteem overgaan na*, de VO), gevolgen van 
stoomexplosies of waterstofbrande. en snelle drukvermindering 
binnen de VO. 

4G. Betrouwbaarheid van de veiligheidsomhulling 
Berekeningen en 1:5 schaal experimenten hebben aangetoond dat de 
drukwaarden die RSS aannamen (uitgaande van ontwerp specifi-
katies) een faktor 2 tot 2.5 te konservatief waren. Echter: 
experimenten en berekeningen zijn gedaan uitgaande van gelei
delijke drukopbouw. Effekten van explosies blijven hierdoor 
onzeker. 
De APS meldt het bestaan van een "quality assurance program" voor 
de bouw van VO's, maar heeft daar verder geen aandacht aan 
besteed. 
Lekken van de veiligheidsomhulling 
De APS wijst op een studie (Weinstein, 1980) die aantoonde dat 
slechts 85% van de in bedrijf zijnde VO's de gespecificeerde 
lekdichtheid (minder dan 0.01 "2) haalde. 
In principe kunnen lekken een groot uiteenvallen van de VO 
voorkomen, in geval van een ongeluk waarbij een grote druk in de 
VO ontstaat. Dit heeft de fransen geïnspireerd tot het aanbrengen 
van ventielen in de VO voor nieuwe reaktor ontwerpen. De APS 
vindt deze methode om een katastrofaal bezwijken van de VO te 
voorkomen niet van elk perspektief ontbloot, maar acht de 
toepassing hiervan met de huidige stand van ken.iis op dit moment 
nog onverantwoord. 

De APS geeft de volgende onderzoeksdoelen aangaande de VO aan: 
- Het verschaffen van meer systematische bescherming tegen 
gebeurtenissen waarbij de werking van de VO wordt omzeild. 

- Het opheffen van de onzekerheden t.a.v. een sneltijdig (d.w.z. 
nabij het tijdstip van doorsmeiten van het reaktorvat) falen 
van de VO. Deze onzekerheden zijn met name de effekten van 
atoomexplosies, aardbevingen en de direkte verhitting van'de 
VO door gesmolten kernbrandstof. 

- Het verschaffen van een meer wetenschappelijke basis voor 
betrouwbare VO-ontwerpen. 
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Hoofdstuk 5 APS rapport 

Dit hoofdstuk gaat in op de diverse komputerprogramma's die 
gebruikt worden bij berekeningen aan de veiligheid van kern
centrales . 

5.A Het gebruik van komputerprogramma's 

Komputerprogramma*s worden gebruikt om de loop van een eenmaal 
geinitieerd ongeluk te kunnen voorspellen. De output van een 
komputerprogramma zal slechts zo goed zijn als de volledigheid 
van de erin verwerkte fenomenen en de korrektheid van de erin 
verwerkte vergelijkingen en input gegevens. Het minimale resul
taat van een goed pakket programma's is de mogelijkheid om de 
kennis verkregen bij een centrale over te plaatsen naar een 
centrale met iets andere eigenschappen. Belangrijker is het 
gebruik v.m komputerprogramma's om interaktoie tussen verschil
lende fenomenen te bestuderen. 

Diverse gebruikers hebben langzamerhand komputerpakketten 
ontwikkeld. Deze verschillen in gedetailleerdheid. Sommigen zijn 
primair gebaseerd op empirische gegevens, andere zijn gebaseerd 
op fysische wetten en daarvan afgeleide relaties. Het schatten 
van de gevolgen van een specifieke ongevalssekwentie vereist het 
achterelkaar schakelen van diverse programma's. Omdat nog geen 
'ervaring' opgedaan is met volledige kernsmelting moeten de 
resultaten van dergelijke berekeningen, aldus de APS, voorzichti 
gehanteerd worden. Deelberekeningen uit een dergelijke 
berekening kunnen meestal wel getest of gesimuleerd worden. 

Een belangrijke gebruik van de komputerkodes bestaat ook uit het 
onderzoeken van de gevoeligheid van individuele ongevals-me-
chanismes voor verandering van diverse reaktor parameters. Teven 
kunnen nieuwe ideeën getest worden, en kan het effekt van 
feedback bepaald worden. 

Onzekerheden met betrekking tot de resultaten van deze komputer
kodes komen voort uit in de modellen ingevoerde kompromissen. 
Verschillende analyses zullen verschillende afwegingen maken 
ingeval van inkomplete kennis van een bepaald mechanisme. Нес 
effekt van deze onzekerheden is te weinig bekend, zelfs bij de 
programmamakers, aldus de APS. Een effekt van het kontinu 
verbeteren van beschikbare komputerkodes is dat ongevals-
sekwenties doorgerekend gaan worden met komputermodellen van 
verschillende diepgang: er ontstaat een gebrek aan interne 
konsistentie tussen de delen van een volledige berekening. 
Als gevolg van het aan elkaar koppelen van diverse deelmodellen 
om tot een uiteindelijke berekening te komen verdwijnt de moge
lijkheid de effekten van feedback te beoordelen. Resultaten van 
latere berekeningen hebben geen weerslag op eerder gedane bereke 
ningen. De nieuwste kodes van dit moment hebben op z'n minst 
gedeeltelijk dit gebrek aan terugkoppeling gekorrigeerd. De NRC 
heeft volledig teruggekoppelde modellen in haar researchplannen. 
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5.В Een voorbeeld van gebruikte komputerkodes 
Als voorbeeld van in ongevals analyses gebruikte komputerkodes 
gebruikt de APS de kodes gebruikt door de NRC in haar Accident 
Source Term Reassessment Study (ASTRS). 
A Bij de evaluatie van een ongevalssekuentie is de eerste nodige 
stap het bepalen van de inhoud van de reaktor voorafgaand aan het 
ongeval. Hiervoor wordt het model ORIGEN-2 gebruik. Als invoer 
van het model gelden het reaktortype en het brandstofverbruik en 
vermogen afgezet tegen de tijd, voor elk punt in de kern. Intern 
vereist het model diverse parameters voor nukleaire rekaties. Op 
basis daarvan wordt een verzameling gekoppelde lineaire eerste 
orde differentiaalvergelijkingen numeriek opgelost. De 
resultaten van de berekeningen komen redelijk overeen met 
waarnemingen. Wel zijn verschillen gekonstateerd met het britse 
model FISPIN, waarschijnlijk tengevolge van een vlakkere radiale 
vermogens verdeling in de reaktor. 
В Het thermisch en hydraulisch gedrag van het reaktorkoelsysteem 
wordt berekend door de kode MARCH 2.0. (een opvolger MELCOR is 
gepland om het breidelwerk dat MARCH karakteriseert op te 
vangen). Uitgaande van de vervalwarmte output van de reaktor 
berekent MARCH de thermische input in het water in het reaktor 
koelsysteem. Dit gebeurt op basis van de ANSI 1979 standaard, 
welke een goede benadering vorm voor de output van ORIGEN. (deze 
wordt alleen gebruikt als gedetailleerde informatie nodig is over 
de verdeling van de vervalwarmte over de veschillende isotopen). 
In MARCH wordt de reaktor simpel voorgesteld als een cyclinder 
van axiaal gestapelde concentrische ringen. De regels voor 
warmtegeleiding en straling tussen de ringen en naar de omgeving 
komen ruwweg overeen met de werkelijkheid. Zodra water verloren 
is uit het koelsysteem is de kern blootgelegd, en wordt in deze 
regels het verlies van geleidingsvermogen meegenomen, alsmede het 
effekt van oxidatie van blootgelegd zirconium, en het vrijkomen 
van molekulair waterstof. De APS merkt echter op dat dergelijke 
oxidatiegegevens als funktie van de temperatuur en oxide 
dichtheid zeldzaam zijn. 
De grootste onzekerheden in MARCH zitten in de volgende fase: het 
smelten van delen van de reaktor. Het smelten wordt in MARCH 
geacht te beginnen als de smelttemperatuur bereikt is. In andere 
modellen wordt echter van een waarschijnlijkheidsbenadering 
uitgegaan. 
Hieropvolgend wordt de aantasting van de reaktorwand door het 
gesmolten materiaal gemodelleerd. Modellering vindt plaats 
volgens een een dimensionaal uniform erosie model. Als resultaat 
wordt onder andere het tijdstip van reaktorwandbreuk berekend. 
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Tot slot bevat MARCH zijn eigen modellen voor de berekening van 
H2 en CO verbranding, suppression pools, sprays en ijs-konden-
sors. De APS merkt op dat het belangrijk is dat deze modellering 
zo akkuraat mogelijk geschiedt, zoals als al wel gebeurt in 
andere kodes. 
С De doorgang van stoom en H2 door het koelsysteem wordt 
berekend met MERGE, waarbij gebruik gemaakt wordt van de druk, 
temperatuur en samenstellingsgegevens van MARCH. Er wordt 
verondersteld dat de flow eendimensionaal is in een keten van 
serieverbonden goed gemengde volumes, welke de delen van de | 
reaktor representeren die zich boven de kern, de verdamper en het( 
druksysteem etc bevinden. In elk volume worden de toestands
vergelijkingen voor stoom en H2 gebruikt in samenhang met de J 
wetten van behoud van energie en het warmtetransport naar de ] 
omgeving, om de flows en temperaturen in het koelsysteem te 
bepalen. Dit geheel resulteert in de verblijftijden, de konden-
satie en verdampingsrates, de fasetoestanden en de thermophoresis] 
(^depositie van aerosolen tgv temperatuurgradienten) van I 
materialen uit de smeltende kern. De momentvergelijking voor de 
flow wordt niet opgelost. Hiervoor wordt de output van MARCH i 
gebruikt. I 
De grootste onzekerheid in de MERGE/MARCH kombinatie zit in het 
eendimensionaal veronderstellen van de flows. Hierdoor wordt de 
natuurlijke cirkulatie buiten beschouwing gelaten. De nieuwe in 
ontwikkeling zijnde EPRIkode (COREMELT) modelleert dit wel, en 
genereert ook langere tijden voor de kern heat-up, hoge H2 { 
produktie en belangrijke gevolgen voor de inhoud van de VO. 
Een andere onzekerheid komt voort uit de verwaarlozing van de 
vervalwarmte gegenereerd door materiaal dat buiten de kern 
terecht gekomen is. IDCOR berekeningen laten zien dat dit soort 
effekten van belang kan zijn voor het overall thermisch gedrag. 
Berekeningen met een model van de New York Power Authority welke 
MARCH, MERGE, CORSOR en TRAP-MELT integreert, laten zien dat de 
temperatuur van oppervlakten van het koelsysteem buiten het 
drukvat veel hoger zijn dan berekend in MARCH. Zelfs een lokaal 
koelsysteem failure is mogelijk. De retentie van Csl en CsOH zijn 
aanzienlijk gereduceerd. Hierdoor zou de TMLB sekwentie een 
bypass eekwentie kunnen worden (V-sekwentie). Echter zelfs zonder 
dat zou absorbtie en vrijkomen van splijtingsprodukten kunnen 
leiden tot een hogere uiteindelijke bronterm, ten gevolge van de 
vorming van aerosolen op het moment van containment breuk. 
D De emissie van splijtingsprodukten uit de gesmolten kern wordt 
in CORSOR gemodelleerd. De gebruikte relaties zijn volledig 
experimenteel: het massa element x wordt geëmitteerd met een 
snelheid dMx/dt « -kxMx waarbij kx verkregen is via een 
fit-proces aan de experimentele gegevens van de funktie 
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kx=Ax.Exp{Bx.T). Hierin is T de temperatuur en Ax en Bx de 
fit-parameters. De APS merkt op het bijzonder te vinden dat de 
Arrheniusvorm voor emissierates (Exp(-activation energy / kT)) 
niet gebruikt is. Waarschijnlijk voldoet de gebruikte methode 
echter wel. Onvolkomenheden zijn het gevolg van het ontbreken van 
goede experimentele data met betrekking tot de kondities gelijk 
aan die in een ongevalssituatie. 

Niet meegenomen zijn de effekten ten gevolge van interaktie van 
omgevings materiaal (regelstaven etc) met de kern. Dit soort 
effekten kunnen subtiel zijn. Denk bv aan de invloed van sporen
elementen in roestvrijstaal, waarbij hun invloed groter is dan 
hun koncentratie doet vermoeden. Ook veranderingen in opper
vlakte/volume verhouding van de gesmolten kern worden niet 
meegenomen. Ten slotte worden in de bepaling van de aanwezige 
chemische reakties niet alle aanwezige stoffen meegenomen. 
Slechts de meest stabiele produkten spelen een rol, waarbij bv de 
verandering in chemische omgeving van een sterk oxiderende 
(stoom) naar een reducerende (H2) niet beschouwd wordt. 

E De kode TRAPMELT berekent, uitgaande van de flowberekeningen 
van MARCH en de druk en temperatuurberekeningen van MERGE, het 
transport van materiaal uit de smeltende kern. Vluchtige mate
rialen worden in het koelsysteem vastgehouden ten gevolge van 
kondensatie en chemisorptie op strukturen of kondensatie op 
aerosolen. Sommige van deze processen zijn irreversibel, andere 
reversibel. Het preciese gedrag van deze reakties moet veel beter 
begrepen zijn alvorens de hoeveelheid herverdampt materiaal goed 
bepaald kan worden. 

Aerosol formatie wordt bepaald door de mate van verzadiging van 
de aanwezige damp. Waarschijnlijk is de aanwezigheid van ionen in 
de stralingsomgeving van belang voor de aerosolformatie. Dit 
effekt wordt echter niet in de berekening meegenomen. De eigen
schappen van de gevormde aerosolen zijn niet goed bekend, hoewel 
de invloed daarvan op de aerosolretentie groot kan zijn. 

In het algemeen is TRAPMELT een redelijk programma,- er zijn 
echter een aantal benaderingen opgenomen die de akkuraatheid 
geweld aandoen. Bijvoorbeeld: TRAPMELT beschouwt alleen stoom, en 
geen H2 hoewel H2 een totaal andere kinematische viscositeit 
heeft. Ook is TRAPMELT een 'dilute system' model, hoewel zeer 
hoge aerosol-massa dichtheden voorkomen welke misschien de voor
onderetelling betreffende het goed gemengd zijn geweld aandoen. 

