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Stabiel, radioactief, kortlevend, langlevend, gif¬ 
tig, niet giftig, zwaar, licht - vele honderden 
soorten atoomkernen met hun verschillende 
eigenschappen zijn het produkt van de ontwikkel¬ 
ing van het universum. Deze veelheid aan 
kernsoorten vindt men weerspiegeld in de com¬ 
plexiteit van onze wereld. Slechts weinige van 
deze nucliden spelen een rol in de kernenergie, 
maar juist om die nucliden gaat het in dit rap¬ 
port. 

Op het omslag etn speelse impressie van de 
bekende nuclidenkaart, waarop de kernen nu 
eens niet door gekleurde vakjes maar door 
gewone houtschroeven zijn voorgesteld. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Na het ongeval met reactor 4 in Tsjernobyl wilde de overheid weten of de uitgangspunten en 
de schattingen, die in het uit 1984 daterende 'Advies inzake de bronterm van kerncentrales 
en de volksgezondheid' van de Gezondheidsraad zijn gehanteerd, de toets der kritiek nog 
steeds kunnen doorstaan. Het sinds 1984 verschenen commentaar daarop en vooral de 
realiteit van het Russische reactorongeval maakten een nieuwe beschouwing noodzakelijk. 
De Gezondheidsraadstudie, in de wandeling BKEV geheten, was gebaseerd op een advies 
van de Commissie Reactorveiligheid uit 1982 en heeft tot mei 1986, toen de omvang van 
'Tsjernobyl' duidelijk werd en de regering overging tot opschorting van de besluitvorming 
over kernenergie in Nederland, een belangrijke rol gespeeld. 

In het onderhavige rapport is de kans bepaald dat kernbeschadiging ontstaat, en dat vervolg-
gebeurtenissen leiden tot een lozing van radioactieve stoffen naar de omgeving. De ernst van 
een dergelijk ongeval wordt uitgedrukt in de lozingsomvang of bronterm. De kans op een 
ongeval blijkt met de lozingsomvang te verschillen. In het algemeen geldt: hoe groter de 
lozing, hoe kleiner de kans daarop, en omgekeerd. Een beschouwing van de gevolgen van 
radioactieve lozingen bij ernstige reactorongevallen vindt in een afzonderlijke studie plaats. 

De kans op een lozing hangt globaal gezegd samen met twee complexen van gebeurtenissen: 
ernstige beschadiging (smelten) van de reactorkern en de ontsnapping naar de omgeving van 
de vrijgekomen radionucliden. De kans op lozing is de resultante van de kans op smelten en 
de kans op ontsnapping. De resultaten van deze studie vormen in feite een grootte-orde¬ 
beschouwing van het verband tussen lozingsomvang en de kans daarop. Het gaat nadruk¬ 
kelijk niet om een risicostudie voor een specifieke centrale op een bepaalde lokatie. 

Uit het spectrum van mogelijke lozingsgrootten (brontermen) is in het onderhavige rapport 
een representatief drietal gekozen: een grote, een middelgrote en een relatief kleine bron-
term. Deze keuze sluit aan bij internationale beschouwingen. Kern van de studie is dus de 
bepaling van de kans van optreden voor de drie gekozen brontermen voor nieuwe centrales 
van het lichtwatertype. 

Sinds de verschijning van het inmiddels klassiek geworden Amerikaanse rapport Reactor 
Safety Study (RSS) in 1975 is niet alleen de veiligheid verbeterd door de ontwikkeling van de 
techniek, maar ook zijn de risicostudies aanzienlijk completer geworden. De proceskennis is 
verbeterd, evenals de kwaliteit van de gegevensbestanden en de methoden om de menselijke 
factor in rekening te brengen. De huidige stand der techniek en de toegenomen kennis van 
ongevalsprocessen maken het mogelijk de veiligheid van nieuw te bouwen reactoren verder 
te verbeteren. Thans kunnen kerncentrales worden gebouwd waarbij de kans op beschadi¬ 
ging van de kern kleiner is dan 10 ~5 per reactorjaar. Voor deze nieuwe generatie reactoren 
kan ook de grootste bronterm van het drietal uitgesloten worden geacht. Deze bronterm is 
vergelijkbaar met de grootste bronterm die in 1984 in de studie van de Gezondheidsraad in 
beschouwing genomen werd (en is ook van de grootte-orde van de bronterm van 'Tsjer¬ 
nobyl'). Voor de relatief kleine bronterm wordt een kans van optreden van ten hoogste 
10 '6 per reactorjaar bepaald, terwijl voor de middelgrote een kans van ten hoogste 10 ~8 tot 
10 "7 per reactorjaar wordt bepaald. 

Om aan deze waarden voor kansen en lozingsomvang (bronterm) te kunnen voldoen is het 
nodig om enkele concrete maatregelen te treffen zoals in hoofdstuk 5, bladzijde 39 vermeld. 
Deze maatregelen, die gericht zijn op zowel het verlagen van de kans als op het beperken 



- VI -

van de omvang van een ongeval als het zxh toch zou voordoen, betreffen het versterken van 
de reactorinsluiting, het aanbrengen van voorzieningen voor L:t mogelijk maken van 
drukontlasten van de reactorinsluiting, het aanbrengen van een voorziening die verhindert 
dat gesmolten kernmateriaal door de fundering van de kerncentrale kan heendringen, en het 
verbeteren en uitbreiden van de voorzieningen die noodzakelijk zijn om een ongevalssituatie 
te beheersen. 
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INLEIDING 

In 1984 heeft een commissie van de Gezondheidsraad het rapport 'Advies inzake de 
bronterm van kerncentrales en de volksgezondheid (BKEV)' uitgebracht over de 
consequenties van calamiteiten die voor kerncentrales gepostuleerd kunnen worden. Hierbij 
werd als indicatie voor het ergst denkbare ongeval de zogenoemde KMM-bronterm gebruikt. 
Deze bronterm was gebaseerd op het advies van de Commissie Reactorveiligheid over de 
gewijzigde inzichten inzake de consequenties van ernstige reactorongevallen (december 
1982). Sinds het begin van de jaren tachtig zijn verschillende studies over de bronterm en 
kritieken daarop verschenen. 

Eind april 1986 deed zich het Tsjernobyl-ongeval voor. De lozing in Tsjemobyl was van 
ongeveer dezelfde grootte als de KMM-bronterm uit het rapport van de Gezondheidsraad. 
De gepostuleerde KMM-bronterm kreeg daardoor een nieuwe betekenis. ECN ontving van 
de overheid de opdracht om na te gaan in hoeverre de gegevens die sinds 1984 met 
betrekking tot de bronterm beschiKbaar zijn gekomen, de uitgangspunten en de schattingen 
beinvloeden die aan het BKEV-rapport ten grondslag liggen. De opdracht van de overheid 
had betrekking op het beschouwen van nieuwe centrales van het lichtwatertype. Voor de 
zwaarwaterreactor, in het bijzonder de CANDU-reactor, was ten tijde van het verstrekken 
van de opdracht geen volledige risicostudie beschikbaar. De leverancier van de CANDU 
(AECL) en de KEMA tezamen hebben inmiddels zo'n studie afgerond. De resultaten ervan 
konden niet meer in dit rapport worden verwerkt. 

Aan de hand van tot nu toe verschenen rapporten en beschikbare kennis, ondermeer 
verkregen via de Nederlandse participatie in het Severe Accident Research Program (SARP) 
en het internationale onderzoek naar aanleiding van het TMI-ongeval, is de huidige stand 
van zaken op schrift gesteld. Tevens is aangegeven welke nieuwe maatregelen en 
voorzieningen getroffen moeten worden om de kans op lozingen en de omvang van lezingen 
verder te beperkjn. 

Deze studie is een grootte-ordebeschouwing van het verband tussen bronterm en kans 
daarop, geldig voor de lichtwaterreactoren die vandaag de dag gebouwd kunnen worden. Het 
betreft dus niet een zogenoemde risicostudie van een bepaalde reactor die op een bepaalde 
plaats komt te staan. 

Om te kunnen beoordelen of de risico's van kernenergie toelaatbaar zijn heeft men niet 
genoeg aan de bepaling van de kans op lozingen van een bepaaide omvang. Bij die 
beoordeling spelen de bijbehorende gevolgen voor de omgeving een even belangrijke rol. De 
beschouwing van de externe gevolgen van radioactieve lozingen wordt gegeven in een 
afzonderlijke studie. 
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1. PROBLEEMSTELLING EN OPZET 

De splijtstof van een kernreactor bevindt zich in dichtgelaste splijtstofstaven. In die 
splijtstofstaven bevinden zich ook de radioactieve splijtingsprodukten die bij het 
splijtingsproces ontstaan. De splijtstofstaven vormen tezamen met de regelstaven de 
reactorkem. Deze is omsloten doo het reactorvat. Het reactorvat met het zogenoemde 
primaire systeem is weer omsloten door de reactorinsluiting. Er zijn dus drie barrières die 
verhinderen dat radioactieve stoffen in de biosfeer komen: de omhulling van de 
splijtstofstaven, het reactorvat met het primaire systeem, en de reactorinsluiting. 

De reactorkern, die сок in afgeschakelde toestand nog lange tijd warmte blijft produceren, 
moet te allen tijde gekoeld worden. Stagneert de toevoer van koelmiddel, dan zal de 
temperatuur van de kern gaan stijgen. Als maatregelen om de stagnatie op te heffen falen 
kan de splijtstofbekleding het begeven. Vervolgens kan de kern smelten; bovendien kan het 
reactorvat falen. De reactorinsluiting, barrière 3, moet de uiteindelijke barrière vormen die 
verspreiding van radioactieve nucliden verhindert. 

In een kernreactor kunnen dus storingen of combinaties van storingen voorkomen die leiden 
tot beschadiging van de reactorkern. Als deze smelt, zullen radionucliden uit de 
splijtstofstaven ontsnappen. Indien de reactorinsluiting vervolgens faalt, zal lozing in de 
atmosfeer plaatsvinden. 

Aard en omvang van de lozing kunnen worden aangegeven door de bronkarakteristieken: 
omvang, samenstelling, temperatuur en dergelijke. Men duidt dit complex van gegevens ook 
wel aan met het woord bronterm. 

Het effect van de lozing, dus het gevolg voor de omgeving, wordt bepaald docr de bronterm 
en de omgev/ngskarakteristieken zoals bevolkingsdichtheid, meteorologische omstandig¬ 
heden e.d. De effectenanalyse die inzicht geeft in de mogelijke gevolgen van een bepaalde 
bronterm, maakt onderwerp uit van een aparte ECN-studie [1]. 

De opzet van het onderzoek is als volgt. Na een beschrijving van de processen die kunnen 
leiden tot een lozing (hoofdstuk 2) wordt de balans opgemaakt van het internationale 
brontermonderzoek (hoofdstuk 3). Daarop volgt de kern van deze studie, namelijk een 
risiccbvpaling (bepaling van het verband tussen lozingsomvang en de kans daarop) voor 
lichtwaterreactoren aan de hand van een analyse van de verschillende mogelijke vormet. van 
kernbeschadiging en lozingen (hoofdstuk 4). Het rapport wordt afgesloten met conclusies en 
aanbevelingen voor zowel het ontwerp als voor de bedrijfsvoering van kerncentrales 
(hoofdstuk 5). 
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2. PROCESSEN DIE OPTREDEN BIJ EEN ERNSTIG 
REACTORONGEVAL 

2.1 Inleiding 

Men kan een reactorongeval globaal beschrijven als een aaneenschakeling van storingen en 
ongewenste processen. 

In de eerste plaats kan de kern door onvoldoende koeling worden beschadigd: de reactor-
kern verliest haar oorspronkelijke geometrie en er komen splijtingprodukten vrij binnen de 
reactorinsluiting; de mate waarin dit gebeurt bepaalt in eerste instantie de grootte van de 
mogelijke bronterm (de lozingsomvang). 

Vervolgens kan een aantal processen plaatsvinden, zoals stoomexplosies, uitstoot van 
gesmolten kernmateriaal, waterstofverbranding en andere chemische processen en 
aerosolprocessen, die een grote belasting (druk, temperatuur) op de insluitconstructie kun¬ 
nen veroorzaken en/of van invloed zijn op de grootte van de mogelijke lozing. 

Uiteraard zijn de sterkte en lekdichtheid van de insluitconstructie bepalend voor het naar 
buiten treden van de radioactieve splijtingsprodukten. 

In dit hoofdstuk worden de processen kort beschreven. In bijlage 1.1 tot en met 1.8 wordt 
uitvoerig ingegaan op de genoemde verschijnselen en hun onderlinge samenhang. 

2.2 Processen die optreden bij een desintegrerende reactorkern 

Kemdesintegratieprocessen zijn processen waarbij de reactorkern haar oorspronkelijke 
geometrie verliest. De mate waarin hierdoor splijtingsprodukten vrijkomen is in eerste 
instantie bepalend voor de grootte van de mogelijke bronterm en hangt af van de processen 
die bij de desintegratie een hoofdrol spelen. Dit zijn: 

- thermohydraulische processen 
- oxidatie en waterstofproduktie 
- verlies van de oorspronkelijke geometrie van de constructie 
- afgifte van splijtingsprodukten 

Thermohydraulische processen 

Zolang geforceerde koeling zorgdraagt voor de afvoer van de in de kern geproduceerde 
warmte is het thermohydraulisch gedrag van het reactorsysteem goed bekend. Een¬ 
dimensionale computerprogramma's zijn in staat dit gedrag redelijk nauwkeurig te berekenen 
zodat voorspellingen kunnen woruen gedaan voor ongevalssituaties. Wanneer echter de 
geforceerde koeling uitvalt, de кегп droogkookt en natuurlijke circulatie van stootn het enige 
mechanisme is om de vervalwarmte af te voeren, wordt het moeilijker het procesverloop 
nauwkeurig te beschrijven. De moeilijkheidsgraad neemt toe naarmate het proces voort¬ 
schrijdt en niet-condenseerbare gassen vrijkomen, de bekleding van de splijtstofstaven 
oxideert en de kern haar oorspronkelijke geometrie verliest. 