Problemen bestaan er ook met betrekking tot het effekt van de 
thermisch-hydraulische benaderingen. Zoals eerder opgemerkt is 
het effekt van neergeslagen splijtingsprodukten misschien belang
rijk, maar niet berekend. Tevens zijn de warmte overdrachts 
korrélaties tussen MARCH, MERGE en TRAP-MELT niet altijd 
konsietent. 
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Ten aanzien van de vorm van de aerosolen wordt aangenomen dat • 
deze bolvormig zijn. Dit is mogelijk niet het geval, waardoor del 
depositiesnelheden niet korrekt kunnen zijn. Ook bestaat onzeker
heid over de gas-deeltjes interakties welke van invloed zijn op я 
de depositiesnelheden. I 
Tal van praktijktesten moeten de korrektheid van het programma • 
nog aantonen: MARVIKEN, LACE, ORNL. 
F Berekening van de interakties tussen kern en beton van de | 
vloer van de reaktor is gemodelleerd in MARCH, maar in veel 
berekeningen precieser uitgevoerd met aparte modellen. In MARCH m 
wordt bijvoorbeeld de subroutine INTER gebruikt voor de bereke- I 
ning van de reaktorinhoud en leksnelheden, en het programma 
CORCON voor de berekening van vervolgens optredende gas en 
aerosolvorming uit de kern-beton interaktie. INTER is op dit I 
moment een verouderde routine. Dientengevolge is de tijdsaf- I 
hankedijkheid van de thermisch-hydraulische belasting die tot 
VO-breuk kan leiden, berekend met een veel minder akkurate kode. 1 
Voor de APS studiegroep is onduidelijk of de INTER kode zoals di^ 
gebruikt is in de berekeningen op een juiste manier energie en 
massa behoudt. Vroeger was dit niet het geval. a 

Als CORCON op een betere manier het proces representeert dan zal • 
de waarschijnlijkheid van VO-breuk op een moment van hoge aerosol 
koncentraties lager zijn dan nu berekend. CORCON beschouwt echteJ 
niet de effekten van ruimtelijke spreiding van gesmolten | 
kernmateriaal in de VO, en ook niet de hoeveelheden eerder 
neergeslagen materiaal in de reaktor. • 
CORCON gebruikt waar mogelijk modellen en korrelaties voor 
chemische en fysische processen die op zijn hoogst partieel 
geverifieerd zijn door experimenten. De warmteoverdrachts- I 
processen zijn echter komplekse 2 fase bubble processen, welke I 
maar in enkele gebieo?n getest zijn. Deze gebieden liggen net 
buiten het gebied van de kern-beton interaktie, hetgeen al tot I 
problemen geleid heeft. Ook voor andere deelprocessen komen deze | 
problemen voor. 
F De output van CORCON omvat het temperatuurverloop van het I 
waterbad, de snelheden van H20 en C02 produktie, en de snelheid " 
waarmee beton aan de smeltende massa wordt toegevoegd. Ook zijn 
de doordringingssnelheid van de vloer en de vorm van het bad als I 
funktie van de tijd resultaat van het programma. Het programma I 
VANESA modelleert vervolgens de reduktie van H20 en C02 tot H2 en 
C02, alsmede het ontstaan van aerosolen uit het bad. I 
Met name het vrijkomen van gassen uit de kern-beton interaktie is 
een belangrijk verschijnsel voor de ongevals-sekwenties vanwege . 
de belasting op de VO. In deze zin is VANESA ook een belangrijkei 
1 ie. De APS studiegroep kon de kode echter niet evalueren omdat' 
VANESA nieuw en nog niet gedokumenteerd is. Ook zijn er nog geen 
praktijk-testen шее uitgevoerd. (De auteur stelt echter dat I 
getracht is alle chemische en fysische reakties die een rol | 
spelen in het model op te nemen). 

i 
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Toch zijn verbeteringen nodig. Zo zijn de effekten van een vaste 
restlaag op de gesmolten massa niet meegenomen. Hetzelfde geldt 
voor een waterlaag op de smelt. 

G Een zeer belangrijke stap in de vorming van de bronterm is de 
vorming en depositie van aerosolen. Dit wordt gemodelleerd met 
het programma NAUA. NAUA beschouwt echter alleen de interaktie 
tussen aerosolen en water, er vanuit gaande dat de aerosolen een 
uniforme samenstelling hebben. Deze veronderstelling kan, aldus 
de APS, van grote invloed zijn op de bronterm. Ook is turbulente 
groei als oorzaak voor depositie niet in het model opgenomen. 

Veel van deze en andere tekortkoningen van VANESA worden in een 
nieuwe kode CONTAIN gekorrigeerd. 
Maar ook CONTAIN gaat niet in op het verschijnsel van lange 
termijn chemische reakties en het radioaktief verval van 
vervalprodukten. Zo zijn 132Te en 131Te bronnen voor vertraagde 
jodium emissie tot 1321 resp. 1311. 

H In sommige PWR's moeten ventilatoren zorgen voor een redu
cering van de belasting van de VO door stoom door grote ijs-kon-
densors te leiden. Omdat in MARCH geen recirculatie toegestaan is 
is hier een apart programma voor ontwikkeld. Dit heet ICEDF. 
Uitgaande van de thermo-hydraulische gegevens van MARCH worden in 
ICEDF de voorraden water en ijs berekend alsmede het verloop van 
de depositie in de kondensors. Tot nu toe wordt een gemodi
ficeerde versie van NAUA gebruikt, omdat ICEDF nog niet klaar is. 
Het belangrijkste verschijnsel blijkt de depositie volgens de 
Stefan-flow te zijn tijdens de kondensatie van stoom in de 
kondensor. Hieruit wordt een decontaminatie-faktor berekend. Er 
bestaat geen experimentele bevestiging. 

In BWR's vinden dezelfde proceesen plaats via grote water 
suppression pools. Hiervoor is de kode SPARC gemaakt. Ook hier 
geldt echter dat experimentele gegevens ontbreken die nodig zijn 
om de precisie van de kode te kunnen evalueren. 

KONKLUSIES: 

De APS studiegroep konkludeert met betrekking tot de 
komputerkodes het volgende: 

het is onrealistisch de kodeoutput te beschouwen als een 
akkurate gids voor kwantitatieve brontermschattingen op 
zichzelf 

- er is een gebrek aan experimentele data en gevoeligheids
analyses 

- gevoeligheidsanalyses zijn nodig met betrekking tot interaktie 
tussen output enerzijds en model, input, en reaktortype 
anderzijds. 

- de momenteel uitgevoerde gevoeligheidsstudie (NRC-OUEST) staat 
te los van de uitgevoerde veiligheidsstudies. 

- de huidige 'BMI suite of codes' ie een vooruitgang in the 
state of the art. 
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er is echter nog de nodige verbetering gewenst voordat men ka 
vertrouwen op hun voorspellingen. 
ORIGEN is in zijn huidige vorm adekwaat voor zijn taak 
uitgerust, (hoewel verbeteringen denkbaar zijn). 
CORSOR is empirisch van aard, zodat elke verbetering van het 
model alleen kan voortkomen uit betere data. 
De ruggegraat van de berekeningen wordt gevormd door de 4 
kombinaties MARCHE/MERGE, TRAPMELT, CORCON/VANESA, en 
NAUA/SPARC/ICEDF. Elk van deze kombinaties bevat fouten. De 
erin voorkomende fenomenen zijn ruw gemodelleerd en bevatten 
vaak parameters die gebaseerd zijn op onvolledige informatie. 
Sommige belangrijke fenomenen zijn weggelaten of hangen gehee 
af van het oordeel van de gebruiker van het model. De 
resultaten zijn vaak sterk afhankelijk van de input uit 
voorgaande modellen. Bovendien is geen feedback mogelijk op 
een iteratieve manier, waar resultaten van een latere 
berekening de resultaten van een eerdere kunnen beïnvloeden. 
evaluatie van de modellen wordt bemoeilijkt door de slechte 
kwaliteit van de dokumentatie bij de kodes, de slechte 
validatie en door de slechte kodes zelf. 
Bovenstaande kritiekpunten werden waarschijnlijk voor ееь 
groot deel weggenomen door het gereedkomen van een aantal 
nieuwe kodes en experimenten. 
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Key Elements of the NRC Source Term Reassessment 
A set of computer codes, identified in Figure ES.l, was assembled by 
Battelle Columbus Laboratories for the purpose of calculating source terms 
for five reference plants. The computer codes and the source term 
calculations are described in the Battelle reDort, R M T - Я П Д (Ref. ES.l), 
which is the centerDiece of t.hp reassessment effort. A technical assess
ment of each of the constituent computer codes was also undertaken by NRC 
contractors. That assessment, referred to as a validation study, is 
described in the Oak Ridge report, ORNL/TM-8842 (Ref. ES.2). The third 
major contractor effort in the source term reassessment was a quantitative 
uncertainty study performed by Sandia National Laboratories and published 
as SAND84-0410 (Ref. ES.3). 

Using the computer codes identified in Figure ES.l, source terms were cal
culated for four sequences for Surry, a PWR with a subatmospheric contain
ment; three sequences for Peach Bottom, a BWR with a MARK I containment; 
three sequences for Sequoyah, a PWR with an ice condenser containment; 
four sequences for Grand Gulf, a BWR with a MARK III containment; and two 
sequences for Zion, a PWR with a very large, high-strength containment. 
Results from these calculations and the details of the computer codes 
themselves were then extensively reviewed. 

The NRC sponsored five meetings with a panel of 14 scientists to review 
the work and also obtained an independent review by a special study group 
of the American Physical Society (Ref. ES.4). Industry groups. 

including the American Nuclear Society, the Electric Power Research 
Institute, and the Industry Degraded Core Rulemaking group, also 
participated in the review process. 

To get an indication of the impact of the improved source term calcula
tions, a risk appraisal was made for the Surry plant using information 
available at this time. Risk is defined as the product of offsite con
sequences (early fatalities, latent fatalities, etc.) for specific 
accident sequences multiplied by the frequency of occurrence (accidents 
per reactor year) of the sequences. Offsite consequences are a function 
of source terms and site conditions such as population distribution, 
meteorology, and protective actions. Updated risk estimates cannot be 
made for plants other than Surry until further accident sequences are 
analyzed, and a full risk reassessment for anv plant is hpyond the scope 
of this document. However, improved estimates ot the risk for the five 
reference plants studied in BMI-2104 are being made by the NRC and will 
be published in 1986. 
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Conclusions and Recommendations 

Based on the NRC source term reassessment, the NRC staff has reached con
clusions and offers recommendations as follow. 

a. Source Term Science 

Conclusion 1. The BMI-2104 suite of computer codes represents a 
major advance in technology and can be used to replace 
the Reactor Safety Study methods. The most important 
advances in the technology are identified in 
Table ES.l. 

Conclusion 2. 

Conclusion' 3. 

Conclusion 4. 

Principal omissions and oversimplifications in the 
Reactor Safety Study methods have been corrected in 
the new source term codes. Fission product chemistry, 
retention in the reactor coolant system, and 
mechanistic aerosol behavior are now accounted for, 
at least in an approximate manner. 

Remaining areas of uncertainty have been identified in 
the new source term analytical procedures and indicate 
areas of research that should be pursued. The major 
areas of uncertainty are identified in Table ES.2. 
Uncertainties persist in some of the areas where major 
advances have already been made. 

The new analytical procedures have been extensively 
reviewed, including a review by a special study group 
of the American Physical Society, and all phases of 
the source term reassessment effort have been docu
mented. 

Table ES.l Major advances in source term technology since the 
WASH-1400 Reactor Safety Study 

Area of Improvement* 

1. Treatment of chemical forms of iodine and other fission products 

2. Mechanistic analysis of fission product retention in reactor 
coolant system 

3. Improved data base for in-vessel melt progression, hydrogen 
generation, and control rod behavior 

4. Mechanistic treatment of aerosol behavior in containment, 
including the effects of suppression pools and ice compartments 

5. Greatly enlarged data base for in-vessel fission product release 
from fuel 

6. Mechanistic treatment of core-concrete interaction and related 
radionuclide release 

7. Improved models for analysis of containment pressure loads 

A discussion of these areas of improvement is given in Section 3.5.1. 
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Table ES.2 Major areas of uncertainty in the BMI-2104 source 
term analysis 

Area of Uncertainty* 

1. Natural circulation in the reactor vessel 

2. Core melt progression and hydrogen generation 

3. In-vessel fission product re'ease from the fuel and aerosol 
generation 

4. Retention and revaporization of fission products in the reactor 
coolant system 

5. Fission product release and aerosol generation from the 
core-concrete interaction 

6. Scrubbing efficiency of suppression pools and ice compartments 

7. Containment pressure loads 

8. Containment failure modes 

*A discussion of these areas of uncertainty is given in Section 3.5.2. 
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Conclusion 5. The analytical procedure is complex and involves 
several scientific disciplines. Successful 
application of the analytical procedure requires a 
thorough understanding of the problem to be solved, 
including the plant characteristics, the accident 
sequence description, and the purpose of the analysis. 
A quality assurance procedure is also required. 

Source Term Insights 

Conclusion 6. 

Conclusion 7. 

Conclusion 8. 

Conclusion 9. 

Risk Insights 

Conclusion 10. 

New source terms have been calculated for selected 
accident sequences for five reference plants that 
represent major reactor and containment types in 
operation in the United States. These selected 
sequences have provided a sufficient test of the 
capabilities of the computer codes. 

For most accident sequences, the largest single 
factor affecting source terms is containment 
behavior. A delay of several hours in containment 
failure will reduce source terms significantly. 

Source terms were found to depend strongly on plant 
design and construction details, thus making develop
ment of useful generic source terms difficult. 

New source terms for many accident sequences were 
found to be lower than those in the Reactor Safety 
Study, but some were larger. The reductions were 
found mainly because containment integrity was main
tained and natural processes reduced airborne con
centrations of fission products. The larger source 
terms resulted from early containment failure, which 
is still predicted in some cases, and the improved 
description of ex-vessel processes, which leads to 
larger release estimates. Therefore, generalizations 
are inappropriate. 

A comparative risk appraisal for the Surry plant 
using the Reactor Safety Study accident frequencies, 
source terms based on BM1-2104 results, and a 
preliminary revaluation of the behavior of the 
containment shows a reduction in estimated risk 
compared with the Reactor Safety Study. The 
reduction results about equally from new source 
terms and new evaluations of containment behavior. 
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Conclusion 11. For the other plants, further analyses need to be 
made before any conclusions can be drawn about changes 
in estimated risk. The fact that source terms for 
some accident sequences are not lower than those in 
the Reactor Safety Study suggests that significant 
reductions in estimated risk may not be found in all 
cases. 

Continuing Research 

Conclusion 12. Research programs that address the remaining major 
areas of uncertainty in the source term technology are 
currently in place and being pursued by the NRC. 

Conclusion 13. A major conclusion of the American Physical Society 
study group confirms the NRC staff position that 
source term research must be continued in order to 
complete the regulatory actions being considered. 

Recommendations 

Recommendation 1. 

Recommendation 2. 

The new source term analytical methods should be 
used to reevaluate regulatory practices that are 
based on Reactor Safety Study methods. Insights 
from new analyses should be applied to reconsider 
the use of T1D-14844 assumptions. Improvements 
are so significant that utilization of the new 
methods is warranted while additional confirmatory 
research is being completed. 

A particular version of the new codes called the 
Sourc Term Code Package will be maintained as a 
reference code and is the recommended analytical 
tool for NRC analyses of accidents severe enough 
to result in complete core melting. Additional 
technical insights can be obtained for all 
accident conditions with the NRC's detailed 
mechanistic codes and their experimental data 
bases. 

Recommendation 3. The Source Term Code Package was designed to 
provide best-estimate results (i.e., without 
intentional bias). In any regulatory appli
cation, careful consideration must be given to 
the purpose of the evaluation, to the desired 
margins, and to the uncertainty levels. Close 
coupling between the research effort and the 
regulatory effort will be required in assessing 
uncertainties and evaluating technical issues. 
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6.В samenvatting 

Ï L J ï Г gendf ?S een b e w^king van hoofdstuk 3 van het rapport kerncentrale ongevallen. de brontermdiscussie (boerderijcahier 8501. opgesteld door de TH-TWente) 

1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de resultaten van de in 
de titel genoemde studie van de NRC van juli 1985, kortweg de 
NUREG 0956 studie genoemd. Paragraaf 2 bevat een algemene 
beschrijving van de inhoud van NUREG 0956, en geeft de 
belangrijkste conlueies van het rapport, paragraaf 3 bevat 
een beschrijving, in meer detail, van enkele belangwekkende 
onderwerpen die in NUREG 0956 ter sprake komen en resultaten 
die het rapport geeft. De laatste paragraaf bevat een korte 
samenvatting van het voorgaande en de conlusies over de 
brontermdiscussie die op grond van de resultaten in NUREG 0956 
getrokken kunnen worden. 
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2 Algemeen overzicht van NUREG 0956 

2.1 Achtergrond en basis van de studie 

De focus van NUREG 0956 is de wetenschappelijke kennis over de 

verschijnselen die plaatsvinden tijdens en na een reeks van 

mogelijke kernongelukken Dat betreft de thermo-hydraulische 

omstandigheden in het reactordrukvat (RDV) en de veiligheidsom-

hulling (VO); het vrijkomen van radioactieve stoffen voor en 

tijdens het smelten van de kern; het transport ervan in het 

reactorkoelsysteem en de processen in de VO waaronder de smelt-

betoninteractie en de afzetting van radioactieve stoffen in de 

VO. Deze processen zijn van invloed op de uiteindelijke 

bronterm. De studie is uitgevoerd daar de bronterm in nauw 

verband staat met het VS-beleid inzake veiligheid, ernstige 

ongevallen, rampenplannen en ruimtelijke ordening. NUREG 0956 

is een kritische evaluatie van de tot dusver meest uitgebreide 

brontermstudie, die in opdracht van de NRC door Battelle 

Columbus Laboratories is uitgevoerd. Het rapport van Battelle 

met de titel 'Radionuclide Release Under Specific LWR Accident 

Conditions', kortweg aangegeven met de code BMI-2104, verscheen 

in de periode juli 1983 tot febr. 1985. Voor de kritische 

evaluatie zijn door de NRC een aantal studiegroepen opgericht, 

die bepaalde aspecten van de brontermschatting hebben bekeken. 

Aan diverse onderzoeksinstituten zijn specifieke evaluatietaken 

bij de evaluatie van BMI-2104 gegeven. De evaluatie door de 

American Physical Society (APS) 'Radionuclide Release from 

Severe accidents at Nuclear Power plants', die elders 

wordt behandeld, is mee in beschouwing genomen in NUREG-0956. 

Figuur l geeft een overzicht van de belangrijkste evaluaties en 

studies die zijn uitgevoerd, en die de basis vormen voor NUREG 

0956. 

In de Batelle-studie is een nieuw omvangrijk computerprogramma 

ontwikkeld voor brontermschattingen. Het programma omvat een 

aantal gekoppelde codes, die ieder een bepaald aspect van het 

complexe geheel van processen beschrijven. Om de bronterm voor 

een bepaald ongevalsverloop te bepalen is het nodig 
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temperaturen, drukken en de massastromen uit en in het 
reactorkoelsysteem en de veiligheidsomhulling te berekenen; de 
chemische omgeving te bepalen waaraan de splijtingsproducten 
blootstaan; de fracties vrijkomende splijtingsproducten uit de 
kern in de tijd te bepalen en de depositie in, en het gedrag 
van de VO te schatten. Al deze zaken worden behandeld in de 
BMI-2104 computercodes. 

2.2 Enkele conclusies van NUREG 0956 

De computercodes in BMI-2104 houden een belangrijke verbete
ring van de brontermschatting in en kunnen gebruikt worden 
als vervanging van de RSS-methoden. Wezenlijke 
tekortkomingen in de RSS-methoden zijn verbeterd, sterke 
vereenvoudigingen zijn vervangen door meer geavanceerde 
technieken (conclusies 1 en 2 NUREG p. 8-1). 
De onzekerheden in de nieuwe rekenmethoden die thans nog 
bestaan zijn geïdentificeerd en wijzen op de onderzoekster-
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reinen die verder ontgonnen souden moeten worden. Op 

terreinen waar reeds belangrijke vooruitgang is geboekt zijn 

nog onzekerheden aanwezig (Conclusie 3 NUREG p. 8-1). 

3. Een grondig inzicht is vereist in de details en aspecten van 

de mogelijke ongevalsverlopen, en optredende processen om de 

invoergegevens van de diverse computercodes te bepalen. Het 

op de juiste wijze tot uitdrukking brengen van de specifieke 

installatie karakteristieken en ongevaleverlopen in de 

brontermberekening is hiervan afhankelijk, vanwege de gevoe

ligheid voor de details, de complexiteit van de 

computercodes en de grote hoeveelheid invoergegevens van de 

codes bestaat er een gerede kans op fouten. Om deze reden is 

een kwaliteitsbeheersings-procedure voor hettekenprogramma 

nodig (toelichting op conclusie 5 NUREG p. 6-3). 

4. De exercities die met het computerprogramma voor een aantal 

referentie-installaties zijn uitgevoerd, zijn niet bedoeld 

om tot nieuwe brontermen te komen voor deze typen kerncen

trales. Hiervoor is meer inzicht vereist en zijn toekomstig 

te verwachten resultaten van lopende experimentele 

onderzoeken nodig. De exercities dienen voor het testen van 

de computercodes en zijn met het oog op dit doel voldoende 

bevonden (conclusies 6, 12 en 13 NUREG p. 8-3, 8-5 en 8-13). 

De codes zijn ontwikkeld om te kunnen beschikken over 

realistische schattingen. De berekeningen zijn niet 

gebaseerd op welbewuste pessimistische of optimistische 

veronderstellingen. De bestaande onzekerheden zijn daarom 

niet expliciet opgenomen in het rekenprogramma. Voor 

toepassing van het rekenprogramma bij beleidsbeslissingen 

zijn om deze reden kwantitatieve onzekerheidsanalyses nodig, 

(zie toelichting op aanbeveling 3 NUREG p. 8-7). 

5. Voor de meeste ongevaleverlopen is de belangrijkste factor, 

die de bronterm beïnvloedt, het (faal)gedrag van de VO. Een 

vertraging van verscheidene uren in het tijdstip waarop de 

VO bezwijkt of faalt verlaagt de bronterm beduidend 

(conclusie 7 NUREG p.8-3). 

6* Het blijkt dat de bronterm sterk afhangt van het ontwerp van 

de installatie en van constructieve details. Om deze reden 

is het problematisch algemene brontermen te ontwikkelen voor 

een PWR en een BWR zoals in de RSS is gedaan (conclusie 8 

NUREG p. 8-4). 
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7. Nieuwe brontermen voor veel van de geanalyseerde ongevals

verlopen blijken lager te zijn dan die in de RSS. Echter 

sommige blijken hoger uit te vallen. De reducties treden 

voornamelijk op bij ongevaleverlopen waarbij de VO int&kt 

blijft en zijn het gevolg van natuurlijke processen die zich 

in de VO afspelen, en die de vrije concentratie radioactieve 

stoffen verlagen. 

De grotere brontermen treden op bij vroegtijdig falen van de 

VO, dat in bepaalde gevallen nog steeds mogelijk wordt 

verondersteld. De toename t.o.v. de RSS bronterm is het 

gevolg van de verbeterde beschrijving van de proceseen die 

buiten het RDV plaatsvinden en die tot grotere vrijkomende 

hoeveelheden aanleiding geven. Generalisaties-over de 

bronterm zijn om deze reden ongeschikt (conclusie 9 NURTO 

p.8-4). 
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3 Beschrijving van enkele onderwerpen en resultaten van 

NUREG 0956 

De volgende paragrafen gaan in op de nog steeds bestaande 

onzekerheden in de bronteraberekeningen. Vervolgens worden 

enkele resultaten gegeven van de rekenexercities die in HUREG 

0956 voor drukwaterreactoren zijn gerapporteerd. 

.3.1 Gebieden van onzekerheid 

Figuur 2 vermeldt de paragrafen waarin de verschillende 

gebieden van onzekerheid worden besproken. Daar de onzekerheden 

in NUREG 0956 niet gedetailleerd, zijn beschreven* in 

tegenstelling tot de APS-etudie, is de behandeling ervan 

algemeen van karakter. 

ONZEKERHEDEN 

GEDRAG VO 

3.1.3 

CHEMISCHE 

PROCESSEN 

FYSISCHE 

PROCESSEN 

BRONNEN VAN ONZEKERHEID 

- 3.1.4 

Fig . 2 Nusimering van paragrafen waarin onzekerheden worden 
besproken 
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3*1*1 Onzekerheden in kennis over de chemische- en fysische 

processen in het RDV en het primaire koelsysteem 

Chemische processen 

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat het grootste gedeelte 

van het I dat vrijkomt uit de brandstofstaven, reageert met Ce 

tot Csl. onder bepaalde omstandigheden, met name bij 

waterstofdeflagraties, kan zich, blijkens experimenten, echter 

weer elementair jodium vormen. De mate waarin is onduidelijk 

waardoor ook onduidelijk is of dit betekenis heeft voor de 

schatting van de uiteindelijk vrijkomende fractie-! in de 

atmosfeer. De mate waarin waterstofontbranding kan plaatsvinden 

hangt af van de reacties van het zircaloy met stoom of water en 

met Te. 

De chemische reactieketens zijn op zich bekend maar de hoeveel

heden die aan de reacties deelnemen zijn moeilijk te schatten. 

Adequate experimentele gegevens ontbreken. Van Te is bekend dat 

het een bijzonder reactieve stof is. Het kan gemakkelijk 

verbindingen aangaan met Zr. De hoeveelheid Te die uit het RDV 

of primaire circuit kan vrijkomen hangt mede af van de mate van 

de Zr-oxidatie. De retentie van Te in de brandstof totdat het 

buiten het RDV vrijkomt tijdens oxidatie van de 

brandstofomhulling zorgt ervoor dat bij bepaalde ongevalever

lopen meer Te dan I en Cs vrijkomt. 

Fysische processen 

De vervalwarmte van de radioactieve stoffen die zich hebben 

afgezet in het bovenplenum van het RDV en op het inwendig 

oppervlak van het primaire koelsysteem, en kleine 

atoomexplosies in het RDV, zijn een tweetal mechanismen waarvan 

de invloed op de vorming van aerosol onzeker is. Het eerste 

mechanisme kan ertoe leiden dat neergeslagen vluchtige compo

nenten weer in dampvorm overgaan. Het tweede mechanisme kan 

aanleiding zijn tot het ontstaan van lokaal hoge gassnelheden 

die het opdwarrelen van neergeslagen aerosol veroorzaken. De 

uiteindelijke invloed op de bronterm van deze mechanismen wordt 

echter klein verondersteld. 
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Een andere onzekerheid betreft de configuratie en wijze waarop 

de kernmatrix snelt. Hierdoor ie het tijdstip waarop de smelt 

uit het RDV vrijkomt* onzeker, in hoeverre dit aspect bijdraagt 

tot wezenlijk andere brontermen is onduidelijk. 

Retenties veroorzaakt door reacties van vluchtige radioactieve 

stoffen met metaaloppervlakken (sorptie) worden beschreven met 

stofafhankelijke depositiesnelheden. De onzekerheden in deze 

depositiesnelheden zijn groot doordat de experimentele gegevens 

beperkt zijn. De retentie door dit mechanisme is overigens 

klein, zodat de invloed op de bronterm gering is* 

In de berekening van de thermodynamische en hydraulische 

omstandigheden in het RDV en het primaire koelsysteem schuilen 

onzekerheden. Zij zijn het gevolg van mechanismen die niet in 

de berekeningen worden beschouwd. Dit zijn onder ander circula

tiestromen door de sterke temperatuurgradiënten in het boven-

plenum van de reactor; de vervalwarmte van neergeslagen radio

actieve stoffen in het koelcircuit die leiden tot lokaal hogere 

oppervlaktetemperaturen en resuspensie effecten. 

Het belang van deze onzekerheden voor de uiteindelijke bronterm 

wordt niet volledig aangegeven. De indruk is dat deze beperkt 

is. 

3.3.1.2 Onzekerheden in kennis over de chemische- en fysische 

processen in de VO 

Chemische processen 

Een belangrijk gebied van onzekerheid is het inzicht in de 

smelt-betoninteractie. Onduidelijk is of er lagen in de smelt 

zullen ontstaan als deze in de betonnen reactor-holte is 

gevallen. Deze zijn van invloed op de zich afspelende chemische 

processen. De stratificatie, als deze ontstaat, is het gevolg 

van de verschillen in de dichtheid van de stoffen die zich in 

de smelt bevinden. Sterke gasontwikkeling (CO , CO, H en 
2 2 

stoom), die bi] de erosie van het beton ontstaan, kunnen de 

stratificatie verstoren. 

Bij de smelt-betoninteractie speelt het Zr een belangrijke rol. 

Bij de oxidatie van Zr komt warmte vrij die de kinetiek van de 

cnemiscne processen in oe smelt oelnvioeat. ue noeveeineia Zr 
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in de smelt is onzeker evenals de mate waarin het Zr oxideert. 

Dit laatste is ook van belang voor de hoeveelheid waterstof die 

ontwikkeld wordt. 

Door het nog ontbreken van geschikte experimentele onderzoeks

resultaten zijn de smelt-betonberekeningen onvoldoende te 

valideren. 

De mate waarin reductiereacties plaatsvinden is voor bepaalde 

radioactieve stoffen van invloed op de hoeveelheid die kan 

vrijkomen, daar bij de reductie meer vluchtige verbindingen 

gevormd kunnen worden. De reductie van La O tot het meer 

vluchtige LaO is hiervan een voorbeeld. 

Fysische processen 

De processen die bepalend zijn voor het aerosolgedrag zijn 

bekend en kunnen met mathematische modellen beschreven worden. 

Er zijn onzekerheden in de thermodynamische grootheden die als 

externe modelvariabelen het berekende aerosolgedrag 

beïnvloeden. Waterstofbranden verhogen de temperatuur en druk 

in de VO, en kunnen bovendien aanleiding geven tot 

herverdamping van neergeslagen vluchtige splijtingsproducten en 

aerosolen. Daarnaast is de hoeveelheid aerosol die tijdens de 

smelt-beton interactie vrijkomt onzeker, alsmede de grootte en 

vorm van de aerosoldeeltjes. Bepaalde ongevalssequenties kunnen 

leiden tot belangrijk grotere vrijkomende hoeveelheden Sr, Ba, 

lathiniden en actiniden dan voorheen in de RSS werd aangenomen. 

3.3.1.3 Onzekerheden over het gedrag van de VO tijdens kern-

smeitongevallen 

Het gedrag van de veiligheidsomhulllng is het meest belangrijke 

aspect in de brontermschatting. Het bepaalt namelijk de tijd 

die voor de retentieprocessen van de aerosolen beschikbaar is. 

Tijdstip van falen en aangenomen lekgrootte beïnvloeden de ver

blijftijd van de aerosolen in de VO. De onzekerheden in het 

gedrag van de VO zijn het grootst. Dit hangt rechtstreeks samen 

met de mogelijke thermo-hydraulische belastingen van de VO. 