Oxidatie en waterstofproduktie 

Wanneer na het wegvallen van alle koeling de kern begint droog te koken, zullen de 
temperaturen zo hoog oplopen dat waterstof geproduceerd wordt, hoofdzakelijk door de 
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oxidatie van het zircaloy bekledingsmateriaal van de splijtstofstaven. In geringe mate draagt 
de oxidatie van roestvaststaal bij aan de waterstofproduktie. De bijdrage van radiolyse van 
het koelmiddel tot de waterstofproduktie is verwaarloosbaar. 

De oxidatiereactie van zircaloy is afhankelijk van de temperatuur en wordt significant bij 
circa 1050 K. De reactie onderhoudt zichzelf maar versnelt aanmerkelijk wanneer de 
temperatuur boven 1600 К komt- Dan levert de reactie een aanzienlijke hoeveelheid warmte 
op waardoor de temperatuur oploopt tot circa 2400 K. De reactie wordt dan volledig door 
het zuurstofaanbod uit de stoom bepaald. Wanneer natuurlijke circulatie de enige drijvende 
kracht is, zal het stoomaanbod beperkt blijven. Een hoge druk versnelt de oxidatie bij lage 
temperaturen. Per kilogram zircaloy kan 0,044 kg waterstof worden gevormd zodat in een 
1000-MWe-centrale maximaal circa 1000 kg waterstof kan worden geproduceerd. 

Verlies van de oorspronkelijke geometrie van de constructie 

Het desintegratieproces van de kern begint met het opzwellen en barsten van de 
splijtstofstaven. Indien de koeling op dat moment kan worden hersteld, blijft de lozing 
beperkt tot edelgassen en vluchtige splijtingsprodukten. Bij blijvend gebrek aan koeling 
zullen vervolgens de regelstaven desintegreren, vanwege het lagere smeltpunt van het 
regelstaafmateriaal. In een drukwaterreactor (DWR, in het Engels Pressurized Water 
Reactor, PWR) zal het cadmium verdampen terwijl het zilver en indium zullen smelten en 
vervolgens op lagere niveaus in de kern stollen. In een kokendwaterreactor (KWR, in het 
Engels Boiling Water Reactor, BWR) zal het boriumcarbide in de regelstaven een legering 
met de bekleding vormen waardoor de regelstaven verpulveren. 

Door de oxidatie van de splijtstofbekleding (zircaloy) zal deze zijn functie als omhulling gaan 
verliezen. De brosse oxidelaag wordt steeds dikker, de metalen wand steeds dunner. De 
smelt van uraniumoxide en zirconium kan tenslotte naar buiten treden. Dit materiaal zal op 
lagere niveaus in de kern stollen waardoor de koeling lokaal kan worden geblokkeerd. Boven 
deze blokkering zal zich een kernsmelt vormen die langzaam naar beneden zal zakken 
wanneer meer vervalwarmte voor het smelten wordt gebruikt. Bovendien kan tijdens het 
kernsmeltproces materiaal ook direct in het onderste deel van het reactorvat terechtkomen. 

In de TMI-2-reactor (Three Mile Island) hebben processen als verlies van koeling, oxidatie, 
waterstofproduktie en verregaande desintegratie, inderdaad plaatsgevonden. Desalniettemin 
kon door menselijk ingrijpen de koeling worden hersteld, zodat het desintegratieproces 
stopte. De herstelde koeling heeft er bij TM1-2 waarschijnlijk toe geleid dat rond het 
gesmolten deel van de kern een harde korst is gevormd. De eindtoestand waarin de kern 
zich bevindt is geschetst in figuur 2.1 (zie bladzijde 41)welke is afgeleid van video-inspectie 
en kernboringen zoals omschreven in [2]. 
Wanneer bij een kemsmeltingsongeval de koeling niet kan worden hersteld zal uiteindelijk 
de smelt de bodem van het reactorvat aantasten; dit kan snel of langzaam gebeuren. Zonder 
menselijke interventie zal net reactorvat 3 tot S uur nadat de reactor is afgeschakeld falen. 

Afgifte van splijtingsprodukten 

De hoeveelheid radioactief materiaal in de kern is nauwkeurig bekend. De fractie die hiervan 
uit de kern vrijkomt bij een ongevil hangt af van de condities gedurende het smeltproces. 
Het is zinvol om een indeling te maken naar gasvormige, vluchtige, minder vluchtige, en 
niet-vluchtige splijtingsprodukten. 
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De belangrijkste gasvormige en vluchtige splijtingsprodukten zijn krypton en xenon 
respectievelijk jodium en cesium. Deze splijtingsprodukten zullen bij een ernstig 
reactorongeval voor het grootste deel uit de kem ontsnappen. Vanwege hun chemische 
inertie hebben de edelgassen, ondanks hun grote radioactiviteit, slechts een geringe invloed 
op de gezondheid. Jodium en cesium hebben een veel grotere invloed, doch bij deze 
elementen bestaan er veel mechanismen die retentie (achterblijven) binnen de reactor-
insluitconstructie veroorzaken. Zo is bij het TMI-2-ongevaI een miljoen maal minder jodium 
in de omgeving geloosd dan in de Reactor Safety Study (RSS) uit 1975 [3] werd 'verwacht', 
terwijl cesium in het geheel niet is gevonden buiten de centrale. 

Tot de minder vluchtige splijtingsprodukten behoren voornamelijk tellurium, barium en de 
edelmetalen. Hun retentie zal in belangrijke mate afhangen van het ongevalsscenario. 
Daarom kan geen nauwkeurige waarde voor de ontsnappingsfractie uit de splijtstof voor deze 
groep splijtingsprodukten worden gegeven. Een waarde van de ontsnappingsfractie tussen 0,3 
tot 0,7 lijkt aannemelijk. 

Tot de niet-vluchtige splijtingsprodukten behoren yttrium, de lanthaniden en de elementen 
met moeilijk smeltbare oxiden. Ook worden zware metalen ais de transuranen tot deze groep 
gerekend. Deze produkten zullen tijdens een ernstig reactorongeval volledig in de kernsmelt 
achterblijven. 

2.3 Vervolgprocessen 

Stoomexplosies 

Aan de onderzijde van een gesmolten kern kan zich een komvormige korst vormen. Onder 
in het reactorvat bevindt zich nog een grote hoeveelheid water. In theorie kan het volgende 
proces zich gaan afspelen. Indien de kom bezwijkt kan de splijtstof, verdeeld in grove 
deeltjes, zich mengen met het water. De grove deeltjes zijn omgeven door een stoomfilm 
waardoor bij de meeste deeltjes geen direct contact tussen water en kernmateriaal 
plaatsvindt. Plaatselijk zal dit contact echter wel plaatsvinden, waardoor een kleine lokale 
explosie plaatsvindt. De resulterende drukgolf verbreekt de stoomfilm bij andere deeltjes 
waardoor in een zichzelf versnellend proces steeds meer energie van het kernmateriaal aan 
het wat»r wordt overgedragen. De grove splijtstofdeeltjes fragmenteren namelijk, waardoor in 
zeer korte tijd een vrijwel totale overdracht van warmte aan het water (stoom) *al 
plaatshebben. 

Dit hele proces speelt zich in een dusdanig kort tijdsbestek af dat het zich manifesteert als 
een explosie. Tengevolge van deze stoomexplosie, welke plaatsvindt onderin het reactorvat, 
kan de zich hierboven bevindende massa van water en sp!;jtstof in opwaartse richting worden 
versneld. De theoretisch maximale hoeveelheid kinetische energie is voldoende om de 
bouten van het reactordeksel te doen afbreken, waarna dit deksel, als projectiel gelanceerd, 
de insluiting ernstig zou kunnen beschadigen. 

Een aantal factoren maakt zo'n afloop minder waarschijnlijk. Het smeltproces zal zonegewijs 
voortschrijden zodat men mag verwachten dat slechts een klein gedeelte van het 
kernmateriaal bijdraagt tot de feitelijke stoomexplosie. Bovendien blijkt het rendement van 
de energieconversie van thermische naar mechanische energie in werkelijkheid veel geringer 
te zijn dan het theoretisch maximum. Uit experimenteel onderzoek blijkt dit rendement 1 tot 
2% te bedragen. Het betreft hier kleinschalige experimenten. In de reactorsituatie a\ naar 
verwachting de algehele menging minder compleet zijn dan tijdens deze experimenten, zod-t 
het rendement in de reactor nog lager zal zijn. 
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Uitstoot van gesmolten kernmateriaal onder hoge druk 

Als gesmolten kernmateriaal het reactorvat onder hoge druk verlaat, zal het in kleine deeltjes 
binnen de insluiting worden verspreid. Deze hete deeltjes bevatten metaalcomponenten die 
kunnen worden geoxideerd door de aanwezige stoom en/of zuurstof, waarbij extra warmte 
ontstaat. Deze wordt snel afgegeven aan de atmosfeer in de reactorinsluiting. Hierdoor lopen 
de druk en de temperatuur binnen de reactorinsluiting op, waardoor er een kans ontstaat dat 
de reactorinsluiting faalt en wel op een tijdstip dat er veel radioactieve aerosoien in de 
atmosfeer van de reactorinsluiting aanwezig zijn. Dit proces wordt directe verwarming 
genoemd (in het Engels direct heating). 

Ongevalsscenario's met directe verwarming vormen een actueel onderzoeksgebied. Directe 
verwarming is namelijk pas enkele jaren geleden onderkend als een proces, dat eventueel tot 
een grote bronterm zou kunnen leiden. Aanleiding tot dit onderzoek is enerzijds de 'ZION 
Probabilistic Safety Study' (ZPSS) voor de ZION-reactor en anderzijds de resultaten van de 
experimenten HIPS en SPIT geweest. De HIPS- en SPIT-experimenten zijn bedoeld om dt 
uitstootprocessen van gesmolten kernmateriaal te bestuderen. Voo.al bij de HIPS-
experimenten is een zeer snelle warmteoverdracht van het kernmateriaal naar de atmosfeer 
waargenomen. Zowel de computermodelontwikkeling als het uitvoeren van experimenten 
gericht op de directe verwarming vindt voor het merendeel plaats in de Verenigde Staten. In 
1986 is er een aantal experimenten uitgevoerd. Hiervan moeten de resultaten nog 
geanalyseerd worden. Het experimentele onderzoek zal eind 1988 zijn afgerond. De 
verwerking van alle resultaten zal eind 1990 zijn voltooid. 

Directe verwarming is uiteraard uitgesloten als ongevalsbeïnvloedend proces wanneer het 
primaire systeem niet onder druk staat. Dit wordt bereikt door het openen van veiligheids¬ 
kleppen. Ook valt de druk weg als het primaire systeem faalt ten gevolge van de hoge 
temperatuur van de stoom die nog binnen het systeem circuleert. Bij de kokendwaterreactor 
bestaat de d-eiging van directe verwarming in veel mindere mate, omdat dit type reactor om 
andere redenen is uitgevoerd met een drukontlaststation van relatief grote capaciteit. Het ligt 
voor de hand eenzelfde voorziening te eisen voor een nieuw te bouwen drukwaterreactor. 

Interactie van beton met gesmolten kernmateriaal 

Een belangrijk aspect bij een ernstig reactorongeval is het falen van de bodemsectie van het 
reactorvat. Hierdoor kan de gesmolten reactorkern tezamen met constructiematerialen in de 
reactorkamer komen. De gesmolten kernmaterialen komen dan in aanraking met het beton, 
dat door deze gesmolten massa wordt aangetast. 

Interactie tussen beton en gesmolten kernmateriaal leidt tot een diuNtoename binnen de 
insluiting door gasvorming (o.a. waterstof), tot het ontstaan van aerosoien waarin minder 
vluchtige radionucliden uit het gesmolten materiaal vrijkomen, en tot het (deels) 
doorsmelten van de betonvioer in de recctorkamer. 

Bij intact van de gesmolten kernmassa met beton zal het in beton gebonden kristalwater 
vrijkomen en kunnen reageren met gesmolten metaalbestanddelen van de smelt. Met 
zirconium en staal kunnen op deze wijze exotherme reacties plaatsvinden onder vorming van 
waterstof. Deze waterstof kan weer aanleiding zijn tot waterstofverbranding elders binnen de 
insluitcons truc tie. Belangrijk is dat in Europa een betonsoort met veel silicaten wordt 
gebruikt en in de Verenigde Staten veelal een betonsoort met kalksteen. Deze betonsoorten 
vertonen een essentieel verschillend desintegratiegedrag gedurende de interactie met 
gesmolten kernmateriaal. Tijdens het desintegreren van het silicaatbe^on wordt 10% van de 
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betonmassa in gas omgezet, in de diverse typen kalksteenbetonsoorten 25% tot 40%. Dit gas 
bestaat grotendeels uit kooldioxide (CO2) en voor een klein deel uit koolmonoxide (CO). In 
het silicaatbeton is de penetratiesnelheid groter dan in de kalksteenbetonsoorten. 

Experimenten hebben aangetoond dat de oorspronkelijke hoge temperatuur van de 
gesmolten kernmaterialen zeer snel afneemt tot de stollingstemperatuur. Verder blijkt de 
vertikale desintegratiesnelheid in het beton aanvankelijk groter te zijn dan de horizontale. 
Stolling van de kernmaterialen betekent ook een vermindering van de desintegratiesnelheid 
van het beton. De horizontale en vertikale desintegratiesnelheid zullen dan van gelijke 
grootte-orde worden. De gevormde korst op de smelt blijft gassen doorlaten. De gasstroom 
zorgt voor een temperatuursvereffeningseffect op de gesmolten kernmaterialen. De 
aerosol vorming is betrekkelijk gering. Kenmerkend is ook de slechte warmtegeleiding van 
beton, waardoor de temperatuurstijging in het beton is beperkt tot zo'n 1 tot 2 cm van de 
plaats waar de interactie tussen beton en gesmolten kernmaterialen plaatsvindt. 