Drukverhogingen door directe verhitting en atoomexplosies zijn 

niet opgenomen in de rekencodes van BMI 2104. Het tijdstip van 

Dezwijicen or raien van ae vu is een exogene grootneid in 



142 

brontermberekeningen. De keuze van het tijdstip is echter geen 
willekeurige. Zij hangt samen eet het fysische verloop van het 
kernsmeitongeval. De mogelijkheid van bezwijken van de VO wordt 
in NUREG-0956 probabilistisch behandeld. Dit wordt in het na
volgende en in paragraaf .3.2.3 toegelicht. 
Door de NRC zijn twee werkgroepen, de Containment Performance 
Working Group (CPWG) en de Containment Loads Working Group 
(CLWG), ingesteld, die tot taak hadden het faalgedrag van de VO 
nader te bestuderen. 
De CPWG richtte zich op het identificeren van mogelijke onge
valssequenties, die tot belangrijke brontermen leiden, en het 
schatten van de waarschijnlijkheden dat deze zouden kunnen 
optreden. 
De CLWG richtte zich op het aangeven van de belastingen waaraan 
de VO tijdens een ongeval is blootgesteld en hiermee verbonden 
de verschillende verschijnselen die de VO kunnen aantasten. 
Een aantal bevindingen van de werkgroepen worden hier naar 
voren gehaald om de achtergrond te schetsen van de stand van 
kennis over de bronterinschatting. 
Het faalgedrag van een VO hangt af van het type PWR. Dit heeft 
te maken met verschillen in volume, sterkte en aangebrachte 
veiligheidsvoorzieningen. 
De mechanismen die de VO kunnen belasten zijn: 
- sterke plotselinge stoomontwikkelingen (steam spikes) 
- waterstofbranden 
- aantasting door de kernsmelt. 
Hoewel elk van deze mechanismen in principe kunnen optreden, is 
het tijdstip waarop en de mate waarin afhankelijk van het type 
PWR. 
Ze vormen de belangrijkste belastingen voor een VO tijdens een 
reactorongeluk. Om na te gaan of de VO bezwijkt, en zo ja 
wanneer en door welk mechanisme zijn een aantal aspecten van 
belang: 
• de hoeveelheid, samenstelling en temperatuur van het corium 
dat vrijkomt als het reactorvat faalt 

- de hoeveelheid en het tijdstip waarop waterstof vrijkomt 
- de afmetingen van de breuk in het reactorvat 
- de druk in het primaire systeem en de VO op het moment dat 
het reactordrukvat faalt. 

öovengrensecnactingen zijn cioor ae ciwu gemaaKt voor ae агиккеп 
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die in de VO kunnen ontstaan. Hieruit bleek dat voor twee typen 

PWK de ontwerpdruk weliswaar aanzienlijk overschreden kan 

worden maar dat de bezwijkdrukken niet worden benaderd. Voor 

een derde type PWR bleek dat de bovengrensschatting de 

bezwijkdruk kan overschrijden (zie paragraaf .3.2.1). 

Daarnaast zijn 'best estimates* gemaakt voor de tijdstippen 

waarop de VO zal bezwijken bij bepaalde ongevalsscenario's, ook 

deze resultaten verschillen voor de onderzochte typen EWR. 

Hoewel de bezwijkdruk groter is dan de berekende 

bovengrensschattingen, kan niet zondermeer gesteld worden dat 

de VO niet zal falen. De bezwijkdruk zelf is een onzekere 

grootheid waarvan de waarde niet precies bekend is. 

De CEWG geeft als resultaat van haar studie .abellen waarin 

voor verschillende ongevalsscenario's kansen op falen van de VO 

door verschillende mechanismen worden gegeven (zie ook 

•3.2.2). De kansen zijn gerubriceerd naar drie groepen van 

experts» die, op basis van hun kwalitatieve en kwantitatieve 

uitspraken over de mogelijkheden van falen, zijn ingedeeld in 

optimisten, centralisten en pessimisten. Dit laat zien dat er 

nog zeer uiteenlopend gedacht wordt in termen van 

waarschijnlijkheden, over; 

- de mogelijkheid van falen bij bepaalde ongevalsscenario's 

- de aard van het falen van de VO 

- het mechanisme dat bepalend is voor het falen van de VO 

De conclusie van de CfWG is dan ook, dat er grote onzekerheden 

zijn in de kennis van de belastingen waaraan de VO kan bloot

staan en de respons van de VO op deze belastingen. 
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.3.2 Bespreking van resultaten van de bronterm rekenexercities 

Berekeningen van het drukverloop in de VO vormen de basis voor 

de keuze van het tijdstip van falen. In paragraaf .3*2*1 wordt 

met berekeningsresultaten van de computercodes geïllustreerd 

hoe de brontermen afhangen van het tijdstip van falen. 

In paragraaf 3.2.2 wordt een overzicht gegeven van de 

resultaten van de analyse naar het mogelijke faalgedrag van de 

VO tijdens kernsmeitongevallen. 

3.2.1 Afhankelijkheid van de bronterm voor het tijdstip van 

falen van de VO 
* 

Een belangrijke factor voor de bronterm is het tijdstip van 

falen van de VO. De berekeningen voor het drukverloop in de VO 

tijdens een kernongeval geven houvast voor de bepaling van dit 

tijdstip. Als voorbeeld dient het volgende: 

Figuur 3 geeft voor een specifiek ongevalsscenario (TMLB'i) 

voor een bepaalde DWR het drukverloop in de VO weer. 

9Ш1К 

Fig. 3 Drukverloop in de VO 

Af te lezen is dat na ca. 400 min. bij deze PWR de bezwijkdruk 
wordt overschreden. Als tijdstip van falen is in dit geval t = 
550 min. verondersteld. 
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In figuur 4 is voor hetzelfde ongevalsscenario вааг voor een 
anoer type PWR eveneens het drukverloop als functie van de tijd 
uitgezet. 

'ч»а HUwiu • v r r y t T U f c è T 

© 

•_r 
Fig. 4 Drukverloop in de VO 

Bij vergelijking met figuur 3 vallen twee zaken op: De 

maximumdruk ontstaat beduidend eerder, en de druk blijft onder 

de bezwijkdruk. Daar er, zoals eerder is opgemerkt, een kans is 

dat de VO faalt ondanks dat de bezwijkdruk niet gehaald wordt, 

wordt op grond van dit rekenresultaat aangenomen dat na 2.5 uur 

stoffen uit de VO kunnen vrijkomen. 

Figuur 5 geeft voor dezelfde PWR en een ander ongevalsverloop 

(AB-c) eveneene de druk in de VO als functie van de tijd weer. 

OHlM •wrrv AS € 

® 

TWO *12M 

'Fig. 5 Drukverloop in de VO 
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Als tijdstip van falen van de VO wordt hier t « 24 uur genomen, 
Dit wordt niet bepaald door de berekende druk die lager dan de 
bezwijkdruk blijft maar door de veronderstelling dat dan de 
kernsmelt door de betonnen fundering penetreert. 
Deze voorbeelden illustreren dat» 
- het tijdstip van bezwijken van de VO specifiek ie voor de 
centrale die wordt beschouwd. 

- het tijdstip van bezwijken van de VO specifiek ie voor het 
ongevalsscenario dat wordt beschouwd. 

Het grote effect hiervan op de bronterm blijkt uit tabel 1 
waarin de brontermen, berekend net de herziene computercodes 
zijn gegeven. 
De bronterm voor de TMLB'-a ongevallen verschilt voor de I en 
Cs groep ongeveer een factor 10-100 

uiiK«vaI*«>'cnario «dtl(M*«l> jodiua ceaiu» Ulluriu* bariua 
—1 

ruttwriim 
1 

lenthanidcn 

Surr v TMI.B' 1 

Svquoyali TUL»'Л 

Surr у АВ -» 

0.85 

—1 

7.I0~2 

5 . . 0 - 3 

4.8.I0"5 

5.8.I0"2 

4.5. ю"4 

4.7.I0"5 

5.5.I0"2 

2.0.I0"3 

4.I0~5 

Hf3 

4.9 . I0" 7 

1.3 .10° 

2.4.I0~7 

1.7.10"* 

3 .6 . !0" 5 

Tabel 1 Brontermen 

3.2.2 Taalgedrag van de VO 

In paragraaf 3.3.1.3 ie in kwalitatieve zin een schets gegeven 
van de inzichten in het faalgedrag van de VO. Daarin wordt 
slechts meegedeeld dat onder deskundigen nog zeer uiteenlopend 
wordt gedacht over de waarschijnlijkheid van het falen van de 
VO. In deze paragraaf wordt het resultaat gegeven van de 
deelstudie van de CLWG naar het faalgedrag van de VO. Het 
resultaat is door de CLWG samengevat in tabellen waarin 
subjectivistische kansschattingen zijn gegeven voor het falen 
van de VO bij bepaalde ongevalsscenario'e. 
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Tabel 2 i s hiervan een voorbeeld. 

CONTAINMENT PAILUftE NODI NOtABILITIU 
OPT. CECTSAL P U S . 

CA*» 1» CASE 2« CASE 1* CASE 2* 

No Cootatnoant 'allure .74 .20 .10 .02 «« 
•aaeoat Neltthrouoh Only .OS .ot .0» .002 »« 
Late Overpreaaurltatlon (Preaecre Belief) .10 .03 .02 _. --
Lat* Overpreeaurlaation (Rupture) .01 .29 .20 .so .04 
Lata lydrogen lurn .10 .20 .SI .20 .01 
Early Steao Spina and/er Veeael Pepraaaurltatlon _- — -- .10 -. 
Carly Steao tplha/Dapraa. • Sydroaen turn — -- — -- -• 
Sarly Steao Splke/Depree. • street Seating* -- -- .oos w * .93 
in.vaaaal Staaa Eiploalon (Nlaaila Sc«ach) »» _. •»•* _- .01 
Latf* looladon rallur* ot Preeaiatlno. Laak — .002 .002 .002 .002 

1.ÜTJ ÏTOTT" Г.В0 ITOTT" O ü -
Fraction of Above Affected by: 

<•) »reeiletlng Soall Conta;-taant Laak** .01 .03 .03 .OS .OS 
(b) Induced Soa11 Steao Generator Tuba Laak** —— .001 .001 .10 .10 

Tabel 2 Kans op falen VO 

Toelichting: 

De tabellen zijn het resultaat van een procedure waarin een 

aantal vragen aan een groep van deskundigen zijn voorgelegd. De 

vragen betroffen: 

- De verschijnselen die het verloop van ernstige ongevallen 

zouden kunnen beïnvloeden. Op welk moment tijdens het 

ongevalsverloop treden ze op en wat zijn vervolgens de 

invloeden op het ongevalsverloop. 

- De faalmodes van het reactorkoelsysteem. Wat is de afmeting 

en plaats van een breuk in het reactorkoelsysteem en wat is 

de druk in het RDV op dat moment. 

- De integriteit van veiligheidssystemen. Weerstaan de diverse 

veiligheidssystemen de belastingen die tijdene een ernstig 

ongeval heersen en die de ontwerpspecificaties overschrijden. 

- De faalmodes van de VO. Wat zijn de belastingen die de inte

griteit van de VO bedreigen en kan de VO deze belastingen 

weerstaan. Wat is dientengevolge het pad waarlangs de 

radioactieve stoffen in de omgeving kunnen vrijkomen. 
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De resultaten van deze procedure zijn uitspraken over de kans 

op falen van de VO en zijn in tabelvorm voor enkele ongevals

verlopen en voorbeeldreactoren vastgelegd. De resultaten van 

deze procedure zijn gerangschikt naar drie onderscheiden oor

deelgroepen, pessimisten, centralisten en optimisten, 

afhankelijk van hun beantwoording van de gestelde vragen. 

De Containment performance Working Group (CPWG) komt tot de 

conclusie dat het falen van VO, bij ernstige ongevalsscenario's 

alle op een later tijdstip zal plaatsvinden dan in de RSS is 

aangenomen. Uiteraard moet hier in termen van waarschijnlijk

heden worden gedacht. 

Bij de RSS wordt falen van de VO verondersteld, kort nadat de 

kern door het RDV smelt. Volgens RSS berekeningen zal de druk 

in de VO op dat moment de bezwijkdruk benaderen of zelfs 

overschrijden. 

De CPWG daarentegen veronderstelt dat in de meeste gevallen de 

VO later bezwijkt. Zij baseert dit op gedetailleerdere 

modelleringen van de ongevalsverlopen en studies over de 

sterkte van de VO. 
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.3.2.3 Resultaten van de rekenexercitiesx 

Met het vernieuwde computerprogramma zijn voor de PWR centrale 
SURRY, die in de RSS model stond, voor een breed spectrum van 
ongevalsscenario's nieuwe brontermen bepaald. Tabel 3 geeft 
resultaten voor ongevalsscenario's die in de RSS op grond van 
een even grote bronterm tot de lozingecategorie PWR-2 werden 
gerekend, uit tabel 3 kan geconcludeerd worden dat deze scena
rio's nu in verschillende lozingscategorieen ingedeeld moeten 
worden, aangezien de brontermen aanzienlijk verschillen. 

Section A Sequences assigned to relcite categories In WASH-1400. 