Waterstofverbranding 

Tijdens het desintcgratieproces van de kern wordt waterstof gevormd door oxidatie (met 
stoom) van zircaloy en eventueel later door de oxidatie van metaaldeeltjes in het mengsel 
van beton en gesmolten kernmateriaal. De waterstof kan verbranden onder verschillende 
omstandigheden. Naar gelang van de heftigheid onderscheidt men: 

- staande vlam (diffusievlam) 
- deflagraiie (verbranding met subsonisch vlamfront) 
- DTDT (deflagration to detonation transfer; een overgangsgebied van deflagratie 

naar detonatie) 
- detonatie (explosie). 

De snelheid van de waterstofverbranding in lucht is afhankelijk van de initiële waterstof- en 
stoomconcentratie. Een lagere waterstofconcentratie en/of een hogere stoomconcentratie 
verlaagt de verbrandingssnelheid. Waterstofconcentraties van minder dan 4% en/of 
stoomconcentraties van meer dan 55% sluiten verbranding uit. Het gevolg van een 
waterstofverbranding is dat er een drukpuls kan ontstaan in de reactorinsluiting. De drukpuls 
is van zeer korte duur, maar kan in sommige scenario's onder extreme condities oplopen tot 
1 MPa (10 bar). 

Voor de reactorinsluiting kan van een hoge- en lage-druk-waterstofverbranding gesproken 
worden. Bij een hoge-druk-waterstofverbranding is er meer waterstof aanwezig per volume-
eenheid dan bij een lage-drukscenario. Hierdoor zal de uiteindelijke druktoename in een 
hoge-drukscenario groter zijn dan bij lage-druk-waterstofverbranding. Bij sommige 
scenario's valt de waterstofverbranding samen met een snelle drukverhoging ten gevolge van 
een piek in de stoomproduktie {'steam spike'). 

Er zijn diverse mogelijkheden om de schade tengevolge van waterstofverbranding te 
beperken. Deze komen meestal neer op een of meer van de volgende opties: 

1. Beperking van de produktie. Hierbij wordt gedacht aan het van druk brengen van het 
primair systeem gedurende de fase waarin smelten van de kern plaatsvindt. Ook de 
waterstofproduktie die ontstaat tijdens de interactie van beton en gesmolten kern¬ 
materiaal dient te worden beperkt. Dit kan gebeuren door het onder water zetten van de 
bodem van de reactorkamer. 
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2. Het vroegtijdig verbranden van waterstof, waardoor de energietoevoer geleidelijk en 
beheersbaar plaatsvindt. Hiervoor bestaan reeds systemen die in sommige centrales 
worden toegepast, zoals de vonkontsteker en de recombinator. Een nieuw ontwikkeld 
passief systeem is de katalytische recombinator. 

3. Indien de reactorinsluiting wordt uitgerust met voorzieningen die bedienbaar 
drukontlasten mogelijk maken, dan dient het in overweging te worden genomen om 
tijdens de leegstroomfase uit het primaire systeem, door middel van lozen de druk binnen 
de insluiting te verlagen. Omdat er nog geen splijtstofschade is opgetreden is de af te 
blazen stoom uit de reactorinsluiting naar verhouding weinig radioactief besmet. Hiermee 
wordt tevens bereikt dat de hoeveelheid vrije zuurstof (lucht) afneemt en de concentratie 
van (onschadelijke) stoom toenee *nt. Het resultaat van vroegtijdig lozen zal zijn dat de 
ten tijde van kernsmelten geproduceerde waterstof eerder en geleidelijker zal verbranden. 

4. Aanwezigheid van onbrandbaar gas binnen de reactorinsluiting. Deze maatregel wordt 
reeds toegepast bij de meeste kokendwaterreactoren. Bij drukwaterreactoren is 
permanente aanwezigheid van een zuurstofarme atmosfeer onpraktisch. Wel kan worden 
overwogen om tijdens een ongeval onbrandbaar gas (stikstof, koolzuur) binnen de 
reactorinsluiting in te spuiten. 

Aerosolprocessen 

Een groot deel van de splijtstofprodukten en constructiematerialen die bij een kernsmelt-
ongeval uit de kern vrijkomen, komt in de insluiting terecht in de vorm van aerosolen. Dit 
zijn zwevende deeltjes of druppeltjes in de atmosfeer. Aerosolen geven het grootste risico 
tijdens een ernstig ongeval zolang ze vrij in de insluitingsatmosfeer blijven. Bij een lek in de 
insluiting kan dit materiaal zich direct in de omgeving verspreiden. Het materiaal dat a?n 
oppervlakken binnen de insluiting is gehecht, is niet rechtstreeks beschikbaar voor 
verspreiding. 

In het algemeen zal de aerosolmassa binnen de insluiting na een kernsmeltongeval afnemen 
met de tijd. Dus hoe langer de insluiting heel blijft, hoe kleiner de emissie van radioactieve 
aerosolen naar de omgeving. Ook een lange, ingewikkelde lozingsroute verkleint de 
aerosolemissie, vanwege de depositie van aerosolen op allerlei oppervlakken: wanden, 
pijpen, enzovoort. 

Er is de laatste jaren een grote inspanning verricht op het gebied van aerosolprocessen, zowel 
experimenteel als in modelontwikkeling, computersimulaties en modelvergelijkingen [4]. Dit 
heeft ertoe geleid dat het aerosolgedrag tijdens een kernsmeltingsongeval op dit moment 
goed bekend is. 

Chemische processen 

Bij de kernsplijting ontstaat een groot aantal elementen (splijtingsprodukten) die bij de 
omstandigheden in de splijtstof (temperatuur en zuurstofpotentiaal) gemakkelijk met elkaar 
en met de splijtstof zelf kunnen reageren. Onderzoek aan gebruikte splijtstofstaven heeft dan 
ook de aanwezigheid van vele verbindingen aangetoond. Cesiumjodide is hiervan een 
voorbeeld en tevens belangrijk omdat deze verbinding minder vluchtig is dan het 
ongebonden jodium. Daarnaast zijn complexe oxiden (aangeduid als 'grey phase') en meer 
componenten bevattende metallische verbindingen ('white inclusions') waargenomen. 
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Thermochemische berekeningen ondersteunen deze waarnemingen: de verbindingen Csl, 
Cs2Te, Cs2MoO4 en (Ba, Sr)(Zr, U)O3 (de 'grey phase') zijn stabiel onder de omstandig¬ 
heden die in de splijtstof heersen. Deze verbindingen bepalen voor een belangrijk deel de 
vluchtigheid van cesium, jodium en tellu~'<im tijdens normaal bedrijf. Ruthenium, een 
minder vluchtig maar niet minder belangrijk splijtingsprodukt, zal als element voorkomen; 
het vormt met molybdeen, palladium en rhodium de belangrijkste component van de 'white 
inclusions'. 

Tijdens ongevalssituaties zal men rekening moeten houden met de interactie van de 
verbindingen van deze splijtingsprodukten met het koelwater en de reactormaterialen. 
Hierbij kan vooral een groot aantal vluchtige hydroxiden worden gevormd die het ver¬ 
spreidingsgevaar van minder vluchtige elementen als barium en strontium (gebonden als 
Ba(OH)2, BaOH en Sr(OH)2 of SrOH) kunnen vergroten. Bij het TMI-onderzoek is 
overigens gebleken dat het strontium nog volledig in de kern aanwezig is. Dus is dit 
vervluchtigingsproces voor strontium in elk geval niet opgetreden. Cesiumjodide, Csl, kan 
met stoom reageren tot cesiumhydroxide, CsOH, waarbij ongebonden jodium ontstaat; dit 
verhoogt dan de vluchtigheid van zowel cesium als jodium. Het ontstane jodium kan echter 
in het putwater ('sump water') oplossen of aan reactormaterialen adsorberen waardoor de 
verspreiding van dit element beperkt kan blijven. 

2.4 De insluitconstructie 

Onder integriteit van de insluitconstructie verstaat men het behouden blijven van de 
hoofdfunctie van de reactorinsluiting: het vormen van een (laatste) barrière tegen de 
verspreiding van splijtstofprodukten naar de omgeving. De ontwerpeisen voor deze 
hoofdfunctie worden bepaald door de processen welke binnen de insluitconstructie kunnen 
plaatsvinden. Tevens wordt de insluiting gebruikt als bescherming van inwendige 
componenten en systemen tegen externe invloeden. De ontwerpeisen hiervoor worden in 
hoofdzaak bepaald door de locatie van de kerncentrale. Het gevaar van een gas wolkexplosie, 
neerstortend vliegtuig, overstroming en dergelijke, is sterk locatiegebonden. 

Typen insluitconstructie 

De twee functies van de insluitconstructie kunnen gescheiden worden vervuld. De 
binneninsluiting dient gasdicht te zijn en bestand tegen interne overdruk. Hiervoor wordt 
staal gebruikt of voorgespannen beton, eventueel voorzien van een stalen bekleding. De 
bescherming tegen externe invloeden, de buiteninsluiting, wordt dan door een aparte 
omhulling van gewapend beton gevormd. 

Bij gecombineerde functies wordt de constructie van beton vaak met een stalen 
binnenbekleding vervaardigd. Omdat dubbelwandige constructies over het algemeen 
voordelen bieden met betrekking tot de hoofdfunctie van de insluiting, is in dit rapport aan 
dubbelwandige constructies de meeste aandacht besteed. 

De insluitconstructies van drukwaterreactoren 

Voor drukwaterreactoren worden in het algemeen 'grote droge insluitconstructies' toegepast. 
Deze worden zo genoemd omdat zij niet van een drukonderdrukkingssysteem zijn voorzien, 
waarin de tijdens het leegblazen van het primaire koelsysteem ontwikkelde stoom kan 
condenseren. Om de drukopbouw te kunnen weerstaan, is het volume van de insluit¬ 
constructies groot en is de ontwerpdruk vrij hoog: 0,3 tnt 0,5 MPa. 
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In de figuren 2.2 en 2.3 zijn de beide typen weergegeven zoals door Framatome geleverd. In 
figuur 2.4 is ook een grote droge insluitconstructie afgebeeld. In dit geval voor een Duitse 
KWU-centrale. Deze constructie is van hetzelfde type als die in figuur 2.3 met als 
belangrijkste verschil dat de gasdichte insluitconstructie hier bolvormig is en in staal in plaats 
van in beton is uitgevoerd. 

De insluitconstructies van kokendwaterreactoren 

Voor kokendwaterreactoren worden in de meeste gevallen insluitconstructies toegepast die 
zijn voorzien van drukonderdrukkingssystemen. Hierbij wordt de gasdichte insluiting 
verdeeld in twee volumina, de droge en de natte ruimte, die door een waterslot (het 
drukonderdrukkingsbassin) met elkaar zijn verbonden. Het reactorvat en het gedeelte van 
het primaire koelsysteem binnen de gasdichte insluiting bevinden zich in de droge ruimte. 

De bij een koelmiddelverliesongeval gevormde stoom zal daardoor in deze droge ruimte 
vrijkomen en via het drukonderdrukkingsbassin naar de natte ruimte worden geleid. Hierbij 
wordt de stoom op een zodanige manier in het bassin verdeeld dat deze condenseert en geen 
bijdrage meer levert tot de drukopbouw in de insluiting. Daarom mag het volume van de 
gasdichte insluiting relatief klein zijn. 

De reden dat drukonderdrukkingsbassins worden toegepast bij kokendwaterreactoren is 
vooral gelegen in het feit dat de energie-inhoud van het primaire systeem, in verhouding tot 
druk waterreactoren van gelijk vermogen, bij dit type aanzienlijk groter is. Druk¬ 
onderdrukkingsbassins worden bij drukwaterreactoren niet toegepast vanwege de grote 
afmetingen van het primaire systeem dat met al zijn componenten binnen de gasdichte 
insluiting moet worden geplaatst. In de figuren 2.5 en 2.6 zijn twee gangbare typen 
insluitconstructies met drukonderdrukkingssystemen weergegeven, namelijk de door de 
ASEA-ATOM geleverde, van de MARK II afgeleide versie, en de door General Electric 
geleverde MARK III. 

Algemene uitspraken over het behoud van integriteit van insluitconstructies zijn niet te 
geven, omdat de condities waaronder en de wijze waarop een insluitconstructie zal falen per 
insluitconstructie en dus per centrale sterk kan verschillen. Wel is zeker dat als gevolg van 
door de ontwerpers toegepaste (internationale) rekenregels de druk waarbij de insluiting 
grootschalig zal falen aanmerkelijk hoger ligt dan de ontwerpdruk. Bij stalen 
insluitconstructies is de verhouding ongeveer 3, voor betonnen constructies ligt deze waarde 
tussen 1,5 (lekken) en 3 (bezwijken). In het algemeen geldt voorts dat kortstondige 
plaatselijke piekbelastingen tengevolge van stoomexplosies, waterstofbranden of projectielen 
in het ongunstigste geval de binnenste insluitconstructie kunnen doen scheuren of, bij 
projectielen, wellicht doorboren. Dat daarbij ook de buitenste insluiting grootschalig faalt 
lijkt in elk geval uit te sluiten. 

Lokale temperatuurverhoging van doorvoeringen en bij afdichtingen kan bij hoge druk 
lekkage veroorzaken, alvorens de bezwijkd.uk van de insluiting wordt bereikt. Echter, de 
procescondities waarbij lekkage optreedt en die waarbij de insluiting bezwijkt, liggen voor 
een aantal ontwerpen zo dicht bij elkaar dat het moeilijk is het precieze faalmechanisme te 
voorspellen. 

Sinds men zich bij reactorontwerpen naast het voorkomen van kernbeschadiging evenzeer 
richt op het uitsluiten van een lozing als kernbeschadiging toch optreedt, is het onderzoek 
aan insluitconstructies toegenomen. 
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Onderioek aan insluitconstructies 

Ten aanzien van het internationale onderzoek kan het volgende worden opgemerkt: 

Naast de periodieke lektesten bij de meeste bestaande reactoren is aan een insluiting op ware 
grootte onderzoek gedaan: gesimuleerde aardbevingen bij de niet in gebruik zijnde Wcst-
duitse Heiss-Dampf-Reaktor. Meer onderzoek vindt plaats aan schaalmodellen van 
reactorinsluitingen. Deze experimenten hebben als belangrijkste doel het ontwikkelen en 
verifiëren van rekenmethodieken ter voorspelling van het gedrag van de werkelijke 
insluitconstructies. 