Release Fractions* Containment Release Release — 
Accident Failure Time Duration Noble 
Sequence Mode <hr) (hr) Gases Iodine Cesium Tellurite Barium Ruthenium Lanthanum 

SURRY PLANT 
Large LOCA (AB) Hydrogen burn 4.5 3.0 0.6 5.7x10-* 6x10-* 1.4x10-» 9.7x10-* 2.4*10-' 6.0x10-* 

(у) 
Station Overpressure 2.5 10.0 0.65 7x10-* 5.6xl0-2 5.5x10-* 1x10-* 1 3xl0-3 1 7xl0-« 
Blackout (ТЖ.В') (6) 
Containment Hot applicable 1.0 2.0 1.0 8x10-* 8x10-* 2.5x10-* 2 2x10-J 1 3xl0-4 7 0x10-* 
Bypass LOCA (V) 
with water 
Containment Not applicable 1.0 2.0 1.0 4x10-' 4-OxlO-1 1.2x10-' 1.1x10-* 6.5x10-* 3 5x10-* 
Bypass LOCA (V) 
without water 
WASH-1400 PWR 2 2.5 0.5 0.9 7.0x10-' 5x10-' 3x10-' 6x10-* 2x10-* 4x10-* 

Tabel 3 

In tabel 9 zijn als resultaat van de brontermberekeningen een 
vijftiental lozingscategorieen, bins genoemd, gegeven die elk 
voor bepaalde types ongevalsverlopen representatief zijn. Tot 
op zekere hoogte corresponderen de ongevalsverlopen die voor 
deze berekeningen zijn gedefinieerd met die in de RSS. 
Geconcludeerd kan worden dat het spectrum van mogelijke bron
termen aanzienlijk verschilt met die in de RSS, 



Tool» 0.3 Source tore bint for the Surry plant 

Energy of 
deltas* Noble flew of Warning 

Bin Release Duration Tie* Elevation (cal/sec) Gates Iodine 

Fraction of Core Inventory Rotated' 
Ceslua - Tellurite* ВаПиа ftutnenlue lantnanue 

s.exio-» 5.5x10-» 1.0x10-» 1.3x10-» 1.7x10-* 

5.8x10-» 4.2x10-* 5.1x10-» 1.3x10-» 1.4x10-» 

1.1x10-* 1.1x10-» 3.2x10-» 1.1x10-» 8.4x10-* 

4.8x10-» 2.5x10-* 6.8x10-* 2,6x10-* 1.3x10-» 

3.8x10-» 2.0x10-» 8.8x10-» 1.2x10-» 1.7x10-* 

1.3x10-» 1.2x10-» 8.2x10-» 1.6x10-» 26x10-* 

2.6x10-* 1.8x10-* 1.8x10-* 2.7x10-» 5.8x10-' 

<lxl0-* 1.5x10-* 1.2x10-» 4.3x10-» 2.1x10-• 

3.8x10-* 8.5x10-» 1.8x10-» 3.3x10-» 8.1x10-» 

1.1x10-» 1.3x10-» 5.8x10-» 1. 7x10-* 2.4x10-* 

7.3x10-» 2.5x10-» 2.2x10-» 4.5x10-» 1.1x10-* 

4.0x10-* 1.2x10-» 1.3x10-» 2. 7x10-» 6.4.10-» 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1 
г 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
» 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

2.5 
1.5 
2.5 
2.5 
12 
2 
1 
8 
12 
2.5 
1 
1 
24 
24 

10 .5 

I .5 

3 .5 

1 .5 

10 2 

10 0 

10 0 

1 6 

1 10 

10 .5 

2 .8 

г .8 

l 22 

l 22 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
10 

1.4x10* 1.0 7.5x10-» 
1.4x10* 1.0 7.5x10-» 
7.7x10» 1.0 5.1x10-* 
4.8x10* 1.0 5.0x10-» 
1.4x10» 1.0 3.8x10-» 
1.4*10* 1.0 2.7x10-» 

0 1.0 5.3x10-» 
4.8x10* 1.0 5.0x10-» 
7.8x10* 1.0 7.8x10-» 
1.4x10* 1.0 6.8x10-* 
2.4x10» 1.0 8.4x10-» 
2.4x10* 1.0 4.1x10-» 

0 1.0 0 
0 3x10-» 1.5x10-* 

negligible 

Cheatcal elements for which these groups are surrogates are given In Table 2.1. 
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Bij deze resultaten moet opgemerkt moet worden dat de retentie 

van radioactieve stoffen in secundaire ruimten en bijgebouwen 

niet ie beschouwd. Voor isolatiefalenscenario's (bin 5 en bin 

6), waarbij een lek in de VO wordt verondersteld, en voor 

bypassscenario's (bin 11 en bin 12). is dit effect niet te 

verwaarlozen. In welke mate retentie plaatsvindt hangt af van 

verschillende factoren en uiteraard van het specifieke lekpad 

dat ontstaat. De in tabel 9 gegeven brontermen zijn daarom niet 

zonder meer direct te gebruiken voor iedere willekeurige PWR. 

4 Conclusies: 

NUREG 0956 geeft geen inzicht welke specifieke ongevalsver

lopen aanleiding geven tot grotere lozingen van Ba,Sr en de 

lanthaniden, en actiniden. Deze isotoopgroepen zijn van 

belang voor de schatting van de lange termijn risico's. De 

ongevalsverlopen waarbij de vrijkomende fracties I, Cs en Te 

groot zijn, zijn van belang voor de schatting van de acute 

risico's. 

Op grond van NUREG 0956 is geen specifiek ongevalsscenario 

aan te geven dat representatief is voor beide soorten 

risico's. 

Daar lek- of ontsnappingspaden van de radioactieve stoffen 

door aangrenzende ruimten van de VO van invloed zijn op de 

retentie (en dus bronterm) is het nodig een nauwkeurig in

zicht te krijgen in de diverse lek- en ontsnappingspaden en 

in de thermo-hydraulische omstandigheden in de aangrenzende 

ruimten. Gedetailleerde analyses en gegevens worden op dit 

puwt uiec yeieveru. 
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- De onzekerheden over de vrijkomende fracties zijn als volgt 

kwalitatief op een schaal weer te gevent 

Kr, Xe I,Br Cs-Rb Te-Sb Ba-Sr Ru La 

0 * * ** *** 

0 * weinig onzekerheid 

* * relatief iets «eer onzekerheid 

** « relatief nog seer onzekerheid 

*** « relatief grootste onzekerheid 

- De berekende brontermen in de NUREG-0956 studie gelden voor 

een centrale die niet, zoals in de Duitse centrales het geval 

is, voorzien is van een ringruimte (secundaire omsluiting). 

Daar in deze ringruimte en andere secundaire ruimten retentie 

kan plaatsvinden, zijn de bronteroen niet zonder meer toepas

baar voor centrales die wel zijn voorzien van een ringruimte. 
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HOOFDSTUK 7 

Het rapport van de Union of 
Concerned S c i e n t i s t s (UCS) 

7A: EXECUTIVE SUMMARY 

The Source Term Reassessment Program 

The Nuclear Regulatory Comnission (NRC) defines a source term as "the 
quantity, tinting, and characteristics of the release of radioactive material 
to the environment following a core melt accident," (NUREG-0956, p. xvii] An 
accurate knowledge of source terms for all plausible severe accidents i s 
essential to estimating the overall risk to the public health posed by nuclear 
power plants. In turn, a knowledge of such risks i s vital in determining the 
adequacy of NRC safety regulations. 
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The Commission has been reassessing source terms for severe nuclear 
accidents for the past several years; the results of this primarily analytical 
effort are summarized in i t s July, 19B5 publication, NUREG-0956, Reassessment 
of the Technical Bases for Estimating Source Terms. The primary motivation 
behind this most recent reassessment was to respond to industry claims that 
the TMI-2 accident showed that previous risk assessments greatly overestimated 
risks. The principal product of the Commission's efforts i s a set of computer 
codes that purport to predict the behavior of nuclear power plants during 
severe accidents, more realist ically, the NRC says, than those used in the 
Reactor Safety Study (WASH-1400) published in 1975. In the words of 
NUFEG-0956, the new codes represent "a major advance in tecnnology." More
over, the NRC .claims that "Ipjrincipal emissions and oversimplifications in 
the Reactor Safety Study methods have been corrected in the new source term 
codes." [NUREG-0956, p. 8-1] 

The NRC nonetheless concedes, in the summary of NUREG-0956, that there 
are s t i l l uncertainties in the modeling of severe accidents: 

о "Remaining areas of uncertainty have been identified in the new 
source term analytical procedures and indicate areas of research 
that should be pursued." [p. 8-1] 

о "It i s also clear that uncertainties persist in some of the same 
areas where major advances...have been made since the Reactor Safety 
Study was performed." [p. 8-2] 
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The NRC has proceeded to use the revised codes to calculate new source 
terms for a few accident sequences at each of five operating plants. Based on 
these calculations the NRC staff has reached a number of_tentativ£ concisions: 

о "Source terms were found to depend strongly on plant design and 
construction detai ls , thus making development of useful generic 
source terms difficult." [p. 8-4] 

о "For most accident sequences, the largest single factor affecting 
source terms i s containment behavior. A delay of several hours in 
containment fa i lure wil l reduce source terms s ignif icantly ." 
(p. 8-3) 

о "New source terms for many accident sequences were found to be lower 
than those in the Reactor Safety Study, but sate were larger." 
lp. 8-4.] 

Using the new source term codes, the Oonniission has also had recalculated 
the risks from a severe accident for a single nuclear plant, the Surry plant, 
and concluded that: 

о "A comparative risk appraisal for the Surry plant using the (new 
source terms] shows a reduction in estimated risk compared with the 
Reactor Safety Study." [p. 8-5) 

о "For the other plants, further analyses need to be made before any 
conclusion can be drawn about changes in estimated risk. The fact 
that source terms for some accident sequences are not lower than 
those in the Reactor Safety Study suggest (R<C) that significant 
reductions in estimated risk may not be found in al l cases." 
lp. 8-5] 

NUREG-0956 is replete with expressions of uncertainty and cautions on the 
liniitations of the newly revised codes now used to calculate source terne. As 
for the application of the codes for regulatory purposes: "The NRC must 
attempt to reduce uncertainties and resolve technical issues with new insights 
from a strong research program in order to complete the regulatory actions 
being considered." 

Despite the uncertainties and i t s cautionary statements, the Conn.ission 
concludes NURBG-0956 with a recommendation that the new source term codes can 
and should be used now to reevaluate existing regulatorv practices: 
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H[I)t i s recommended that the new analytical methods should be used to 
reevaluate current regulatory practices and revise then as needed . . 
. . Notwithstanding the limitations and uncertainties that have been 
expressed, the new methods are so much better than the Reactor Safety 
Study methods that their utilization i s warranted." [p. 8-6} 

The NRC's proposal to reevaluate i t s regulations using the new and/or 
revised source term codes must be viewed in the cold light of »h«» n y g f ^ i n . 
t ies and emissions that continue to undermine the analytic techniques of 
probabilistic risk assessment (PRA). For, given the climate in which the 
source tent» reassesment is being carried out, "reevaluating1* regulations in 
NFC parlance will undoubtedly mean "relaxing" the regulations. However, the 
source term reassessment does not provide credible scientific support for 
relaxing safety rules. In the following paragraphs we briefly summarize the 
major problems that we have identified with the NFC's risk assessment pro
cedures generally and with i t s source term reassessment specifically. Our 
overall conclusion is that while some progress has been made in developing new 
computer codes, there are s t i l l too many important shortcomings, 
uncertainties, and amissions in reactor risk analysis to warrant requxatory 
chanqes that would weaken existing safeguards. In fact, for some accidents the 
new analyses indicate source terms larger than previously calculated. 

PRA SHORTCOMINGS 

Probabilistic Risk Assessment (PRA) is a computer-based process for 

estimating the likelihood, progression, and consequences of various potential 

severe accidents at nuclear power plants. Source terms are an integral part 

of the PRA process in that they describe the final releases of radioactive 

materials into the environment that would occur during postulated accidents. 

(See Chapter Three.) However, changes in NRC regulations based on perceived 

reduced risks from nuclear accidents would have to be based on the total PRA 

process and not just on revised source terms. 

Some of the qeneric shortcomings with PRAs — reflected in uncertainties 

in their results — are described in Chapter Three. They include: 
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о Their failure to take into account the aging of structures and 
components. Component aging could affect both the likelihood of accidents 
occurring and the response of one part of the plant to component failures 
elsewhere. 

о Their failure to take into account the fact that nuclear plants 
sometimes operate in violation of their technical specifications, either 
temporarily with the approval of the NRC, or in direct violation of their 
licenses. 

о The failure to model partial operation of reactor systems. System 
failures are almost always modeled in PRAs as complete failures. In reality 
there are a wide variety of partial system failure modes, some of which have 
more severe consequences than a complete failure. 

о large uncertainties about the strenqth and failure modes of contain
ments. These uncertainties lead directly to large uncertainties in subsequent 
risk estimates. 

SHORTCOMINGS IN ESTIMATING SOURCE TERMS 

Source terms are an integral part of estimating the risks of severe 
nuclear accidents. They provide the essential link between the initiating 
event(s) (such as a pipe rupture, valve failure, loss of feedwater, etc.) and 
the final impact, if any, on the community surrounding a specific plant. 
Given the assumed accident sequence, source terms indicate when and how much 
radioactive material escapes from the plant. Using this information the 
public health and other impacts can be estimated for the particular geograph
ical area around the plant. 

The NRC source term assessment prog rani has led to the development of new 
caiiputer programs as well as the improvement of older ones to predict the 
release of radioactive materials resulting from severe accidents. The NRC has 
also supported major experimental research into the behavior of nuclear power 
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plants during the throes of core melt accidents. Despite these efforts, 
however, serious problems and uncertainties remain. Thus the predicted risks 
front nuclear accidents must be regarded as having a large measure of uncer
tainty. 

The Problem of Completeness 

One of the most serious problems afflicting both PRA analysis and source 
term assessment is that of "completeness,H the identification and inclusion of 
all risk-significant accident sequences in the analysis. (See Chapters Four 
and Five.) The computer models themselves do not identify possible accident 
sequences; there is no analytical process for doing so. Rather, the identifi
cation procedure must be undertaken 'foanually" by the analysts themselves 
using event- and fault-tree analysis. Only after the general flow of the 
specific accident sequences are prescribed by the analysts can the codes be 
employed to predict the details (temperature, pressure, mass flow, etc.) of 
the accidents. As a result, if important sequences are overlooked — as they 
undoubtedly are, given the enormous complexity of nuclear plants and the 
countless number of ways they can break down — the calculated risk posed by 
reactors will necessarily be underestimated. 

Neglected Internal Events Some of the important internally initiated 
sequences with potentially large source terms that were not included in the 
NFC's reassessment are listed below. See Chapter Four for further discussion. 

о An Anticipated Transient Without Scram (ATWS) is a failure of the 
reactor to shut down automatically when it is called upon to do so. ATWS 
sequences are among the most important accident sequences for PWPs and are 
important to the source term issue because they could lead to unusual, and 
thus far unanalyzed, accident conditions. For example, the high pressure 
resulting frcm an ATWS sequence could lead to the failure of the pressure 
vessel head if the studs holding the head failed or if the head lifted and 
failed to reseat properly. 
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о Steam Generator Tube Ruptures (SGTR) can occur either as the initiating 
event in an accident sequence or as a resultant failure in other accident 
sequences such as AWS. in either case, a SGTR accident could lead to a 
sizable source term by providing a direct release path to the environment even 
though containment failure i s not predicted. 

о Loss-of-Coolant Accidents (LOCAs) involving the in-core instrueert 
tubes in PWRs form a special case of loss-of-coola ccidents. In some plant 
designs such accident sequences could readily lead . containment failure and 
a large source term. 

о Pressurized thermal Shock (PTS) sequences could result from the 
overcooling of the reactor vessel followed by repressurization of the reactor 
cooling system. PTS is of particular concern WITH older pressurized water 
reactors (PWRs). 

о The failure of seals in reactor coolant Dumps (RCPs) can lead to small 
LOCAs; there have been nine major ЯСР seal failures in U.S. PWRs since July 
1969. RCP seal failures are important both as LOCAs, themselves, and as 
complicating factors in other accidents, such as the loss of all electrical AC 
power. 

о Reactor vessel rupture sequences in both PWRs and BWRs could lead to a 
relatively early failure of the containment and they should be included within 
the source term asiessment. 

о There have been several thousand containment isolation failures and 
pre-existing leaks in containments discovered between 1965 and 1983. These 
routine and often undetected failures in containment integrity could lead to 
large source terms for many accidents and should be included in the 
reassessment of al l reactor designs. 

о Accident sequences are typically modeled with the assumption that 
safety systems are recovered prior to core melting. There are examples, 
though, of later recovery of various safety systems — during or even after a 
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core melt — that could lead to large source terms. For example, the late 
recovery of containment sprays after the buildup of hydrogen could lead to a 
hydrogen burn threatening the containment. Similarly, the late recovery of 
auxiliary feedwater could lead to a failure of steam generator tubes from 
thermal shock and high pressures. Late recovery of the emergency core cooling 
system could actually accelerate the melting of a core. And finally, late, 
recovery of hydrogen igniters in an ice condenser plant — after hydrogen had 
built up — could lead to a large hydrogen burn. 