Ook is experimenteel onderzoek verricht aan constructiede/ел op ware grootte. De 
constructiedelen bestaan uit wandelementen of complete onderdelen zoals doorvoeringen. 
De beproeving van de wandelementen heeft tot doel de verbetering van de rekenmethodiek 

n de materiaalmodellering, terwijl de beproeving aan complete onderdelen tevens als 
vervanging van de analyse dienst kan doen. 

Het analytisch onderzoek met betrekking tot de spanningsberekeningen aan constructies met 
al hun doorvoeringen en andere constructieve overgangen, kan worden onderscheiden naar 
eenvoudige handberekeningen en geavanceerde analysetechnieken. De bezwijkdruk van een 
constructie zonder doorvoeringen of andere overgangen kan met redelijke nauwkeurigheid 
door een eenvoudige handberekening worden bepaald In sommige analyses wordt hiermee 
volstaan (zoals bijvoorbeeld in RSS [3]). 
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3. DE BRONTERM: OMVANG EN KANS 

3.1 Brcntermonderzoek 

In het kader van brontermstudies wordt nagegaan onder welke omstandigheden lozingen 
kunnen worden verwacht. Vervolgens wordt het verband berekend tussen de kans van 
optreden en de grootte van de lozing en wordt onderzocht wat de gevolgen kunnen zijn. Men 
kan dan voo- verschillende reactortypes lozingscategorieën vaststellen waarin de verschil¬ 
lende karakteristieken van de lozing, zoals het tijdsverloop tussen ongeval en lozing, de 
tijdsduur van de lozing en de lozingsfracties voor bepaalde elementen of groepen van 
elementen worden aangegeven. Vervolgens kan de kans van het optreden van die lozing 
worden begroot. 

De in het vorige hoofdstuk beschreven processen beïnvloeden ieder op hun eigen wijze de 
omvang en aard van een eventuele lozing. Doel van dit hoofdstuk is te beschrijven hoe met 
name gedurende de laatste twaalf jaren de inzichten met betrekking tot de bronterm zijn 
gegroeid; daarna wordt het begrip kans onder de loep genomen en tenslotte wordt de eerder 
vermelde keuze van drie bontermen toegelicht. 

De historische ontwikkeling 

In 1975 verscheen in de Verenigde Staten de Reactor Safety Study (RSS) [3], die als basis 
diende voor de veiligheidsbeschouwingen in ons land; de Commissie Reactorveiligheid 
(CRV) bracht in 197S een advies uit waarin aan de hand van RSS drie lozingscategorieën 
werden vastgesteld: een extreme, KE, een middelmatige, KM en een lichte, КО. Aan de 
hand hiervan heeft de Gezondheidsraad vervolgens een gevolgenanalyse uitgevoerd voor de 
Nederlandse situatie. Het rapport KEV [5] verscheen in 1975 en de aanvulling daarop, 
AKEV [6], in 1978. 

In datzelfde jaar constateerde de door de Amerikaanse overheid ingestelde commissie-Lewis 
[7] dat in RSS een aantal aspecten verbetering behoefden: 
- de compleetheid van de analyse 
- het bestand aan taalgegevens van componenten en systemen 
- de invloed van menselijk handelen 
- de kennis van processen. 
Het gevolg van onvoldoende kennis, zo stelde de commissie-Lewis vast, was dat in de RSS te 
pessimistische aannamen waren gehanteerd. In het begin van de jaren tachtig werd onder 
meer op grond van gegevens verkregen uit het ongeval met de kerncentrale op Three Mile 
Island bevestigd dat de brontermschattingen in RSS te hoog waren [8]. 

In opdracht van de Kernfysische Dienst van het ministerie van Sociale Zaken onderzocht 
ECN inhoeverre dit zou leiden tot reductie van de brontermen in de Nederlandse situatie. 
Op basis van het in 1982 verschenen rapport [9] en het naar aanleiding daarvan door de 
CRV in 1982 gepubliceerde advies voerde de Gezondheidsraad in 1984 een nieuwe con¬ 
sequentie-analyse uit, neergelegd in rapport BKEV [10]. Hierin werden de lozings¬ 
categorieën van 1975 herzien, onder meer op grond van de overweging dat verwacht mag 
worden dat de reactorinsluiting niet voegtijdig en grootschalig zal bezwijken. 

In de appendix is uitgebreide documentatie verwerkt over de verschillende brontermen die 
sinds het verschijnen van RSS successievelijk in de Verenigde Staten, Europa en Nederland 
zijn gehanteerd. Verbeterde inzichten ten aanzien van de verschillende processen en 
uitgebreidere kennis van faalkansen heeft geleid tot nauwkeuriger brontermstudies. Hoewel 
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de toegenomen kennis soms ook leidde tot het onderkennen van niet eerder bij de analyse 
betrokken risico's, mag men per saldo concluderen dat de toegenomen technische kennis 
leidt tot het elimineren van risico's die vroeger nog een rol speelden. 

Aan de hand van het literatuuronderzoek dat in de appendix is weergegeven, kunnen 
samenvattend enkele concrete opmerkingen worden gemaakt over de situatie in 1987. 

In februari 1987 verscheen het concept-rapport NUREG-1150 [11]. Dit concept bevat de 
meest recente samenvatting van de situatie in de Verenigde Staten inzake kernreactor-
ongevallen, en de stelüngname van de USNRC dienaangaande. Qua methodiek is veel 
vooruitgang geboekt ten opzichte van RSS uit 1975. De kennis van processen is toegenomen, 
het gegevensbestand voor de faalkansen van apparatuur is uitgebreid, en ook werden 
methoden ontwikkeld om de gevolgen van menselijk handelen in de studies op te nemen. 
Ook zijn de chemische en fysische processen die bij kernsmeltongevailen een rol spelen nu 
veel beter bekend en beter gemodelleerd. Waar dit laatste niet of onvoldoende mogelijk was, 
werd een aantal experts geraadpleegd. Hen werd gevraagd een kansdichtheidsverdeling te 
geven voor de waarden van belangrijke parameters. Deze procedure levert in elk geval een 
uitkomst, maar de uitkomsten blijken soms nogal ver uit elkaar te liggen. 

Het bewijs dat alle relevante processen in de analyse zijn opgenomen kan nooit worden 
geleverd. Wel kan worden vastgesteld dat in veel landen veel vakmensen met risicostudies 
bezig zijn, dat de kwaliteit steeds wordt verbeterd en dat het ideale beeld van de volledigheid 
asymptotisch wordt benaderd. In brede kring ([9], [12], [13], [14]) wordt gemeend dat 
tegenwoordig tenminste alle risicodominante gebeurtenissen zijn onderkend en bij de 
analyses worden betrokken. 

Met betrekking tot d. invloed van het menselijk handelen wordt sinds het TMI-ongeval veel 
onderzoek verricht. Men realiseert zich steeds meer dat het menselijk handelen, en het 
verbeteren daarvan, van belang is, niet alleen bij normaal bedrijf en ongevalssituaties, maar 
ook gedurende test- en onderhoudsactiviteiten. Er is een aantal methoden ontwikkeld en in 
computerprogramma's opgenomen, die het menselijk handelen en falen proberen te 
kwantificeren. Dit is van belang om het effect van menselijk falen op de systeem-
betrouwbaarheid te bepalen. Een van de methoden die veel wordt toegepast is de 
THERP-methode. die staat beschreven in NUREG/CR-1278] [15]. Het onderzoek naar het 
menselijk gedrag wordt niet alleen door experts op het gebied van de risicoanalyse verricht, 
ook psychologen en ergonomen dragen bij. Men probeert foutief gedrag te voorkomen onder 
andere door betere opleiding van het personeel, verbeterde bedieningspanelen en 
controlekamers, en meer automatisering. In NUREG-1150 wordt het menselijk handelen 
mede beschouwd. 

Ten aanzien van de proceskennis is veel onderzoek verricht, bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten (SARP, LACE), West-Duitsland (PNS), Frankrijk (onder andere PHEBUS), 
Zweden (onder andere het M ARVIKEN-experiment) en Japan (de ROS A-experimenten). 
Niet al het onderzoek is afgerond. Kwalitatief kan men zich al een goed beeld vormen van de 
processen die van belang zijn, kwantitatief zal de kennis in de loop van de jaren steeds 
worden aangevuld en zullen de onzekerheidsmarges steeds kleiner worden. Absolute 
nauwkeurigheid zal nooit worden bereikt, maar dat is ook niet nodig. Door het uitvoeren van 
gevoeligheidsstudies kan men een goede indruk krijgen van de bestaande onzeker-
;->eidsmarges. De kansdichtheidsverdeling van de betreffende procesparameter (benodigd 
voor de risicostudie) kan bij gebrek aan gegevens bepaald worden door consultatie van een 
groep deskundigen ('expert opinion'). 
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De conclusie is dat momenteel de methoden voor het uitvoeren van dergelijke risicoanalyses 
als zeer goed bruikbaar kunnen worden gekwalificeerd, hetgeen niet inhoudt dat de 
methoden niet voor verbetering vatbaar zouden zijn. De toepassing van risicostudies vindt in 
toenemende mate plaats in andere branches, zoals bijvoorbeeld de chemische industrie. 

3.2 Kansschattingen en hun betekenis 

Principes 

Er bestaan veel misverstanden over risicoschattingen en hun betekenis; daarom volgt hier 
een korte toelichting. Bij een risicoanalyse wordt berekend hoe groot de kans is da' een 
bepaald verschijnsel of een reeks van verschijnselen optreedt. De kans wordt weergegeven 
door een getal of een verhouding, 1 : n, als een gebeurtenis een maal voorkomt op een totaal 
denkbaar aantal van n mogelijkheden. Als tien personen kruis of munt gooien is de kans dat 
iedereen kruis gooit ongeveer 1 : 1000; de kans dat het twee maal achtereen gebeurt is 
ongeveer 1 : 1000 000. Als twee maal per jaar door tien personen kruis of munt wordt ge¬ 
gooid, is de kans dat er alleen maar kruis wordt geworpen, ongeveer 1 : 1000 000 per jaar 
(ook wel geschreven als circa 10"6 per jaar). Een conditionele kans op een bepaalde 
gebeurtenis is de kans dat deze gebeurtenis optreedt na een andere gebeurtenis. De kans is 
dan dimensieloos. De kans op een reeks onafhankelijke gebeurtenissen is in principe het 
produkt van de kansen per gebeurtenis. 

Vaak wordt gedacht dat een kans van 1 : 1000 000 per jaar betekent dat de gebeurtenis in 
een periode van een miljoen jaar (dat is dus 500 maal de periode vanaf het begin onzer 
jaartelling) zich zeker voordoet. Dit is een misverstand; over die periode is de kans altijd nog 
kleiner dan 1. Kansen van deze orde van grootte worden in het dagelijkse leven als verwaar¬ 
loosbaar beschouwd, maar in de kernenergiesector doet men dit niet en blijft men еп.эаг 
streven binnen de grenzen der redelijkheid zulke kansen verder te verkleinen. Dit bereikt 
men door het aanbrengen van technische voomeningen, en door maatregelen om de 
negatieve invloed van onjuist menselijk handelen zo klein mogelijk te maken. 

Een goed reactorontwerp, goede kwaliteitscontrole en een goede opleiding van het 
onderhouds- en bedieningspersoneel dragen bij tot een betrouwbare werking van het 
systeem. Veiligheidssystemen worden zo ontworpen dat de goede werking ervan mogeliik 
blijft bij het falen van een of meer componenten. Het is echter niet onmogelijk dat de 
component die de functie van het falende onderdeel moet overnemen, zelf ook faalt. Ook is 
het denkbaar dat de goede werking van het ne systeem wordt beïnvloed door het falen van 
een ander systeem. Dus, hoeveel maatregelen men ook treft, een kansberekening leidt altijd 
tot een waarde groter dan nul. 

Dit leidt dan tot de vraag wat de betekenis is van zulke extreem kleine kanswaarden. 
De uitkomsten van de onderhavige studie bevatten een onnauwkeurigheidsmarge die ontstaat 
doordat de uitgangsgegevens niet exact bekend zijn, in tegenstelling tot het kruis-of-
muntgooien. Naarmate de uitkomsten kleiner zijn liggen ze dichter in de buart van die 
marge. Worden ze kleiner dan heeft de getalwaarde geen absolute betekenis meer, echter 
nog wel een relatieve betekenis, namelijk als indicatie voor de onderlinge verhouding tot 
andere extreem kleine kanswaarden ook zonder absolute betekenis. 

Uitwerking 

Reeds in hoofdstuk 1 is beschreven dat niet alleen de kern beschadigd moet raken (fase 1), 
maar ook de reactorinsluiting moet falen (fase 2) voordat een lozing kan orj-eden. In een 



- 15 -

risicobeschouwing zijn daarom ook twee delen te onderscheiden. Voor beide fasen wordt de 
kans berekend. Vermenigvuldiging daarvan geeft de kans op een lozing. 

Fase 1 

Bij risicostudies van complexe systemen is het vrijwel onmogelijk alle mogelijke 
gebeurtenissen vooraf te overzien. De niet te voorkomen incompleetheid leidt tot een te 
optimistische uitkomst, dat wil zeggen: de berekende kans is kleiner dan de werkelijke kans. 
Het verschil, zo mag uit bestaande risicostudies worden afgeleid, hoeft niet groter te zijn dan 
circa 10 ~6 per reactorjaar. Dit getal is dus als het ware een grens van de nauwkeurigheid in 
de huidige risicostudies. Daarom heeft het betekenis als in de praktijk wordt geëist dat 
nieuwe centrales een totale kans op kernbeschadiging van 10 "5 per reactorjaar (10 x de 
marge) 'halen'. Dit komt goed overeen met de internationale praktijk. Volgens een in 1983 
gepubliceerd Amerikaans voorstel [16] voor reeds in bedrijf zijnde reactoren moest de norm 
10 ~4 per reactorjaar zijn. (Dit voorstel is overigens uiteindelijk niet overgenomen; in een 
nieuw voorstel worden de veiligheidsnormen gerelateerd aan de gevolgen voor de omgeving.) 
In Italië wordt als toelaatbare kans op kernbeschadiging 10 ~5 per reactorjaar aangehouden 
[17]. In Zweden hanteert men twee grenzen: een reactorontwerp met een berekende kans 
op kernbeschadiging van maximaal 10 "6 per reactorjaar wordt zonder meer geaccepteerd, 
terwijl een kans groter dan 10 "4 per reactorjaar ontoelaatbaar wordt geacht. In het 
tussengebied dienen tenminste maatregelen te worden overwogen om de kans te verkleinen 
[18]. 