о The heating up of the reactor cooling system during a core melt could 
lead to a structural failure of a main coolant pipe or of steam generator 
tubes. Either case would be a sequence considerably different from those now 
modeled. 

о Steam explosions within the reactor could lead to the separation of 
either the upper or lower reactor head with consequent damage to the 
containment or other important safety systems. Such explosions can also occur 
outside of the reactor vessel. While probably incapable of causing the 
containment to fail, such external explosions could nonetheless lead to the 
redistribution of fission products within the containment and, possibly, to 
other, larger steam explosions. In BWRs, steam explosions outside of the 
vessel might cause failure of the containment in Mark II designs. 

о The failure of a discharge line from a safety relief valve (SRV) in a 
Mark I or Mark II BWR containment combined with a stuck-open SRV could lead to 
a rapid overpressurization and early failure of the containment. This acci
dent sequence was not included in the source term reassessment. 

о A number of precursors to "interfacing" LOCAS — i.e. accidents at the 
boundary or interface between the high pressure reactor coolant system and a 
low pressure system outside the containment — have occurred in BWRs over the 
past decade. These accident sequences could lead to a bypass of the contain
ment but were not considered in the source term reassessment. 
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o While Mark I/I I BWRs are normally operated with an inebted containment 
(that i s , with the oxygen removed front the containment atmosphere), they ace 
permitted to operate de-inerted shortly after startup and shortly before 
shutdown. Under de-inerted conditions even a small hydrogen burn during a 
core melt accident could cause containment failure. Accidents with de-inerted 
containments have not been included within the source term review. 

о Main steam isolation valves (MSTVFO are large, normally open valves in 
the steam lines of BWRs and are supposed to close and stop the flow of steam 
during accidents. If these valves leak during an accident, fission products 
released f rati a melting core could escape into the environment. MSIV leakage 
has not been taken into account in estimating source terms for all BWR 
accident sequences. 

Neglected External Events In addition, external events could cause or 
aggravate accidents. While this is well known, no externally initiated 
accident sequences were included within the NFC reassessment. Some of the 
more important sequences are described in Chapter Five of this report and are 
briefly •tnmarixed here. 

о Earthquakes can damage plant equipment and lead to a wide variety of 
accident sequences with potentially large source terms. For example, earth
quakes may be one of the few credible causes of the so-called "double-ended 
guillotine break" in one of the large pipes carrying coolant to or from the 
reactor vessel. Aftershocks of a major earthquake might also be the final 
straw for a containment weakened by a major quake and then re-pressurized 
during or after the resulting core melt accident. Seismic events could cause 
the wall supporting the polar crane to fail, shearing off the main coolant and 
steam pipes which pass through the containment. In another sequence, the 
reactor vessel coull sway back and forth shearing off the main steam lines. 
If the vessel then toppled i t could strike the wall of the containment causing 
i t to fail . Given the uniqueness of V.S. nuclear plant designs, such seismic 
analyses of source terms should be carried out for each plant. 
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о Utile the crash of large aircraft into containment buildings are 
routinely considered in PRAs, other crash scenarios have not. The crash of an 
airplane into the auxiliary building, for example, could cause otherwise 
unanalyzed failures such as the shearing of pipes between the containment and 
auxiliary buildings or the destruction of important safety systems. Other 
crash scenarios include impacts into offsite power lines and structures or the 
conduits that carry cooling water to and from the plant. 

о Accidents resulting from sabotage have not been considered in PRAs to 
date despite the fact thai, a ntmber of incidents have occurred at operating 
plants. Sabotage, whether internal or external, could lead to extremely 
serious consequences. Since saboteurs could both cause an accident and 
disable the equipment needed to mitigate the accident, this should be 
considered in the source term review. 

о There have been a large number of incidents in recent years in which 
biofouling — the clogging of pipes by the growth of aquatic organisms — has 
resulted in the partial or complete unavailability of safety systems in 
nuclear power plants. The phenomenon, which could result in the loss of 
containment heat removal, is not included in the reassessment of source terms. 

о Sate aspects of fires at nuclear plants have not been adequately re
viewed for their relevance to source terms. The effects of smoke damage, of 
operating fire-protection systems, and of the high humidity levels resulting 
from fighting fires need to be further analyzed. 

о Other factors considered *• external" events in causing or contributing 
to severe accidents include errors in desiqn, construction, or installation, 
and unusual operating mistakes. For example, valves have been found installed 
backwards or upside down and large voids have been found in the concrete of 
containments. 
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Neglected Plant Designs and Design Variations 

The NRC reassessment (NUREG-0956) developed revised source terms for five 
operating U.S. plants. The regulatory validity of using only these five 
reference plants as a basis for changing the rules applying to al l plants 
depends on whether they fairly represent the entire light water reactor (LWR) 
population of about 100 plants. As a result of the lack of standardization 
among U.S. reactors, however, there are only broad similarities among theii, 
even within the same plant class. These differences are reflected, in part, 
in the widely differing calculated probabilities for identical sequences at 
different plants. Some of the important differences among operating plants 
are suimarized next. 

Safety and Reactor Coolant Systens The only two PWR designs analyzed in 
the source term reassessment were 3- and 4-loop Westinghouse reactors. No 
two-loop Westinghouse or any Babcock and Wilcox (BfcW) or Combustion 
Engineering (CE) designs were analyzed. Yet there are many safety-significant 
differences among the various pressurized water reactors in operation. In 
•one plants the Mhot legs" enter the steam generators from above; in others 
from below. Moreover the nunber of loops per generator differs from plant to 
plant. Similarly, BfcW steam generators are once-through while CE and Vtesting
house are inverted-U shaped. The water volumes in the secondary sides of the 
steam generators also differ substantially. 

Some PWRs have pilot-operated relief valves (PORVs); others do not. The 
lack of PORVs will affect plant response to various accidents. Without PORVs 
there i s no chance of using "feed and bleed" — a process that u t i l i t i e s hope 
will be able to remove decay heat when the steam generators cannot do so. 
Even among plants of a single vendor there are significant differences. The 
nutbers of steam generators, and hot and cold legs differ. The locations of 
pressure vessel penetrations vary. A review of U.S. PWRs showed that there 
are twenty different auxiliary feedwater systems. 

There are many different forms of containments not represented in the 
NRC's source term review. For example, no large dry steel containments were 
analyzed. Similarly, ice condenser plants have differing containments, spray 
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configurations, vacuum breakers, and design pressures, yet only one ice 

condenser plant was reviewed. 

Boiling water reactors also differ considerably among themselves. For 

example, all of the Mark II containments are unique. And the designs of the 

pedestal areas where the reactor vessels are supported differ significantly. 

The Mark Ill's also have significantly different containments and drywells. 

Lastly, PWRs differ greatly in the designs of the cavities below the 

pressure vessels. Seme are designed to collect water during an accident; 

others are designed to remain dry. These design differences have important 

implications for a wide variety of accident phenomena including steam 

explosions and high pressure melt ejection. 

Limitations of Theoretical Models 

After a specific accident sequence has been selected for review it is 

necessary to employ a series of computer models to estimate the associated 

source term. These models are enormously complex and perforce either neglect 

or treat in a simplified manner various physical or chemical phenomena. Some 

of the limitations and the uncertainties the models introduce into source term 

estimation are summarized below. See Chapter Seven for further discussion. 

The codes suffer from three principal limitations. First the user is 

required to make many assumptions before the codes can be run. These assump

tions take the form of parameters that the user must initially specify. For 

example, the temperature at which the core will melt must be initially 

specified. The user must also choose one of three options for describing the 

behavior of the core after melting begins. Current models simply assume that 

iodine will be present in the reactor coolant system as highly soluble cesium 

iodide, although recent experiments have shown that radiation fields will 

dissociate cesium iodide. Similarly, the conditions at which the containment 

will fail must be specified by the user and are not calculated by the models 

themselves. Sensitivity studies show that the results of several of the 

models now employed are highly sensitive to the values initially specified. 

Source term estimates are thus highly dependent on many initial assumptions on 
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the part of the user, some of these assumptions being uncertain over a very 

wide range. That is, the end results differ greatly depending upon the 

assumptions used. 

A second general problem with the models relates to their validation: the 

process by which confidence is gained that the models adequately represent the 

relevant phenomena. Unfortunately there are PO generallv agreed upon criteria 

for validating source term codes. Instead, developers, users, and reviewers 

of the codes use their judgment to determine if a particular code is 

"adequate." It is generally accepted that most of the source term codes have 

not been properly validated. 

Lastly, because the codes have not yet been validated it is not possible 

to quantify the uncertainty in their results. Moreover, the state of the art 

would have to advance substantially before this would become possible. 

In short, the codes are still in a developmental stage, require many 

assumptions to be made by the user, have not been validated against experi

ments, and have very large but unquantified uncertainties in their results. 

Containment Performace During Severe Accidents 

Containments represent the last major barrier to the escape of radio

active materials during a severe nuclear accident. The timing and manner of 

containment failure will have a critical effect on the anount of niaterials 

that will enter the environment. In this section we summarize the uncertain

ties surrounding the performance of containments during internally initiated 

severe accidents, the only ones considered in the source term review. The 

uncertainties are discussed in detail in Chapter Eight. 

There are many different containment designs in U.S. LWRs. steel contain

ments are the most common in BWRs and large dry concrete containments in PWRs. 

There are, though, many variations in their design details. Taking all the 

differences into account gives a total of 22 different designs. 
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The record of containment integrity during normal operations i s not 
especially encouraging. One study found BWRs adequately leak-proof only 77 
percent of the time, and PWRs 96 percent. 

Present containments have not been designed to cope with many of the 
severe accidents which are being considered in the source term review. If 
they are capable of withstanding these sequences i t would be largely a result 
of conservatism in their design. Ihus, containments are not designed to with
stand external blast waves, nor missiles from a ruptured turbine, nor the 
impact of a large aircraft, unless the plant i s located near an airport. 
Similarly, they are not required to withstand missiles from the rupture of the 
flywheels that are coupled to reactor coolant pimps, nor the rupture of a 
major component of the reactor coolant system. 

Over-pressurization of containments can occur during accidents either 

slowly (statically) or very quickly (dynamically). Steam and hydrogen explo

sions could lead to dynamic over-pressurization and these have not been ade

quately addressed in the source term review. 

There are other phenomena that can threaten containments, i f indirectly: 
among them, high temperatures, ionizing radiation, and missiles. These too 
have not been adequately treated in the source term review. The uncertainty 
of these effects i s directly reflected in the uncertainty of the manner and 
timing of containment failure, and hence in the corresponding source terms. 

In sun, the role of containments in mitigating accidents i s crucial, yet 
there are major inadequacies in the analyses that have been completed to date. 
In the source term reassessment, arbitrary assumptions have been made about 
containment performance. Experimental work i s required to reduce 
uncertainties, and analyses will have to be performed for each operating plant 
to determine the l ikely timing and mode of failure for specific severe 
accident segueoces. 
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Neglected Phenomena That Can Alter the Nature of Accident Sequences 

Severe reactor accidents will give rise to a wide variety of physical and 

cheniical phenomena. This section describes sane of the phenomena that have 

been HneglectedM in current source term estimates, and which, if included, 

could alter the nature of the accident sequence. Until these neglected 

effects can be either properly included or dismissed as insignificant, source 

term estimations cannot be regarded as convincing or complete. See Chapter 

Nine for further discussion. 

Steam Explosions Steam explosions can be caused by the rapid mixing of 

molten material with water. Many violent explosions of this sort have 

occurred in various industrial facilities. The worst steam explosion would be 

one in the reactor vessel in which the head blew off the vessel and penetrated 

the containment. Depending on their location, steam explosions could rupture 

the reactor cooling system, the containment, or increase the amount of 

radioactive material suspended in the containment atmosphere. 

Steam explosions, particularly inside the reactor vessel, are very diffi

cult to model and expensive to experiment with. The likelihood of such 

explosions is very uncertain; however, they cannot be ruled out. Since they 

have the potential to cause direct pathways for radioactivity into the 

environment their eventual inclusion in the source term models is essential if 

reliable estimates for source terms are to be made. 

High pressure Melt Ejection (HPME) HPME is the ejection of molten 

material at a high velocity from the reactor vessel. The molten material 

would arise from a core melt while the reactor coolant system remained at a 

high pressure. As with steam explosions, HPME is an uncertain but potentially 

significant event for all types of light water reactors. In the worst of 

circumstances it could lead to the prompt failure of the containment with a 

large release of radioactivity. It would also provide mechanisms for the 

suspension of radioactive materials in the containment atmosphere. 
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As indicated above, there is considerable uncertainty over the likelihood 
and processes involved with HPME and much more theoretical and experimental 
work i s required before i t can be ful ly integrated into source terms 
estimates. 

Hydrogen Explosions During a severe accident, large amounts of hydrogen 
can be generated by a number of processes: by chemical reactions between the 
steani and the fuel cladding, fro*- iron-steam reactions, and from core-concrete 
reactions after the fuel has melted through the reactor bottom. The 
collection of this hydrogen in the containment could lead to an explosion that 
could pose a major threat to the containment. 

Some plants are equipped with hydrogen igniters but these could be inoper
ative during sate accidents. PWRs with large dry containmnts have no such 
igniters. Even plants with normally inerted atmospheres (certain BWRs) are 
susceptible to hydrogen explosions in their reactor buildings. Source term 
estimations to date have not addressed the likelihood and consequences of 
hydrogen burns. The subject requires more experimental and theoretical work. 

Vulnerability of Steam Generators Steam generators in PWRs contain 
thousands of thin-walled tubes that transfer heat from the high pressure 
reactor coolant systeni to the lower pressure steani turbines. During a severe 
accident there are several phenomena ( e . g . , heat from f iss ion products 
deposited in the tubes) that could cause these tubes to rapidly heat up and 
perhaps fa i l . Such a failure would lead to a direct path for radioactivity 
from the core to the environment. The subject requires much more attention in 
the source term reassessment. 

Secondary Releases Тиеге are two other processes not considered within 
the source fee** reessessnent that could contribute to large source terms. The 
first i s resuspension of radioactivity into the air from water or dry surfaces 
following the explosive failure of the containment. The second is melting of 
sonie of the fuel in the spent fuel pools. This might occur following water 
loss from the pool either from a breach of the pool as a result of an 
explosion or front evaporation following a failure of the pool cooing system. 
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I t appears that a release from a spent fuel pool could add signif icantly to 

the source term for a reactor accident. Further effort i s required to assess 

the importance of th i s phenomenon. 

CONCLUSIONS 

While the NRC source term reassessment program has led to the development 

o f new computer models, the remaining technica l uncer ta in t i e s preclude 

abandonment of current safety requirements. As th is present report makes 

c lear , i t i s s t i l l not possible to make precise, quantitative statements about 

overall reactor r i sks . 

The underlying tool of nuclear risk analysis — probabilistic risk 

analysis ~ suffers f rati a range of shortcomings which, in l ight of the 

enormous complexity of nuclear power plants , may never be overcome. 

Source terms are a c r i t i c a l element of risk assessment and estimating 

thai accurately i s an extremely complex task that i s just beginning to be 

seriously addressed. Even the simple identif ication — for each plant — of 

a l l the important accident sequences, internally as well as externally i n i t i 

ated, that should be examined i s a daunting task and nay not, in principle, be 

solvable. Modeling the vast number of non-equilibrium chemical and physical 

processes and interactions that const i tute these sequences i s also beyond 

today's capabi l i t i e s . Indeed i t i s by no means clear that a l l of the physical 

phenomena that are important in the development of these accidents have even 

been indenti f ied . 