Fase 2 

Enkele processen die samenhangend met de kerndesintegratieprocessen kunnen optreden, 
kunnen een aanzienlijke belasting op de insluiting ten gevolge hebben. Vooral als de 
insluiting faalt tijdens of kort na het kerndesintegratieproces kunnen de grotere lozingen 
ontstaan. Het is dan ook zaak dat de insluiting zo sterk wordt gemaakt dat de belastingen die 
maximaal kunnen optreden kleiner zijn dan de bezwijkbelasting. Echter beide belastingen 
kunnen alleen met een onzekerheidsmarge bepaald worden. Theoretisch gesproken zal er 
altijd een overlapping bestaan tussen de bovengrens van de ongevalsbelasting en de 
ondergrens van de bezwijkbelasting. Zie als voorbeeld figuur 4.2 er 4.3 op bladzijde 47. 
Deze overlapping speelt een rol bij de bepaling van het getal dat uiteindelijk in de berekening 
als faalkans van de insluiting wordt gehanteerd. 

Hoe groot, dik, sterk men een insluiting ook bouwt, in de moderne kansberekening wordt de 
kans op grootschalig falen nooit helemaal nul, maar, in principe, wel zo klein als men wil. In 
de praktijk is het technisch goed realiseerbaar om 10 "4 te bereiken als kans dat de insluiting 
faalt na kernbeschadiging. Toepassing van deze insluitingssterkte leidt dan, tezamen met de 
kans op kernbeschadiging van 10 "5 per reactorjaar, tot een kans op een grote lozing van 
10 "9 per reactorjaar. Kansen van de grootte-orde van 10 "7 per jaar hebben al een zo 
geringe realiteitswaarde dat men internationaal ongevallen (dus niet alleen reactor-
ongevallen) met deze kans van optreden, ongeacht de ernst van de gevolgen, ab uitgesloten 
beschouwt. In Frankrijk, bijvoorbeeld, accepteert men al reactorongevallen met 
onaanvaardbaar geachte gevolgen, als deze een kans van optreden hebben van 10 "6 per 
reactorjaar [19]. In het Verenigd Koninkrijk hanteert men eenzelfde norm. 
In dit rapport worden gebeurtenissen pas uitgesloten genoemd als ze een kans van optreden 
hebben van 10 "9 per jaar. 



- 1 6 -

3.3 Bronterm voor nieuwe centrales 

Al eerder is opgemerkt dat een bronterm behalve van het reactortype afhankelijk is van een 
inleidende gebeurtenis en het ongevalsverloop. De analyse van deze gebeurtenissen leidt tot 
een aantal lozingscategorieën met elk zijn eigen karakteristieken, zoals omvang, 
samenstelling, tijdstip en tijdsduur, en lozingshoogte. De specifieke kenmerken van de 
kerncentrale zijn hierin verdisconteerd. Voor de onderhavige studie is een dergelijke 
gedetailleerde opsplitsing niet mogelijk en ook niet zinvol. Voor de beoordeling van een 
reactortype, in casu de lichtwaterreactor, wordt daarom een vereenvoudiging aangebracht 
door het definiëren van enkele representatieve brontermen. 

Bij grote brontermen hoort een kleine kans van optreden, terwijl bij kleinere brontermen een 
grotere kans hoort, die overigens in absolute zin zeer klein is. Ten behoeve van het 
berekenen van de kans op een ongeval in relatie tot de omvang wordt gerekend met drie 
brontermen, die naar internationale maatstaven gemeten groot, middelgroot en relatief klein 
genoemd mogen worden. Deze drie brontermen zijn aangegeven in tabel 3.1. Elk der 
brontermen is onderverdeeld in drie groepen van elementen: edelgassen, vluchtige en 
minder vluchtige, en niet-vluchtige elementen. Een soortgelijke indeling maar minder 
gedetailleerd kan men ook in Franse en Zweedse literatuur vinden. Vergelijking van de 
ECN-brontermen met de in de vorige paragraaf vermelde gegevens en met andere literatuur¬ 
gegevens geeft aanleiding tot een aantal opmerkingen: 

- de ontsnappingsfactor voor de niet-vluchtige splijtingsprodukten is pessimistisch 
slechts een factor tien lager gekozen dan die voor de vluchtige produkten. 

- in de literatuur wordt voor de meeste scenario's voor barium (Ba) en ruthenium 
(Ru) een kleinere ontsnappingsfactor gevonden dan voor cesium (Cs), in enkele 
scenario's is er geen significant verschil. Voor Ba en Ru is in dit rapport eenzelfde 
factor aangehouden als voor Cs. 

- strontium (Sr) is ingedeeld in de groep niet-vluchtige nucliden, gelet op de 
uitkomsten van het onderzoek van de TM I-splijtstof. De ontsnappingsfractie van Sr 
blijkt vergelijkbaar met die van de lanthaniden. 

- in de meeste literatuur worden Ba en Sr in één groep beschouwd. De ont¬ 
snappingsfactor voor Ba is in dit rapport echter niet aan die voor Sr aangepast, 
aangezien uit bovengenoemd TMI-splijtstofonderzoek geen gegevens voor Ba 
beschikbaar zijn vanwege de korte halveringstijd. 

Bij de Tsjernobyl-bronterm dient te worden vermeld dat het ongeval het gevolg was van een 
reactiviteitsexcursie, die bij moderne lichtwaterreactoren uitgesloten wordt geacht. Bij een 
ernstige reactiviteitsexcursie moet worden verwacht dat de lozing aanvankelijk relatief veel 
niet-vluchtige nucliden bevat. Dit blijkt juist te zijn. Na de eerste dag vertoonde de 
samenstelling van de lozing meer het beeld dat men bij een lichtwaterreactor zou 
verwachten. Voor verdere informatie over de Tsjernobyl-bronterm wordt verwezen naar 
bijlage 5. 

Het TMI-ongeval is een reactorongeval waarbij de kern gedeeltelijk is gesmolten. De koeling 
kon tijdig worden hersteld. Een aanzienlijke hoeveelheid radioactiviteit kwam vrij binnen de 
reactorinsluiting. Doordat de insluiting intact bleef kwam slechts een relatief kleine 
hoeveelheid edelgassen (xenon, krypton) en halogenen (jodium, broom) vrij. Voor verdere 
informatie over het TMI-ongeval zie bijlage 1. 
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De bronterm KMM, de in [10] gepostuleerde bronterm, is hier opgenomen om te laten zien 
dat deze ongeveer overeenkomt met bronterm 1 en met de Tsjernobyl-bronterm. Voor 
verdere informatie zij verwezen naar de appendix, bladzijde S3. 

Tabel 3.1: De geloosde fractie van de kerninventaris voor de drie brontermen. 

lozing Xe.Kr I.Br Cs.Rb Te.Se Ba Ru' Sr, La* 

gassen vluchtig minder vluchtig niet-vluchtig 

bronterm 1 
bronterm 2 
bronterm 3 

Ter vergelijking 
Tsjernobyl 
TMI 
KMM 

1 
1 
1 

1 
0,02 
1 

0,1 
0,01 
0,001 

0,2 
10 "6 

0,1 

0,1 
0,01 
0,001 

0,1 
0*» 
0,1 

0,1 
0,01 
0,001 

0,15 
0** 
0,3 

0,1 
0,01 
0,001 

0,06 
0** 
0,01 

0,1 
0,01 
0,001 

0,03 

0,02 

0,01 
0,001 
0.0001 

0,04 
0** 
0,003 

* nucliden representatief voor de groep edelmetalen respectievelijk zeldzame aarden 
** gemeten, maar niets gevonden. 
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4. KERNBESCHADIGING EN LOZINGEN 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het verband bepaald tussen de grootte-orde van een lozing (bron¬ 
term) en de kans van optreden. Daarbij is voor zover mogelijk gebruik gemaakt van waarden 
zoals gepubliceerd in de literatuur. Voor nieuwe aspecten zijn de waarden geschat. Het zal 
duidelijk zijn dat deze waarden alleen maar globaal kunnen zijn. Bovendien moeten de 
uitkomsten gelden voor nieuwe lichtwaterreactoren ir. het algemeen. De uitkomsten worden 
danook aangegeven in grootte-orden: gebieden van numerieke waarden waarvan de kleinste 
tien maal kleiner is dan de grootste. 

Voor een lozing is het noodzakelijk dat ernstige kernbeschadiging optreedt en dat de 
reactorinsluiting zijn functie niet vervult. De kans dat kernbeschadiging optreedt wordt 
uitgedrukt in aantal keren per reactorbedrijfsjaar. Dit wordt behandeld in paragraaf 4.2. 
Vervolgens worden in paragraaf 4.3 de lozingen beschouwd als na een kernbeschadiging de 
insluiting intact blijft. Indien de insluiting faalt moet met grotere lozingen rekening worden 
gehouden. Gebeurtenissen die aanleiding geven tot falen dan wel niet functioneren van de 
insluiting zijn: 
- de insluiting is reeds lek (4.4) 
- de insluiting wordt kortgesloten (4.5) 
- processen binnen de insluiting zijn oorzaak van vroegtijdig falen (4.6) 
Voor deze gebeurtenissen worden kansen bepaald. De schema's op de bladzijden 49 en 51 
geven voor de twee beschouwde typen reactoren het overzicht van mogelijke 
ongevalsverlopen, de kansen daarop en de bijbehorende lozingen. De kans op een bepaald 
scenario is het produkt van de kans op kernbeschadiging en de conditionele kansen op de 
vervolggebeurtenissen die tezamen het scenario vormen. Dit vermenigvuldigen is correct als 
de beschouwde gebeurtenissen elkaar niet befnvloeden. In een aantal gevallen is dat echter 
wel zo, maar in deze studie worden mogelijke kanskoppelingen niet verdisconteerd. 
Vermenigvuldigen van de kansen leidt tot een te optimistisch beeld. Daar staat tegenover dat 
de kans van een bepaalde wijze van falen en van optreden van processen in werkelijkheid 
samenhangt met slechts een gedeelte van de gebeurtenissen die tot kernsmelten aanleiding 
geven. De eindwaarden die door vermenigvuldiging zijn verkregen zijn nu te pessimistisch. 
Kortom, er zijn vereenvoudigingen gemaakt die alleen zijn toegestaan in grootte-
ordebeschouwingen. 

Hier zij nadrukkelijk vermeld dat het precieze kwantitatieve verband tussen kans en lozing 
alleen door het uitvoeren van een complete risicostudie kan worden verkregen voor een 
concrete centrale, waarvan het ontwerp tot in detail bekend is, op een concrete lokatie, 
waarvan ook alle relevante gegevens voorhanden zijn. 

Voor nieuw te bouwen reactoren kunnen de ontwerpeisen worden aangescherpt om de 
bronterm qua grootte en kans van optreden te beperken. In dit hoofdstuk zullen dan ook 
noodzakelijk geachte voorzieningen en maatregelen aan de orde komen. 
Om duidelijk te maken hoe groot de lozingsomvang kan zijn als men deze maatregelen niet 
treft, zijn enkele representatieve voorbeelden gegeven (ook verwerkt in de schema's). 
Binnen die voorbeelden zijn varianten uitgewerkt om de ernst toch ook weer te relativeren: 
de kans op een grote lozing binnen een set overigens uit te sluiten scenario's (bijvoorbeeld de 
stoomexplosiescenario's) is aanzienlijk kleiner dan de kans op een relatief kleine lozing. 
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Bij de meeste van de in dit hoofdstuk behandelde scenario's kan het ongevalsverloop in 
gunstige zin worden beïnvloed door handelingen van de bedrijfsstaf. Als dat gebeurt, wordt 
gesproken van geslaagd ongevalsmanagement. Bij sommige scenariobeschrijvingen is voor 
geslaagd en mislukt ongevalsmanagement onderscheid gemaakt, zie ock de schema's, zodat 
men zich een beeld kan vormen van de invloed van adequaat ongevalsmanagement. 

In dit rapport wordt voor nieuwe reactoren aangenomen dat ze zijn voorzien van een dubbel 
uitgevoerde insluiting: een gasdichte en tegen inwendige overdruk bestendige binnen-
insluiting, en een buiteninsluiting ter bescherming tegen belastingen van buitenaf (vallende 
vliegtuigen en dergelijke). In de tussenruimte kunnen de belangrijkste veiligheidssystemen 
worden aangebracht die dan zijn beschermd tegen invloeden van buitenaf en van binnenuit. 
Hetzelfde effect kan overigens ook op andere wijze (bijvoorbeeld door plaatsing in een 
aangebouwde externe bunker) worden verkregen. 

In dit rapport is het begrip bronterm beperkt tot lozingsomvang. Consequente vermelding van 
de andere grootheden die tot de bronterm behoren, zoals lozingstijstip, lozingsduur en 
warmteinhoud, zouden de leesbaarheid niet ten goede komen. Voorde vervolgstudie [1] zijn 
deze gegevens belangrijke ingangsparameters, en daarom zijn ze wel bepaald. Globaal 
samengevat: voor het overgrote deel van de lozingen die in dit hoofdstuk aan de orde komen 
(met grootte bronterm ? of 3) ligt het lozingstijdstip niet binnen een periode van 6 uur na het 
begin van het ongeval, en is de lozingsduur circa 6 uur of langer. 

Een belangrijke bron van informatie over de processen bij ernstige ongevallen is verkregen 
door de ECN-deelname aan Amerikaans onderzoek en door deelname in werkgroepen in 
EG- en OESO-verband. 