Protecting public health and safety i s the NPC's primary responsibil i ty 

in regulating nuclear power. In the face of these uncertainties and the 

re lat ive ly primitive state of nuclear risk assessment, we find the NPC's 

proposal to begin relaxing i t s safety regulations to ta l ly unwarranted. 
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C H A P T E R T H R E E 

Probabilistic Risk Assessment — Source Terms in a Risk Context 

SUMMARY 

Source terms are used by the N X for a number of regulatory 
purposes: to establish exclusion areas around nuclear plants; 
to develop standards of performance that electrical equipment 
must meet during accidents; and, using the techniques of 
probabilistic risk assessment (PRA), to provide essential 
input to the calculation of the of f site consequences of 
severe nuclear accidents. PRA is the analytic tool presently 
used to estimate the overall risks posed by nuclear power 
plants; source terms are one of the most important elements 
in performing PRAs. 

The problems of calculating accurate source terms form the 
subject matter of the following chapters of the present 
report. Chapter 3 describes some of the general problems 
inherent in the use of PRA. These problems ultimately stem 
from the enormous complexity of nuclear power plants and the 
consequent myriad ways in which they can fail. 

Some of these problems are as follows: the virtual impossi
bility of identifying all important accident sequences that 
can occur at particular plants; inadequate data on the 
failure rates of components; uncertainties in predicting 
operator behavior; the difficulty in taking poor construction 
techniques into account; a lack of understanding of the many 
physical and chemical processes that would take place in 
serious accidents. 

These and other methodological problems mean that there are 
very large uncertainties associated with PRA predictions and 
that overall "bottom line" estimates of nuclear risks should 
not be taken seriously. 

3.0 Introduction 

Probabilistic risk assessment (PRA) involves consideration of both the 

probability and the consequences of possible accidents. After the source term 

for a particular accident sequence is estimated, it is used as an input to the 

estimation of the consequences of that accident. The consequences are then 

combined with the estimated probability of that accident sequence to yield an 

estimate of the risk posed by that accident. Source term estimates for spe

cific severe accidents can also be used for a variety of purposes without 

regard to the probability of the accidents. For example, the NRC's siting 
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regulations at 10 C.F.R. Part 100 utilize the so-called "TID source term" to 

establish exclusion area and low population zone distances for power reactors 

(DiNUNNO, ET AL., 1962]. In most applications, however, source terms will be 

used in a context requiring explicit consideration of the likelihood of the 

accident sequences and containment failure modes which give rise to the source 

terms. 

The identification of specific accident sequences and calculations of 

their likelihood and consequences are the principal products of probabilistic 

risk assessment. This chapter briefly discusses PRAs and highlights some of 

their well-known deficiencies in assessing the risk posed by the operation of 

commercial nuclear power plants. These deficiencies, which rendered the 

Reactor Safety Study inadequate as a decision-making tool, have not been 

overcame. As a result, PRA cannot be used as a basis for relaxing safety 

requirements. 

3.1 The Probabilistic Risk Assessment Process 

Figure 3-1 depicts the major tasks in a probabilistic risk assessment 

(PRA) for a nuclear power plant, A probabilistic risk assessment begins with 

the postulation of an initiating event — an accident (such as a loss-of-

coolant or steam line break accident), a transient (such as turbine trip or 

loss of offsite electrical power), or an external event (such as a fire or an 

earthquake). The process continues with the identification of possible 

failures (including human actions) involving the safety systems and structures 

designed to mitigate the initiating event. This process, which identifies the 

types of accident sequences which are possible for a particular plant design, 

is referred to as event tree analysis. 

Before the probability of each possible failure identified in the 

accident sequence or event tree can be estimated, it is first necessary to 

define the system success criteria or minimun performance required of each 

safety system to mitigate the accident. For example, the number of cooling 

water pumps that must operate or the maximum time available to initiate pump 
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operation is determined by the particular accident postulated. Thus, the 

probability of failure of a safety system will vary depending upon the 

initiating event being analyzed. 

Estimating the probability that a safety system M i l fail to satisfy the 

system success criteria involves an attempt to identify all of the ways in 

which the safety system can fail and to assign a probability to each possible 

failure. In addition to failures in the safety system itself, all potential 

failures in essential support systems (such as electrical power, lubrication 

and cooling systems) must also be considered. An attempt roust also be made to 

identify cannon-mode failures (single failures affecting multiple systems), 

and system interactions (failures in one system which result in failures in 

other systems). 

The probability of each failure mechanism in the fault tree is assigned 

based on data f ran operating plants, experiments, and/or the judgment of the 

analyst. The probability of a particular failure can vary with the accident 

being analyzed. For example, if an electrical component is submerged in water 

in one accident sequence but not another, its probabilty of failure may depend 

on which accident is under consideration. 

The need to identify all possible failure mechanisms for every component 

and to assign an accurate probability to each identified failure mechanism is 

an extremely difficult, if not impossible task. This is a major drawback of 

PRA that renders reliance on its results as the sole or primary basis for 

safety decisions inappropriate. 

The next consideration is the timing and physical progression of events 

in the accident sequence, such as core uncover у, fuel melting, and the failure 
of the reactor vessel. An attempt is made to identify all of the possible 
phenomena that can occur in a severe accident, and to estimate the impact of 
these phenomena on the release of fission products from the core, the 
transport of fission products through the reactor coolant system and the 
containment, and the possible mechanisms of containment failure. In each of 
these areas there are major analytic and scientific uncertainties which 
compound the problems of equipment failure describe above. 
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Accident sequences that are believed to have similar accident progression 

behavior are often grouped into accident sequence classes or plant damage 

states. This is done to reduce the number of accident sequences that would 

otherwise have to be analyzed in detail. However, this grouping or "binning" 

of accident sequences that appear, without detailed analysis, to be similar 

can result in the failure to identify accident sequences that pose a 

significantly different risk than those with which it is grouped. In fact, 

since the models currently used to analyze accident progression behavior have 

been shown to be extremely sensitive to plant-specific design details and to 

the specific accident sequence analyzed, significant errors can be introduced 

by grouping accident sequences into plant damage states. 

The next step in a PRA is to establish the modes and timing of 

containment failure for each accident sequence or sequence class. This 

portion of the PRA analysis involves construction of a containment event tree 

which tracks containment phenomena and their resulting loads on the 

containment to estimate when and by «hat mechanisms the containment might 

fail, the containment event treee usually consists of a series of yes/no 

questions, and is quantified by using computer models, hand calculations, 

separate engineering studies (e.g., ultimate containment strength under static 

and dynamic loads), and judgments by the analysts. 

The output of this task is a listing of accident sequences (or sequence 

classes) with their v containment failure modes, and the frequencies of these 

sequences. The timing of containment failure, the mode of containment 

failure, and the physical phenomena acccmpaning the accident sequence all 

serve to determine the source term for the accident sequences (or sequence 

classes). The source terms are then used as input into accident consequence 

calculations. 

Historically, source terms have not been estimated for each accident 

sequence/containment failure mode combination. Rather, the individual 

accident sequence/containment failure mode combinations were grouped into 

release categories to reduce the number of separate accident consequence 

calculations which must be performed. The frequency of the release categories 
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is determined by adding the frequencies of the accident sequence/containment 

failure mode combinations which contribute to the release category. 

3.2 PRA Studies Completed to Date 

More than twenty PRAs of ccranercial nuclear power plants have been 

completed covering plants in the U.S. These studies were undertaken in a 

variety of NRC programs as well as at the initiative of a number of utilities. 

The various types of PRAs are briefly discussed below. 

The first large-scale PRA of nuclear power plant operation was the 1975 

Reactor Safety Study (RSS or WASH-1400) (RASMUSSEN, ET AL., 1975]. The RSS 

performed PRA studies of two nuclear power plants: Surry Unit 1 (a 3-loop 

Vtestinghouse PWR witl a large dry subatniospheric containment) and Peach Bottom 

Unit 2 (a General Electric BWR/4 with a steel Mark I containment). 

The RSS was extensively criticized in both draft and final form. 

Critical reviews of the RSS include those by the American Physical Society 

[LEWIS, ET AL., 1974], the U.S. Environmental Protection Agency [EPA, 1975], 

the NFC-sponsored "Risk Assessment Review Group" [LEWIS. ET AL., 1978], and 

the Union of Concerned Scientists [KENDALL, ET AL., 1977]. In January 1979, 

in the wake of these reviews, the Commission formally stated that it no 

longer regarded "as reliable the Reactor Safety Study's numerical estimates of 

the overall risk of reactor accident." 

Shortly after publication of the Reactor Safety Study in 1975, NRC 

instituted a program called the "Reactor Safety Study Methodology Applications 

Program" or RSSMAI to extend RSS-style analyses to additioral nuclear power 

plant types. The RSSMAP analyses were abbreviated RSS-style PRAs of limited 

scope and detail and were an attempt to determine whether important 

plant-to-plant differences could affect risk. 

Following the March 1979 accident at the Three Mile Island Unit 2 

reactor, the NRC's "Three Mile Island Action Plan" [NRC, 1980; NRR, 1980] 

identified the need for additional risk assessment studies. The "interim 

Reliability Evaluation Program" or I REP was created to identify particularly 
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high-risk accident sequences at individual plants and to determine regulatory 

initiatives to reduce these high-risk sequences. As with the RSSMAP studiesr 

the IREP PRAs were not intended to be absolute estimates of risk [TAYLOR & 

MURPHY, 1979]. 

Finally, operating utilities and nuclear industry groups have sponsored a 

large number of PRA studies for a variety of purposes. Table 3-1 provides a 

list of the completed PRA studies and the estimated core melt frequency where 

available. Meny of these PRAs have had NRC-sponsored reviews; where the 

reviews provided estimates of core melt frequency, these results are also 

provided. 

The core melt probabilities, when viewed in aggregate form, suggest that 

the average core melt frequency for U.S. reactors generally may be of the 
-4 

order of 3 x 10 per reactor year, or about 1 chance in 3,300 per reactor 

year. Sate reactors will have higher and lower core melt frequencies than 

this rough average, but the average implies that there is about a 45% chance 

of at least one severe accident within the next 20 years, and about a 10% 

chance of two such accidents within 20 years. 

3.3 PRA Uncertainties and Sensitivities 

Some of the factors which contribute to uncertainties in PRA results are 

discussed below. Some of these factors affect only the likelihood of accident 

sequences, while others affect the progression of the accident by introducing 

new phenomena or altering the time history of the accident sequence. However, 

all argue against placing heavy reliance on any PRA quantitative results. 

3,3.1 Aging of Structures and Components 

Most of the information in a PRA data base comes from operating 

experience of domestic nuclear power plants. Much of the data base used for 

recent PRAs, while it reflects data from a steadily increasing nixnber of 

plants, comes from operating experience in the early part of a plant's life. 

However, some types ox* failures can be expected to be related to aging of 

structures and equipment. These failures are not adequately represented in 
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the existing data base. Thus, estimates of failure probabilities made using 

this data base may underestimate failure rates. 

To illustrate the nature of the problem, the Indian Point Probabilistic 

Safety Study (IPPSS), which was completed in 1982, collected operating data 

from 31 domestic PWRs covering 131 reactor-years of experience to establish 

initiating event probabilities. Of these 31 plants, only seven had operating 

experience of more than five years in the data base, and only two had 

operating experience of more than ten years. Thus, a little over 62 percent 

of the total data base used in the ZPPSS for Indian Point Unit 2 initiating 

event probabilities represented operating experience of five years or less 

(about one-fourth represented operating experience of three years or less). 

Plant aging can also affect seismic risk analyses. Component fragilities 

are based on design information. A component such as a heat exchanger can 

experience aging effects which lead to thinning of tube walls. Thus, a 

realistic seismic risk analysis should account for this decrease in structural 

strength with time. Such factors have not been accounted for in seismic risk 

analyses to date. 

3.3.2 Technical Specification violations and Temporary Exemptions 

PRAs are performed on the assumption that the utility will only operate 

the plant within the bounds set by the technical specifications, which form 

part of the plant operating license and set safety limits and limiting 

conditions for plant operation. This assumption can affect the quantitative 

results of a PRA, but the magnitude of the effect is usually not determined. 

For example, in the Grand Gulf PRA, all accident sequence "cut sets" (minimum 

combinations of specific equipment failures and hunan errors resulting in a 

given accident sequence) which violated the technical specifications were 

culled from the PRA. An NRC-sponsored program evaluated the impact of this 

practice and found that it resulted in reducing the probability estimates for 

eight of the top nine accident sequences identified in the Grand Gulf PRA by 

factors ranging from 1.4 to 4.7 [CATHEY, ET AL., 1984]. 
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It can scarcely be disputed that violations of technical specifications 

occur. An examination of NRC inspection reports and enforcement files shows 

that such violations are rather commonplace. In addition to violations of 

technical specifications (whether accidental or deliberate), there is also the 

matter of temporary exemptions to technical specifications granted by the NRC, 

often on a one-time, "emergency" basis. A review of the NFC's Federal 

Register notices indicates that the agency routinely grants "emergency" relief 

from technical specifications that would, absent the relief, require plant 

shutdown. To assume, as PRAs do, that plant operation is always in accordance 

with the requirements of the technical specifications is not realistic and 

clearly causes overoptimistic results. 

3.3.3 The Effects of Assumed Levels of Operability on PRA Predictions 

In a 1982 conference paper, Dr. Peter Cybulskis of Battelle Oolumbus 

Laboratories examined the effects of success criteria, and assured levels of 

operability, on PRA results. System failures are almost always modeled in 

PRAs as complete failure, whereas in reality there are a wide variety of 

partial system failure modes that are also possible. The complete failure 

assumption is one of analytical convenience since it would be very difficult 

to model and analyze the range of partial failures which might occur. At the 

same time, however, the assumption of complete failure (or complete success) 

affects accident sequence definition, which forms the basis for analysis of 

plant response to a particular accident. 

Dr. Cybulskis pointed to numerous examples of how assumed levels of 

operability can affect PRA results. In both PWRs and BWRs, low pressure 

injection systems will not be able to function in accident sequences which 

involve high pressure. When the reactor vessel fails, however, reactor 

pressure quickly drops and low pressure injection systems may initiate, 

dumping large quantities of water through the reactor vessel and onto the hot 

core debris. Consideration of such system behavior could lead to different 

behavior than when such operation is ignored. This is particularly signifi

cant in the analysis of PWRs with the so-called "dry cavity" design where the 

injection of large amounts of water onto the molten core could significantly 

affect the nature of the accident. 
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The timing of the switchover of ECCS systems from injection to 
recirculation in PWR LOCA sequences can be dramatically affected by whether 
only one pump or more than one pump operate, and whether the containment 
sprays also operate at the same time. Not only will the timing of key events 
in the core melt progression be affected by such considerations, but the 
probability of operator errors during switchover (for plants without automatic 
switchover) will be affected by the time available for such actions. 