4.2 Kernbeschadiging 

Aanzienlijke lozingen kunnen alleen worden verwacht als het kerndesintegratieproces 
zodanig is voortgeschreden dat een aanzienlijk deel van de kern gesmolten is. Echter, het is 
mogelijk dat het kerndesintegratieproces wordt gestopt doordat het lukt de zich opwarmende 
kern wederom voldoende te koelen. In het eerste geval spreekt men van kernsmelten en in 
het tweede geval van kernbeschadiging. In deze paragraaf wordt voor de kans op 
kernbeschadiging geen onderscheid gemaakt tussen beide begrippen. 

Het is nuttig om voor de verschillende reactoren na te gaan welke scenario's dominant zijn in 
de totale kans op kernbeschadiging. Het blijkt dat de dominante scenario's voor de 
verschillende reactoren niet dezelfde zijn. Ook de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses zijn van 
belang. Zij geven ondermeer aan hoe de kans op kernsmelten kan worden beïnvloed (verder 
verlaagd). 

De kans op kernbeschadiging wordt voorts verminderd als men de inzetbaarheid van de 
bedrijfssystemen zo ruim weet te maken dat deze systemen ook tijdens ongevalssituaties, 
waarvoor ze niet primair zijn bedoeld, kunnen worden ingezet. 

Voor de Nederlandse situatie kan worden opgemerkt dat er een uitstekend koppelnet bestaat 
dat is aangesloten op het Duitse en Belgische net. De kans op stroomuitval voor langere duur 
is dan ook kleiner dan in NUREU-1150 voor de Verenigde Staten is aangenomen. 



- 20 -

Voor het bepalen van de technisch haalbare kans op kernbeschadiging is in belangrijke mate 
gebruik gemaakt van het recente rapport NUREG-1150, maar ook van andere bronnen. In 
de appendix (bladzijde S3 in deze band) en nog uitvoeriger in bijlage 3 (tweede band) is dit 
toegelicht. De uitkomst is dat nieuwe in Nederland te bouwen reactoren zodanig moeten 
kunnen worden ontworpen, gebouwd en bedreven, dat de kans op kernbeschadiging voor 
die reactoren kleiner dan 10 "5 per reactorjaar zal zijn. Zoals in bijlage 2 is toegelicht, lijkt 
het mogelijk de kans op kernbeschadiging door extra beveiligingen nog verder terug te 
brengen. Bij de kokendwaterreactor zijn de bedoelde kansreducties zelfs relatief eenvoudig 
te bewerkstelligen (zie paragraaf 2.2.1 van bijlage 2). 

4.3 Lozingen als de insluiting intact blijft 

Indien üe insluiting aan de lekdichtheidseisen voldoet en er geen processen plaatsvinden die 
tot beschadiging van de insluiting leiden dan zal een kernsmeltongeval dus niet met een 
ongecontroleerde lozing eindigen. Het kernsmeltproces kan binnen het primaire systeem 
worden gestept door herstel van koeling. Een voorbeeld is het TMI-ongeval waar de 
systeembegrenzing van het primaire systeem intact is gebleven. De lozingen bleven beperkt 
tot edelgassen en een uiterst kleine hoeveelheid andere splijtingsprodukten. Naast het herstel 
van de noodkoelvoorzieningen wordt momenteel voor vele reactoren nagegaan welke 
bedrijfsvoorzieningen kunnen worden ingeschakeld om de koeling te herstellen. Hiervoor is 
het wel noodzakelijk dat het r imaire systeem (bij de DWR) of het reactorvat (bij de KWR) 
van druk wordt gebracht. Met name de kokendwaterreactor biedt een aantal mogelijkheden 
voor extra watersuppletie zoals bijvoorbeeld de brandbluspompen die dikwijls zijn uitgerust 
met volledig onafhankelijke dieselmotoren. Ook de mobiele brandweer kan in dezen een 
functie vervullen. In Zweedse reactoren zijn en worden voorzieningen aangebracht die de 
inzetbaarheid van de bedrijfssystemen vergroten. Ook in NUREG-1150 worden voorbeelden 
genoemd. 

Indien de koeling binnen het primaire systeem niet kan worden hersteld, kunnen toch nog 
voldoende middelen aanwezig zijn om de geproduceerde warmte binnen de insluiting af te 
voeren. Sommige lichtwaterreactoren zijn voorzien van een sproeisysteem. Een bijkomend 
gunstig effect van het sproeien is dat aerosolen zullen worden neergeslagen. Mochten om een 
of andere reden deze systemen niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld vanwege langdurige uitval 
van externe en interne stroomvoorziening), dan kunnen de eerder genoemde bedrijfs¬ 
voorzieningen voor deze koeling worden ingezet. Indien het niet lukt de afvoer van de 
vervalwarmte te herstellen zal de druk binnen de insluiting toenemen waarbij na verloop van 
dagen de bezwijkcondities van de insluiting en/of doorvoeringen kunnen worden 
overschreden. Om dit te voorkomen kunnen voorzieningen worden aangebracht die het 
mogelijk maken gecontroleerd via filters te lozen. 
Een belangrijk aspect vormt de beheersing van het waterstofprobleem. Verbranding van 
waterstof betekent extra energietoevoer. Er dient te worden zorggedragen dat lokaal geen 
explosieve mengsels kunnen ontstaan. Voor de beheersing van het waterstofprobleem zijn in 
hoofdstuk 2 enkele opties aangegeven. 

In de RSS-studie werd de penetratie van de gesmolten kern door de bodem van de 
reactorinsluiting als een relatief gunstige afloop beschouwd. Desalniettemin moeten voor¬ 
zieningen worden getroffen om deze penetratie te voorkomen. Een optie hiervoor is het 
onder water zetten van de bodem van de reactorkamer voordat de gesmolten kern het 
reactorvat verlaat. Als het gesmolten kernmateriaal in dat water valt, zullen grove deeltjes 
ontstaan en geen dichte massa. Hierdoor kan het kernmateriaal gemakkelijker worden 
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gekoeld. Men spreekt dan van een 'koelbaar bed' [20]. Een andere optie is het aanbrengen 
van een speciale opvanginrichting voor gesmolten kernmateriaal, zie bijlage 2. 

De kokendwaterreactor is uitgerust met een drukonderdrukkingssysteem. Zolang die naar 
behoren werkt zal een lozing alleen maar via het waterbassin van dit systeem kunnen 
plaatsvinden. Het waterbassin werkt dus als een extra filter. Echter, er kan een kortsluiting 
bestaan via de onderdrukterugstroomleiding waatin zich terugslagkleppen bevinden die hun 
functie niet uitoefenen. De conditionele kans op een defecte terugslagklep wordt geschat op 
1 0 - 2 . 

Resumerend kan worden gesteld dat indien de warmte uit de reactorinsluiting kan worden 
afgevoerd, ongecontroleerde lozingen kunnen worden voorkomen. Indien de warmte niet 
kan worden afgevoerd, maar er wel voorzieningen zijn waarmee de druk kan worden ontlast 
zodat er wordt geloosd via filters, blijft de reactorinsluiting eveneens intact en wordt de lozing 
beperkt, mede omdat voldoende tijd beschikbaar zal zijn om de splijtingsprodukten binnen 
de insluiting te doen neerslaan. De lozing kan daardoor niet groter worden dan bronterm 3. 
De kans dat het niet lukt de koeling binnen de insluiting op tijd te herstellen wordt op 
10 - 1 geschat (dit is dus de kans op mislukken van het ongevalsmanagement). Uitgaande van 
een kans op kernbeschadiging van 10 "5 per reactorjaar moet worden geconcludeerd dat de 
reactor zodanig kan worden ontworpen, gebouwd en bedreven dat de kans op een lozing ter 
grootte van bronterm 3 een kans zal hebben van 10 "6 per reactorjaar. 

Scenario's voor de drukwaterreactor, die wordt verondersteld te zijn uitgerust met een 
drukontlastvoorziening met filters 

- D, IN, S-l (Drukwaterreactor, Insluiting Intact, Scenario 1): De geproduceerde warmte 
kan worden afgevoerd. Geen penetratie van de bodem van de reactorinsluiting. De 
conditionele kans is 1. De edelgassen zullen uiteindelijk moeten worden geloosd. 
Lozing « bronterm 3 

- D, IN, S-2: De geproduceerde warmte kan niet worden afgevoerd. Om te voorkomen dat 
de druk binnen de insluiting te hoge waarden bereikt zal via filters de druk binnen de 
insluiting worden ontlast. Conditionele kans 10 "' . Lozing ongeveer bronterm 3. 

Scenario's voor de kokendwaterreactor, die eveneens is uitgerust met een 
drukontlastvoorziening met filters 

- K, IN, S-l (Kckendwaterreactor, Insluiting Intact, Scenario 1): Zie D, IN, S-l. 
Conditionele kans 1. Lozing « bronterm 3 

- K, IN, S-2: Zie D, IN, S-2. Conditionele kans 10 - 1 . Lozing ongeveer bronterm 3. 

- K, IN, S-3: Het drukonderdrukkingssysteem is gedeeltelijk kortgesloten (kans daarop is 
geschat op 10 ~2). Door drukontlasting via filters wordt voorkomen dat de 
reactorinsluiting faalt. Lozing ongeveer bronterm 3. 
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4.4 Lozingen als de insluiting al lekt voor het ongeval 

De oorzaken voor een lekkende insluiting kunnen zijn: 

- abusievelijk openstaande afsluiters in een leiding die de insluitconstructie passeert 
- een afdichting van een doorvoering door de insluitconstructie is tijdens bedrijf beschadigd 
- een afdichting van een doorvoering raakt beschadigd gedurende een reactorongeval. 

Voor een reeds bestaand lek worden in NUREG-1150 waarden gepubliceerd van afmetingen 
van lekken en van de kans dat zo'n lek bestaat (zie tabel 4.1). Afdichtingen van 
doorvoeringen van huidige reactoren zijn uiteraard bestand tegen de ontwerpcondities voor 
de insluitconstructie. In hoeverre deze ook bestand zijn tegen zwaardere condities, zoals die 
bijvoorbeeld kunnen optreden bij lokale waterstofbranden, c'ient nader te worden onder¬ 
zocht. Voor de insluiting zelf bestaat immers een ruime marge tussen de ontwerpdruk en de 
bezwijkdruk, en diezelfde marge is gewenst voer de doorvoeringen. Hierbij moet overigens 
worden opgemerkt dat het voor reactoren die niet zijn uitgerust met drukontlast-
voorzieningen juist gunstig kan zijn dat de bezwijkcondities voor doorvoeringen lager liggen 
dan de bezwijkcondities van de insluiting zelf (lek-voor-breuk). 

Tabel 4.1: Kans van ongedetecteerd lek in de binneninsluiting, volgens NUREG-1150. 

soort lek 

Open sluizen 

Middelgroot lek 

Groter dan specificatie 

conditionele 
kans 

10 "6 tot 10' 5 

10 "3 tot 10' 2 

0,3 

oppervlak 
(cm2) 

30000 

175 

klein 

lekstroom 

» 1 0 0 x toegestane hoeveelheid 

>100 x 

<10 x 

Retentie van splijtingsprodukten vindt plaats binnen het primaire systeem, de binnen¬ 
insluiting, de buiteninsluiting en de bijgebouwen. Bij het ontwerpen en inrichten van de 
bijgebouwen dient, met name voor wat betreft de wijze van ventileren en de gasdichtheid, 
zowel rekening te worden gehouden met deze retentiemogelijkheid als met de mogelijkheid 
dat ook waterstof naar de bijgebouwen kan lekken en daar kan ontbranden. Indien de 
bijgebouwen worden uitgerust met een sproei-installatie ter bestrijding van brand zal deze 
voorziening ook het neerslaan van aerosolen in die gebouwen bevorderen. 

In een GRS-publikatie [21] en in NUREG-1150 worden brontermen vermeld voor lekkende 
insluitingen. De GRS-waarden kunnen als 'best-estimate' van een groot lek (700 cm2) 
worden beschouwd en zijn van de grootte-orde van bronterm 2. In NUREG-1150 is voor de 
grotere lekken een bovenwaarde van ongeveer bronterm 1 en een onderwaarde van ongeveer 
bronterm 2 gepubliceerd. Voor de Duitse reactoren kan met een grotere retentie in de 
ringruimte (de ruimte tussen buiteninsluiting en binneninsluiting) en in de bijgebouwen 
worden gerekend. Voor nieuwe reactoren kan voor de 'best estimate'-waarde voor de lozing 
bronterm 2 worden aangehouden. Indien een pessimistisch procesmodel wordt gehanteerd, 
wordt de te verwachten lozingsomvang bronterm 1 en de bijbehorende conditionele kans 
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Ongevalsmanagement kan bijdragen tot een aanzienlijke beperking van de lozing. Met name 
kan hierbij worden gedacht aan sproeien binnen de primaire insluiting en, indien hiervoor 
voorzieningen zijn, ook sproeien in de bijgebouwen. Ook kan, vooral bij de middelgrote 
lekken, lozen vooraf (via de drukomlastinrichting van de binneninsluiting en filters) tot 
verkleining van de bronterm leiden. Tengevolge van een lekstroom zal de luchthoeveelheid 
binnen de insluiting belangrijk minder worden. De atmosfeer binnen de insluiting zal dan 
voor het grootste deel bestaan uit stoom. Indien in deze situatie de atmosfeer binnen de 
insluiting door middel van sproeien wordt gekoeld is het mogelijk een onderdruk binnen de 
insluiting te bewerkstelligen en zullen geen splijtingsprodukten ontsnappen. Daarnaast kan 
het onder water zetten van de reactorkamer tot een aanzienlijke reductie van de bronterm 
leiden, met name voor de minder vluchtige en de niet-vluchtige splijtingsprodukten. 

Scenario's voor de drukwaterreactor 

Enkele scenario's worden beschouwd, waarbij op het moment van doorsmelten van de 
bodem van het drukvat het primaire systeem van druk is. Een overzicht van de Iekscenario's 
is weergegeven in tabel 4.2. De kans dat een afsluiter openstaat is gesteld op 10"* tot 
10 "2 , vergelijk tabel 4.1. Deze waarde is onafhankelijk van de grootte van de afsluiter. 

- D, LK, S-l (Drukwaterreactor, Lek, Scenario 1): Hierbij wordt een groot lek van 
200-1000 cm2 aangenomen (conditionele kans 10 ~3 tot 10 "2 ) of het zeer grote lek 
(openstaande sluis, conditionele kans 10 "6 tot 10~5J. Voorts is de buiteninsluiting 
inclusief de bijgebouwen beschadigd, in elk geval aanzienlijk lek (conditionele kans 
10 - 1 ) . Ongevalsmanagement is mislukt (niet kunnen sproeien of reactorkamer onder 
water zetten) (conditionele kans 10 ~' ) . Pessimistische procesbeschouwing: grootste 
bronterm heeft conditionele kans 10~' . De totale conditionele kans van dit scenario 
wordt dan kleiner dan 10 ~5 . Gepostuleerde lozing: bronterm 1. 

- D, LK, S-2: Hierbij wordt een groot lek verondersteld (conditionele kans 10 ~3 tot 
10 ~2 ) . Voorts wordt aangenomen dat de buiteninsluiting inclusief bijgebouwen niet meer 
lekt dan is toegestaan, en dat ongevalsmanagement mislukt. De totale conditionele kans 
is dan 10 "3 tot 10 "4 . Volgens de GRS-studie [21J moet in deze situatie een lozing van 
ongeveer bronterm 2 worden verwacht. 

- D, LK, S-3: Het lek is middelgroot tot groot (50 - 1000 cm2 ) (conditionele kans 10 "3 

tot 10 '2 ) . Tevens wordt verondersteld dat het lukt mitigerende maatregelen te treffen, 
zoals het sproeien binnen de insluiting, het onder water zetten van de reactorkamer en 
voor de middelgrote lekken gecontroleerd lozen via filters. De totale conditionele kans is 
kleiner dan 10 ~2 . De bronterm kan dan worden beperkt tot ongeveer bronterm 3. 

- D, LK, S-4: De insluiting voldoet wat betreft lekdichtheid niet aan de specificatie, maar 
het lek is klein (conditionele kans 0,3, in het schema is 10 - 1 aangehouden). De lozing 
door het lek is beperkt en het verdere verloop zal dan nagenoeg gelijk zijn aan dat bij een 
vooraf dichte insluiting. Lozingsgrootte < bronterm 3 (zie par. 4.3). 
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Scenario's voor de kokendwaterreactor 

De kokendwaterreactor is uitgerust met een drukonderdrukkingssyssteem. Zolang het 
drukonderdrukkingssysteem naar behoren werkt, zal de lozing beperkt blijven tot minder 
dan bronterm 3. Indien een kortsluiting van het drukonderdrukkingssysteem is ontstaan 
(bijvoorbeeld door het falen van een terugslagklep in de drukvereffeningsleiding, hier 
aangeduid met de term beperkt kortgesloten), kan een beschouwing worden opgezet zoals bij 
de drukwateireactor. In tabel 4.3 zijn vier scenario's opgenomen voor de kokend¬ 
waterreactor: 

- K, LK, S-l (Kokendwaterreactor, Lek, Scenario 1): De insluiting heeft een middelgroot 
tot groot lek (conditionele kans < 10 "2 ) en het drukonderdrukkingssysteem is beperkt 
kortgesloten (conditionele kans 10 ~2 ) . Voorts worden omstandigheden aangenomen zoals 
beschreven onder D, LK, S-l van de drukwaterreactor (lekke bijgebouwen, pessimistisch 
procesmodel en mislukken ongevalsmanagement ) . De totale conditionele kans wordt 
kleiner dan 10 "7 . Een lozing ter grootte van bronterm 1 wordt gepostuleerd. 

- K, LK, S-2: De insluiting bevat een middelgroot tot groot lek (conditionele kans < 10~2 ) , 
het drukonderdrukkingsysteem is beperkt kortgesloten (conditionele kans 10~2 .̂ Voorts 
een realistische procesbeschouwing en mislukt ongevalsmanagement (conditionele kans 
10 - 1 ) . De totale conditionele kans is kleiner dan 10 "5 . Zoals bij D, LK, S-2 moet een 
lozing ter grootte van bronterm 2 worden verwacht. 

- K, LK, S-3: Als K, LK, S-2, echter met geslaagd ongevalsmanagement. Conditionele kans 
< 10 "4 . Lozing omstreeks bronterm 3. 

- K, LK, S-4: Het drukonderdrukkingssysteem blijft intact, de verdere condities zijn 
analoog aan die van D, LK, S-2. De conditionele kans is kleiner dan 10 "3 . De lozing zal 
beperkt blijven tot ongeveer bronterm 3. 

Andere scenario's worden niet uitgewerkt, omdat de daarbij optredende lozingen alle veel 
kleiner dan bronterm 3 zijn. 

4.5 Lozingen als de insluiting wordt 'kortgesloten' 

Scenario's voor de drukwaterreactor 

De kortsluitscenario's worden gekenmerkt door het ontstaan van een directe lekweg van het 
primaire systeem naar de omgeving. Klassiek is het in RSS genoemde V-scenario van twee 
falende terugslagkleppen in serie waardoor de hoge druk van het primaire systeem op het 
lage-druk-noodkoelsysteem komt te staan dat daardoor faalt. De aanwezigheid van 
verbindingsleidingen, weliswaar voorzien van afsluiters, tussen de lage-druk-noodpompen, 
aangebracht om elke beschikbare pomp naar elk injectiepunt te kunnen schakelen, vergroot 
nu de kans dat het totale lage-druk-noodinjectiesysteem faalt. Bij sommige reactoren kan 
ook het Rest Warmte Afvoer-systeem, een systeem dat tijdens de splijtstofwisseling de 
vervalwarmte al ^ert, een mogelijkheid tot een kortsluitscenario opleveren. Meestal is in dat 
systeem het hoge-drukgedeelte gescheiden van het lage-drukgedeelte door middel van twee 
in serie geschakelde motorgestuurde afsluiters. Nadat in RSS het V-scenario was onderkend 
kon door middel van tekdetectie, alsmede verbeterde testprocedures de kans van optreden 
worden verkleind. Voor nieuwe reactoren kan en dient de specificatie voor het 
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lage-druk-injectiesysteem zodanig te worden opgesteld dat de kans van optreden aanzienlijk 
wordt verkleind, in feite uitgesloten geacht kan worden. 

Betreffende de bronterm kan worden opgemerkt dat in eerste instantie retentie van 
splijtingsprodukten in primair systeem en bijgebouwen zal optreden. Door ongevals-
management, te weten door openen van de drukontlastkleppen op de drukgenerator en 
eventueel van de drukontlastklep op de insluiting, kan een reductie van een eventueel in een 
later stadium optredende ongecontroleerde lozing naar de omgeving worden bereikt. Ook het 
onder water zetten van de reactorkamer reduceert de bronterm, in het bijzonder het 
vrijkomen van de minder- of niet-vluchtige splijtingsprodukten. Voor de retentie in de 
bijgebouwen wordt verwezen naar de vorige paragraaf. Hierbij kan dan worden opgemerkt 
dat bijvoorbeeld voor de SURRY-reactor het lage-druk-injectiesysteem laag in de 
pompkelder is geïnstalleerd, zodat tijdens de leegstroomfase de opening van het lek zal 
worden overspoeld door het water uit het primaire systeem, waardoor een extra reductie van 
de bronterm wordt bereikt. Over de bronterm kan worden opgemerkt dat in NUREG-1150 
een lozingsomvang wordt berekend van ongeveer bronterm 2 tot groter dan bronterm 1. 
Indien het ongunstige ongevalsverloop wordt gepostuleerd en bovendien de retentie in 
primaire systeem en bijgebouwen pessimistisch wordt ingeschat, kan in overeenstemming met 
de bovenwaarde uit NUREG-1150 :en lozing worden verwacht van groter dan bronterm 1. 
De lage waarde van ongeveer bronterm 2 lijkt realistischer (zie bijlage 2). 

Een tweede коrtsluitscenario voor de drukwaterreactor vormt het falen van de 
stoomgeneratorpijpen. Indien deze pijpen falen en bovendien de veiligheidsafsluiters van het 
secundaire systeem in geopende positie falen is een directe lekweg naar de omgeving 
gevormd. Stoomgeneratorpijpbreuk kan een inleidende gebeurtenis vormen voor een 
reactorongeval. Het kan echter ook gebeuren dat stoomgeneratorpijpen breken ten gevolge 
van processen welke binnen het primaire systeem plaatsvinden. 

Stoomgeneratorpijpbreuk is reeds enkele malen opgetreden, bijvoorbeeld bij Ginna [22], 
Prairie Island [22] en bij Doel 2 [22]. Het bleek voor de bedrijfsstaf een gecompliceerde 
storing te zijn, die anders verliep dan in de bedrijfsboeken was beschreven. Momenteel zijn 
voor diverse reactoren uitgebreide analyses uitgevoerd ter behandeling van deze storing en is 
de bedrijfsstaf beter voorbereid op deze gebeurtenis. Bovendien is de waterbehandeling in 
het primaire en het secundaire systeem aanzienlijk verbeterd, waardoor aantasting van het 
pijpmateriaal en dus de kans op falen tot een minimum is teruggebracht. Ook de 
roosterconstructies voor het steunen van de pijpen van de stoomgenerator, welke in het 
verleden oorzaak zijn geweest van uitval van stoomgeneratorpijpen, zijn aangepast. De kans 
op een lekkende stoomgeneratorpijp zal danook voor nieuwe reactoren beduidend kleiner 
zijn dan voor bestaande reactoren. Bij een stoomgeneratorpijpbreuk als inleidende 
gebeurtenis zal in het algemeen het lekoppervlak klein zijn. Alhoewel de kans dat meerdere 
pijpen tegelijkertijd falen klein kan worden geacht, is deze gebeurtenis niet uit te sluiten. Bij 
het opstellen van ongevalsmanagementprocedures dient danook rekening te worden 
gehouden met een vergroot lekoppervlak. Op het mogelijk falen van stoomgeneratorpijpen 
tengevolge van belastingen die gedurende het verloop van een ongeval optreden is reeds in 
een tweetal ECN-publikaties [9],[23] gewezen. Voor een lozing naar de omgeving moet 
additioneel worden verondersteld dat het niet lukt om de stoomgenerator te isoleren en dat 
een of meer van de veerbelaste afblaaskleppen van het secundaire systeem in geopende 
toestand falen. 

Stoomgeneratorpijpbreuk als vervolggebeurtenis kan plaatsvinden gedurende de leegstroom¬ 
en opwarmfase van het primaire systeem. Het Source Term Code Package van de USNRC 
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bevat geen modellen om de in deze fase optredende processen te analyseren. Het is moeilijk 
om kans en consequenties van deze gebeurtenis te schatten, mede omdat ongevals-
management voor het al dan niet optreden belangrijk is. Ook in de literatuur worden geen 
gegevens aangetroffen. Ter voorkoming van dit type ongeval is het van belang dat het 
primaire systeem tijdig van druk wordt gebracht. Vooralsnog wordt de kans dat 
stoomgeneratorpijpbreuk optreedt en tot een aanzienlijke lozing van splijtingsprodukten 
leidt, geschat op 10 "9 tot 10 "7 per reactorjaar. Indien nadere analyses zouden uitwijzen dat 
dit scenario belangrijk bijdraagt tot het risico dan kunnen ontwerpmaatregelen worden 
getroffen (bijvoorbeeld afblazen via scrubbers) die de lozing aanzienlijk zullen beperken. 

In dit scenario treedt geen retentie op in de bijgebouwen. In het LACE-experiment (zie 
bijlage 1.7) bleek dat retentie zich vooral voordoet bij lage uitstroomsnelheid. Gezien de 
opbouw van de stoomgenerator welke is voorzien van een stoomdroger, en de grote diameter 
van de hoofdstoomleidingen kan een aanzienlijke retentie worden verwacht in het primaire 
systeem, de stoomgenerator en de stoomleidingen. Als een groot gedeelte van het gesmolten 
kernmateriaal in het water valt dat zich onder in het reactorvat bevindt, ontstaat een kritieke 
situatie, omdat dan ten gevolge van de sloomvorming de binnen het primaire systeem 
zwevende aerosolen kunnen worden uitgedreven. In NUREG-11S0 kan men bij deze 
pessimistische veronderstellingen als bovengrens van de lozingsomvang een bronterm groter 
dan bronterm 1 vinden. Ongevalsmanagement kan nog een bijdrage leveren tot reductie van 
de bronterm. Zelfs indien alle andere mogelij, eden hebben gefaald, kan men, indien 
hiervoor voorzieningen zijn aangebracht, bijvoorbeeld door middel van de mobiele 
brandweer, water in de stoomgenerator pompen. Het openen van de drukontlastkieppen op 
de drukgenerator, de drukontlastkieppen van de reactorinsluiting en het onder water zetten 
van de reactorkamer kunnen eveneens bijdragen tot reductie van de bronterm. Overigens 
moet hierbij worden opgemerkt dat het falen van de stoomgeneratorpijpen kan zijn 
veroorzaakt door een mislukte actie om de drukontlastkieppen op de drukgenerator van het 
primaire systeem te openen, zoals beschreven in [23]. 

Enkele scenario's worden hier uitgewerkt, en samengevat in tabel 4.2. Het moet mogelijk 
zijn, voor nieuwe reactoren, de kans op kortsluiting leidend tot kernbeschadiging (het 
klassieke V-scenario) kleiner te maken dan 10 ~8 per reactorjaar. Om dit scenario in het 
schema te kunnen onderbrengen is op enigszins gekunstelde wijze een quasi-conditionele 
kans voor kortsluiting bepaald: de totale kans moet kleiner zijn dan 10 "8 , de kans op 
kernsmelten was 10 '5 , de (quasi) conditionele kans is dus kleiner dan 10 "3 . Voor de 
volgende scenario's is deze waarde de basis voor de bepaling van de totale conditionele kans. 
Het kortsluitscenario kan de begingebeurtenis zijn voor het smelten van de kern, en geen 
vervolggebeurtenis, zoals eenvoudigheidshalve in figuur 4.4 is vermeld. 