Another example, and one which has important source term implications, 
involves PWRs with large dry containments which have both containment sprays 
and fan coolers. In small LOC As, the combination of the operation of fan 
coolers and heat absorption by structures in the containment may be sufficient 
to keep the containment pressure below the actuation setpoint of the 
containment spray system. Containment pressure will suddenly increase at the 
time of reactor vessel failure (particularly if the sequence is a high 
pressure sequence), but there are (as discussed in Chapter Nine) phenomena 
which could result in containment failure at this time. This could totally 
negate the impact of containment sprays on the source term, even though in 
theory they were available for operation if manually actuated by plant 
operators [CYBULSKIS, 1983]. These and other examples are largely ignored in 
PRAs. 

3.3.4 Containment Strength and Failure Modes 

Containment strength is a key parameter in both PRAs and in source term 
estimation. Source terms for specific accident sequences are great':/ affected 
by the assured failure pressure of the containment. 

Failure pressure estimate;; can vary significantly, depending on the 
nature of the analysis. For example, the Zion containment was assessed in the 
Zion PRA as failing at 134 psig due to hoop steel yielding in the middle 
cylindrical section of the containment. A more recent analysis by Brookhaven 
National Laboratory assessed the failure of the Zion containment at 111 psig 
due to loss of shear capacity at the baser.at/cylinder junction (located 
underground) [SHARMA, WANG & REICH, 1985]. 
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The probability of containment failure assigned in evaluating a 

particular accident sequence may be significantly different depending upon 

which of these two predictions of containment failure pressure is believed. 

For example, in the Battelle source term analysis of the station blackout 

sequence, containment pressure was calculated to rise to about 99 psig. 

Relying on the Zion PRA estimate of 134 psig for containment failure, Battel le 

assumed that the containment would not fail in a station blackout sequence. 

{GIESEKE, ET AL., 1984f]. However, a peak containment pressure of 99 psig is 

much closer to 111 psig containment failure pressure predicted by Brookhaven. 

Consequently, there would be a greater likelihood that the containment would 

fail during a station blackout sequence if Brookhaven's estimate is accepted 

than if the Zion PRA containment failure pressure is accepted. 

Containment failure pressure analysts also differ on the uncertainty of 

their estimates. Compare the results set forth in Figure 3-2 [CYBULSKIS, 

1982]. The failure pressure curve for Zion is markedly different from the 

other curves presented and indicates very little uncertainty about the 

pressure at which the Zion containment will fail. The other three analyses 

indicate a wider band of pressure over which the probability of containment 

failure goes from negligible to certainty. 

In addition to these factors, containment failure assessments are to some 

extent dependent on the accident sequences and phenomena selected for 

examination. For example, the Grand Gulf PRA omitted containment steam 

explosions, whereas the RSS analysis of Peach Bottom arü the Limerick PRA 

included such phenomena. Similarly, PWR PRAs that exclude steam generator 

tube ruptures from consideration have not evaluated accident sequences that 

pose a containment bypass scenario. Steam generator tube failures can occur 

es initiating events or as consequential failures in other accident sequences 

and result in a completely different mode of containment failure and a 

different source term (see Chapter Four). 

Another deficiency in the assessment of containment failure probability 

is that current estimates are based on the assumption that the structure has 

been built in conformance with design drawings. Failure to account for the 

possible flaws in fabrication and construction, deterioration due to aging, 
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design errors [RASMUSSEN, ET AL., 1981], or degradation due to external events 

or environmental conditions would result in overestimates of containment 

strength. 

As the source term reassessment has shown, the sooner a containment 

fails, the larger the source term. Clearly, a better basis is needed for 

predicting such a crucial parameter as containment failure pressure. 

3.3.5 Influence of Huwan Actions 

The NFC source term reassessment program evaluated accident sequences 

assuming a "hands off approach — the operators are assumed to take no action 

after core melting begins. This is certainly a convenient analytical 

assumption, but in reality operator actions will be part of almost any 

accident sequence. 

PRAs also consider operator actions that can initiate or aggravate 

accidents, but usually only up to the point of core damage. Consideration of 

operator recovery actions is also common and this results in significant 

reductions in the estimated frequency of accidents involving core melting. 

The review of the source term issue sponsored by the nuclear industry, 

(IDCOR), considered sane such operator actions, but focused almost entirely on 

those operator actions which mitigate accidents. There has been no similar 

effort to identify those operator actions which could aggravate accident 

sequences. 

Operator actions and omissions can have a substantive effect en the 

course of an accident, but this matter has not been addressed adequately in 

the NRC rource term reassessment program. 
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Published 
T A B L E 3 - 1 

PRA Studies and Core Helt Frequency Results 

Plant Name 

Arkansas Unit 1 
Big Rock Point 

Browns Ferry Unit 1 
Calvert Qiffs Unit 1 
Calvert Qiffs Unit 2 
Crystal River Unit 3 
Grand Gulf 
Indian Point Unit 2 

Indian Point Unit 3 

Plant Type 

PWR, BtW, large dry cont. 
BWR/1, GE, spherical steel cont, 

BWR/4, GE, Mark I cont. 
PWR, CE, large dry cont. 
PWR, CE, large dry cont. 
PWR, BfcW, large dry cont. 
BWR/6, GE, Mark III cont. 
PWR, West., large dry cont. 

PWR, West., large dry cont. 

Limerick Units 1 4 2 BWR/4, GE, Mark II cont. 

Midland Units 1 ( 2 
Millstone Unit 1 

Millstone Unit 3 

Oconee Unit 3 

Oyster Creek 
Peach Bottom Unit 2 
Seabrook Units 1 6 2 
Sequoyah Unit 1 
Shoreham 

Surry Unit 1 
Zion Units 1 ( 2 

PWR, BfcW, large dry cont. 
BWR/3, GE, Mark I cont. 

PWR, West., dry subatmos. cont. 

PWR, BbW, large dry cont. 

BWR/3, GE, Mark I cont. 
BWR/4, GE, Mark I cont. 
PWR, West., large dry cont. 
PWR, West., ice condenser cont. 
BWR/4, GE, Mark II cont. 

PWR, West., dry subatmos. cont. 
PWR, West., large dry cont. 

Core Melt 
Frequency Notes 

5.0 x 10~5 h 
9.8 x IB'4 a 
1.5 x 10~3 a,b 
2.0 x 10~4 h 
1.3 x 10~4 h 
4.0 x 10"4 i,l 
4.0 x 10~4 h 
4.0 x 10"5 i 
4.7 x 10~4 a 
3.5 x 10~4 a,f 
1.9 x 10~4 a 
3.5 x 10~4 a,g 
2.4 x 10~5 a 
9.4 x 10"5 a,e 
3.1 x 10"4 a 
3.0 x 10"4 h 
8.1 x 10~4 n 
6.1 x 10~5 a 
1.9 x 10~4 a,d 
8.0 x 10~5 i 
2.5 x 10~4 a 
4.8 x 10~5 m 
3.0 x 10~5 j 
2.3 x 10"4 a 
6.0 x 10~5 i 
5.5 x 10~5 а,к 
1.4 x 10~4 а,к 
6.0 x 10"5 j 
5.2 x 10~5 a 
3.7 x 10~4 а,с 
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T A B L E 3 - 1 (continued) 

Published PRA Studies and Core Melt Frequency Results 
Notes; 
a Includes external events. 
b NRC-sponsored review by EG&G, Idaho, Inc., and NRC staff review results 

[POLOSKI, SULLIVAN fc GENTILLON, 1982; CHOW fc EMCH, 1984]. 

с NRC-sponsored review by Sandia National Laboratories [BERRY, ET AL., 1984]. 

d NRC staff review [NRR, 1984]. 

e NRC-sponsored review by Brookhaven National Laboratory and NRC staff review 
[CHELLIAH, ET AL., 1984]. 

f NRC staff review estimated core melt frequency at 1.0 x 10~ before fixes; 
after-fix value shown in table [ROWSOME, 1982]. 

g NRC staff review estimatd core melt frequency at 6.8 x 10~4 before fixes; 
after-fix value shown in table [ROWSOME, 1982]. 

h Interim Reliability Evaluation Program (IREP) PRA, sponsored by NRC. 

i Reactor Safety Study Methodology Applications Program (RSSMAP) PRA, 
sponsored by NRC. 

j Reactor Safety Study (RSS) PRA, sponsored by NRC. 

к NRC-sponsored review by Brookhaven National Laboratory [ILBERG, ET AL., 
1984]; includes internal flooding, but no other external events. 

«3 1 Original RSSMAP PRA estimated core melt frequency at 1.5 x 10 per reactor 
year. After auxiliary feedwater system fix, PRA estimated lower core melt 
frequency vrtiich is cited in the table. 

m Based on ANS conference paper [GARRICK, ET AL., 1980]. 
n Recent utility-sponsored PRA [NUSCO, 1985]. 

Source: Union of Concerned Scientists 
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Major Steps in a Probabilistic Risk Assessment (PRA) 
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Containment Failure Pressure Curves (from CYBUISKIS, 1982) 
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VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN TERMEN 

ANL 
ANS 
APR 

APS 

Becquerel 

BMI 
BWR 

CANDU 

Containment 

Core melt 

COREMELT 

Corium 

Curie (Ci) 

Degraded Core 

DEMONA 

DBA 

ECCS 

EPRI 

Argonne National Laboratory. 
American Nuclear Society. 
Automatic Pressure Relief System, 
systeem om in de reaktor opgebouwde druk te 
verminderen. 
American Physical Society, 
Amerikaanse Natuurkundige Vereniging. 
maat voor de radioaktiviteit van een stof; een 
becquerel komt overeen met één desintegratie 
per sekonde (S.I.-eenheid; zie ook Curie). 
Battelle Memorial Institute. 
Boiling Water Reactor; licht-water reaktor met 
een direkte water-koeling. Het koelwater wordt 
in stoom omgezet gebruikt om de turbine aan te 
drijven. 
Canadian Deuterium Nuclear Reactor System; 
zwaar-water gekoelde reaktor zoals in Canada 
gebruikt. 
Omhulling rond het reaktorvat bedoeld om 
radioaktief materiaal dat bij een ongeluk uit 
het reaktorvat vrij komt op te vangen 
kernsmelting: door oververhitting van de 
reaktorkern als resultaat van bv het wegvallen 
van koeling gaan de reaktorkern en de 
omhullende strukturen emelten. 
computer-programme tbv EPRI welke het smelten 
van de kern beschrijft. 
mengsel van gesmolten kern, kernomhulsels, 
brandstof en staal in het reaktorvat tijdens 
een kernmsmelting. 
maat voor de radioaktiviteit van een stof; een 
curie komt overeen met de desintegratie van 
3.7x10*10 kernen per sekonden en is gelijk aan 
de straling van 1 gram radium-226. (zie ook 
Becquerel). 
verlies van brandstofstaaf-geometrie, oxidatie 
van zircalloy etc. 
demonstratie van het gedrag van aerosolen in 
een grote schaal veiligheids-omhulling test te 
Battelle Frankfurt Laboratories 
Design Basis Accident; een ongeval dat tijdens 
het ontwerp van een reaktor door beschermende 
maatregelen voorkomen kan worden. (In de 
praktijk het meest ernstige ongeluk). 
Emergency Core Cooling System; 
veiligheidssysteem in een kernreaktor ter 
voorkoming van het plotseling wegvallen van de 
koeling. 
Electric Power Research Institute 
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Event tree 

Gray 

IDCOR 

LWR 

LOCA 

Man-rem 

MARCH 

MELCOR 

MWe 

MWth 

NAUA 

NRC 

ORIGEN 

PRA 

gebeurtenissen boon; gebruikt in fouten
analyses . De boom vertakt zich in vele takken 
welke elk een mogelijk vervolg van een 
ongeluksfase is. 
stralingsmaat voor straling in weefsel 
overeenkomend met een energieopname van 1 J/kg. 
(S.I.-stelsel; zie ook Rad). 
Industry Degraded Core Rulemaking Program; een 
onderzoeksprogramma gesponsord door de Atomic 
Industrial Forum (VS) ter evaluatie van 
de risiko's van ernstige ongelukken voor 
bestaande kerncentrales. 
Light Water Reactor; een kernreaktor welke 
gewoon water gebruikt voor het transport van 
warmte van de splijtende kernen naar een 
stoomturbine voor de produktie van 
elektriciteit. Een LWR gebruikt licht verrijkt 
Uranium-235 als brandstof. 
Loss of Coolant Accident; een ongeluk in een 
kernreaktor waarbij ten gevolge van een 
gebroken transportleiding of een andere lek in 
het koelsysteem gebrek aan koelwater ontstaat 
in de kern. 
een maat voor menselijk stralings-expositie; 
het is de totale dosis in rem, ontvangen door 
de individuen in een bepaalde populatie. (zie 
ook Sievert). 
Meltdown Accident Response Characteristics 
Code; komputerprogramma ter evaluatie van een 
kernsmeltongeval. 
vernieuwend komputer-programma ter vervanging 
van MARCH. 
Megawatt elektrisch; maat voor elektrisch 
vermogen. 
Megawatt thermisch; maat voor thermisch 
vermogen. 
Komputerprogramma ter evaluatie van 
aerosolvorming en depositie. 
Nuclear Regulatory Commission; 
Amerikaanse overheidsburo inzake oa de 
veiligheid van kerncentrales. 
Komputerprogramma ter berekening van de 
hoeveelheid eplijtingsprodukten en de 
vrijkomende vervalhitte. 
Probabilistic Risk Assessment; 
Risiko-evaluatie methode welke op wiskundige 
wijze de verwachte risiko's berekent op basis 
van empirische en theoretische faalkansen voor 
apparatuur, en menselijke fouten, tezamen met 
de verwachte gevolgen van de optredende fouten. 
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PUR 

Rad 

Reactorvat 

REM 

RSS 

Sievert 

TMI 

TRAP-MELT 

VANESA 

Pressurized-water Reactor,-
Een licht-water reaktor net een indirekte water 
koeling; het koelwater wordt onder hoge druk 
gehouden ter voorkoming van koken. In een 
tweede waterkringloop wordt water opgewarmd tot 
stoom voor de aandrijving van een stoomturbine. 
stralingsmaat voor straling in weefsel 
overeenkomend met een energieopname van 0.01 
Joule per kilo. (zie Gray). 
stalen tank welke de kern van de reaktor bevat; 
ook drukvat genoemd. 
Röntgen Equivalent Man; 
De eenheid van biologische dosis gegeven door 
het produkt van de geabsorbeerde dosis in Rad 
en de relatieve biologische efficiency van de 
straling. 
Reactor Safety Study; in 1975 afgeronde studie 
voor de NRC door een commissie voorgezeten door 
N.F. Rasmussen; ook Rasmussen studie genoemd, 
of ook WASH-1400. 
eenheid van biologische dosis gegeven door het 
produkt van de geabsorbeerde dosis in Gray's en 
de relatieve biologische efficiency van de 
straling. (S.I.-stelsel; zie ook REM). 
Three Mile Island; refereert aan het ongeluk in 
maart 1979 in de kerncentrale TMI eenheid 2, ca 
20 kilometer ten zuidoosten van Harrisburg 
(VS). 
komputerprogramma voor de berekening van 
depositie van aerosolen in het reaktor 
koelsysteem. 
komputerprogramma ter berekening van het 
vrijkomen van gassen uit de interaktie tussen 
kern en beton. 