- D, KV, S-l (Drukwaterreacior, Kortsluiting, Scenario 1): Hierbij wordt een aantal 
pessimistische veronderstellingen gemaakt, zoals bijvoorbeeld een geringe retentie in het 
primaire systeem en ook een geringe retentie in de bijgebouwen, omdat ге zijn beschadigd. 
Ongevalsmanagement mislukt. De totale conditionele kans dat alle pessimistische 
aannamen gezamenlijk zullen opgaan wordt in dit geval conservatief op kleiner dan 10 "5 

gesteld, in plaats van kleiner dan 10 "6 , zoals uit figuur 4.4 zou kunnen worden gelezen. 
Men kan een lozing groter dan bronterm 1 postuleren. 

- D, KV, S-2: Retentie in primair systeem en bijgebouwen, want ongevalsmanagement 
mislukt (conditionele kans 10 "' ) . De totale conditionele kans wordt < 10"4 . Een lozing 
van de grootte-orde van bronterm 1 is mogelijk. 
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- D, KV, S-3: Het is gelukt mitigerende acties uit te voerer.: onder andere het openen van 
de op afstand bedienbare drukontlastklep op de drukgenerator, het onder water zetten van 
de reactorkamer en sproeien binnen de primaire insluiting en de bijgebouwen geven een 
reductie van de bronterm. De lozing zal zijn teruggebracht tot omstreeks bronterm 2. 
Totale conditionele kans < 10 "3 

Voor de stoomgeneratorpijpbreuk worden vier scenario's besproken (zie tabel 4.2). 
Aangezien voor het globaal schatten van de grootte-orde van de bronterm het minder 
relevant is of stoomgeneratorpijpbreuk het gevolg is van dan wel de aanleiding is voor 
kernbeschadiging, is het onderscheid in de hiernavolgende scenariobeschrijving niet 
consequent doorgevoerd. Dit betekent dan dat, uitgaande van een bijdrage van stoom¬ 
generatorpijpbreuk tot ernstige reactorongevallen van 10~9tot 10~7 en een kans op 
kernbeschadiging van 10 ~ 5 , de quasi vervolgkans 10 "4 tot 10 ~2 wordt. De scenario's 
waarbij stoomgeneratorpijpbreuk de inleidende gebeurtenis is, worden dus niet geheel 
correct behandeld. 

- D, SB, S-l: Een lozing vindt plaats via een groot lek gevormd door een aantal falende 
stoomgeneratorpijpen (conditionele kans W4 tot 10 ~2). Het lukt niet mitigerende 
maatregelen te effectueren (conditionele kans 10 - 1 ) . Pessimistische procesbeschouwing: 
grootste bronterm heeft conditionele kans 10"' . De totale conditionele kans wordt dan 
10 ~6 tot 10 "4 . Gepostuleerde lozing groter dan bronterm 1. 

- D, SB, S-2: Als bij D, SB, S-l, maar met geslaagd ongevalsmanagement. Het is 
bijvoorbeeld gelukt water in de stoomgenerator te pompen. De totale conditionele kans 
komt op 10 "4 tot 10 ~2 . De lozing wordt ongeveer bronterm 2. 

- D, SB, S-3: De centrate is uitgerust met een scrubber of filter, waar vanuit het 
turbinesysteem door wordt afgeblazen. De conditionele kans blijft 10 ~* tot 10 '2 . De 
lozing zal ongeveer gelijk zijn aan bronterm 3. 

- D, SB, S-4: De inleidende gebeurtenis is een klein lek in de stoomgeneratorpijpen. De 
conditionele kans wordt op de bovengrens 10~2 gehouden. De lozing is kleiner dan 
bronterm 2. 

Gezien de onzekerheid moet voor de kans een ruime marge v/orden genomen. In risico¬ 
analyses voor nieuw te bouwen centrales dient dit punt nader te worden uitgediept. 

Indien uit de risicostudie voor een nieuwe reactor blijkt dat zowel voor D, SB, S-l als voor 
D, SB, S-2 de grootts-orde van de kans respectievelijk de bronterm te hoge waarden geeft, 
dan dient overwogen te worden een afblaasinrichting met filter in het ontwerp op te nemen, 
waardoor deze scenario's worden geëlimineerd. 

Scenario's voor de kokendwaterreactor 

Anders dan bij de drukwaterreactor wordt bij de kokendwaterreactor de stoom, 
geproduceerd in de kern, rechtstreeks naar de turbine gevoerd. Een kokendwaterreactor 
lijkt daarom gevoeliger voor het kortsluitscenario. Uitgevoerde risicostudies wijzen echter 
anders uit. De redenen hiervoor zijn: 

- Periodieke inspectie van de stoomleidingen reduceert de kans op breuk aanmerkelijk. 
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- Daar waar de leidingen door de reactorinsluiting worden gevoerd, zijn in de leiding 
motorbediende, eventueel handbediende afsluiters - ook wel isolatiekleppen genoemd -
geïnstalleerd. De kans op falen van deze kleppen wordt niet beïnvloed door de pijpbreuk. 

- De bedrijfs- en veiligheidssystemen voor suppletie van koelmiddel zijn complementair. 
Pijpbreuk in het veiligheidssysteem beïnvloedt de werking van het bedrijfssysteem niet, en 
het omgekeerde is evenmin het geval. 

De kans op kernsmelten tengevolge van Itidingbreuk buiten de insluiting bij falende 
isolatiekleppen wordt in de risicostudie GESSAR II [24] gesteld op « 10 ~8 . Gezien deze 
kleine kans is het begrijpelijk dat dit scenario niet in NLJREG-1150 wordt besproken. 
Betreffende de bronterm kan worden opgemerkt dat retentie voornamelijk plaatsvindt in het 
reactorvat, in het leidingsysteem naar buiten, in de reactorinsluiting en eventueel in het 
turbinegebouw. De afloop kan enigs/.ins worden befnvloed door het openen van de 
'Automatic Depressurization System'-kleppen, waardoor een gedeelte van de stoomstroom 
kan worden afgeleid naar het drukonderdrukkingssysteem. Het juiste tijdstip van de 
bediening van de ADS-kleppen is belangrijk. Bij dit kortsluitscenario hoort, onder 
pessimistische veronderstellingen, een lozing groter dan bronterm 1. De kortsluitscenario's 
van de kokendwaterreactor verlopen grotendeels analoog aan die van de V-scenario's voor 
de drukwaterreactor, met dien verstande dat de kans kleiner wordt geacht (circa een factor 
100). De scenario's worden dan ook niet afzonderlijk omschreven. 

4.6 Lozingen als de insluiting faalt tijdens het ongeval 

In deze paragraaf worden die processen besproken die aanleiding kunnen zijn tot vroegtijdig 
grootschalig falen van de insluiting. Onder vroegtijdig falen verstaat men falen op een tijdstip 
waarop (nog) veel aerosolen zweven in de atmosfeer binnen de insluiting (enkele uren). Laat 
falen hoeft niet in de beschouwing te worden betrokken, omdat laat falen door gebruik van 
de drukontlastvc orziening altijd zal kunnen worden voorkomen. De processen die leiden tot 
vroegtijdig grootschalig falen van de reactorinsluiting zijn: stoomexpiosies, waterstof-
verbranding, uitstoot van gesmolten splijtstof, grootschalig falen van de bodem van het 
reactorvat. De laatste twee processen zijn alleen van belang als ze onder hoge druk 
plaatsvinden. 

Stoomexpiosies 

De gevolgen van een stoomexplosie zullen worden nagegaan voor de beide typen reactoren. 

Scenario's voor de drukwaterreactor 

De gevolgen van stoomexpiosies die binnen het reactorvat optreden worden vooral bepaald 
door de energie die aan het projectiel (bijvoorbeeld het reactordeksel) wordt meegegeven en 
door de sterkte van de insluiting. Hel best bestand tegen projectielen is de dubbele betonnen 
insluitconstructie (zie bijlage 1.8). Voor de drukwaterreactor worden stoomexpiosies buiten 
het reactorvat niet als een probleem ge/.ien. 

Voor het verband tussen kans en bronterm zijn in label 4.2 vier scenario's beschreven. 
Hierbij wordt uitgegaan van de hierboven genoemde dubbele betonnen insluiting. 

- D, SE, S-l: Het projectiel heeft zoveel energie meegekregen dat in de binneninsluiting een 
groot gat wordt geslagen en in de buiteninsluiting scheuren ontstaan. De reactor-
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insluiting is zo sterk uitgevoerd dat de conditionele kans kleiner dan 10 ~5 is. Lozing 
groter dan bronterm 1. 

- D, SE, S-2: Het projectiel veroorzaakt aanzienlijke schade aan de binneninsluiting, de 
buiteninsluiting wordt echter niet beschadigd. De conditionele kans op deze gebeurtenis is 
groter en kan, gezien de lagere benodigde energie, worden gesteld op kleiner dan 10 ~4 . 
Ongevalsmanagement mislukt (conditionele kans 10 - 1 ) . De totale conditionele kans is 
kleiner dan 10 ~5 . Lozing vindt plaats via ventilatiekanalen binnen de buiteninsluiting en 
lekken in de bijgebouwen. De lozing is groter dan bronterm 2 . 

- D, SE, S-3: Als D, SE, S-2, echter het ongevalsmanagement slaagt. De conditionele kans 
is kleiner dan 10 "4 , de lozing kleiner dan bronterm 2. 

- D, SE, S-4: De binneninsluiting wordt licht beschadigd. Tengevolge van depositie in 
scheuren van het beton kan worden verwacht dat ook zonder adequaat 
ongevalsmanagement de lozing de grootte-orde van bronterm 3 niet overschrijdt. De 
conditionele kans wordt kleiner dan 10 ~3 . 

Opmerking: Voor het geheel elimineren van het stoomexplosiescenario kan worden gedacht 
aan het installeren van een schild van voldoende sterkte om eventuele projectielen zodanig 
af te remmen dat de resterende kinetische energie onvoldoende is om de insluiting te 
penetreren. Een dubbele betonnen insluiting kan hetzelfde effect hebben. 

Scenario's voor de kokendwaterreactor 

Algemeen wordt aangenomen dat stoomexplosies van voldoende omvang om de insluiting te 
beschadigen bij kokendwaterreactoren nog minder waarschijnlijk zijn dan bij druk-
waterreactoren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

- De splijtstofelementen bevinden zich in bussen. Hierdoor zal een eventueel 
kerndegradatieproces gefaseerd plaatsvinden: eerst de hoogst belaste splijtstofelementen, 
daarna de minder belaste. Gesmolten splijtstof valt in de tijd gespreid in de onderkamer. 

- De regelstaafaandrijvingsbuizen in de onderkamer van het reactorvat vormen een 
ruimtelijke verdeling van de onderkamer, zodat een coherent plaatsvindende verdeling en 
fragmentatie van gesmolten splijtstof over de gehele onderkamer vrijwel uitgesloten is. 

- Door de aanwezigheid van regelstaafdoorvoeringen in de bodem is het waarschijnlijker dat 
de bodem zal falen, waardoor de belasting op het deksel wordt beperkt. 

Ruwweg wordt de kans omstreeks een factor 10 kleiner geschat dan voor druk-
waterreactoren. Voor een viertal scenario's is, analoog aan die voor de drukwaterreactor, de 
kans van optreden en de bijbehorende broruerm geschat en weergegeven in tabel 4.3. Een 
complicatie is dat stoomexplosies buiten het reactorvat kortsluiting van het druk-
onderdrukkingssysteem zouden kunnen veroorzaken. Het drukonderdrukkingssysteem dient 
danook zodanig te worden ontworpen dat dit scenario niet bijdraagt tot het risico. Om aan te 
geven wat kan gebeuren is een extra scenario, K, SE, S-5, toegevoegd. In dit scenario 
ontsuat een stoomexplosie in de reactorkamer waardoor het drukonderdrukkingssysteem 
volledig wordt kortgesloten. Daarop faalt de reactonnsluiting. De conditionele kans is kleiner 
dan 10 '5 , de lozing heeft de grootte van bronterm 1. 



- 30 -

Waterstofverbranding 

Excessieve waterstofverbranding kan leiden tot vroegtijdig falen van de insluiting. Indien de 
reactor wordt uitgerust met voorzieningen om het waterstofprobleem te beheersen kan 
vroegtijdig bezwijken van de insluiting uitgesloten worden geacht. Dit kan door het toepassen 
van gloeikoppen (bougies) die worden geïnstalleerd op diverse plaatsen in de insluiting. Deze 
zorgen voor een gecontroleerde oxidatie van waterstof tot waterdamp. De benodigde 
gloeispanning wordt verkregen uil batterijen. Zeer recent is de ontwikkeling van katalytische 
recombinatoren, die dezelfde werking hebben maar onafhankelijk zijn van elektrische 
voeding. Bij kokendwaterreactoren kunnen aanvullend, indien noodzakelijk, de reactor-
kamei en de gasruimte van het drukonderdrukkingssysteem worden gefnertiseerd, zodat daar 
geen waterstofbranden kunnen ontstaan. 

Scenario's 

Ten aanzien van waterstofverbranding kunnen voor de drukwaterreactor de volgende 
scenario's worden onderscheiden. 

- D, WV, S-l (Drukwaterreactor, Waterstofverbranding, Scenario 1): Waierstof-
verbranding leidt tot grootschalig falen van de buiten- en binneninsluiting (conditionele 
kans < 10 ~* ) . De lozing wordt groter dan bronterm 1. 

- D, WV, S-2: Waterstofverbranding leidt tot scheuren in binneninsluiting. De 
buiteninsluiting blijft intact. De conditionele kans wordt geschat op < 10 "4 . 
Ongevalsmanagement mislukt (kans 10 - 1 ) . Totale conditionele kans wordt kleiner dan 
10 " 5 . Lozing bedraagt omstreeks bronterm 2. 

Scenario's worden niet verder gedetailleerd (zijn vergelijkbaar met die van de directe 
verwarming). 

Uitstoot van gesmolten splijtstof 

Indien de bodem van het reactorvat tengevolge van opwarming door de gesmolten kern 
onder hoge druk bezwijkt zal het kernmateriaal fijn gefragmenteerd in de reactorinsluiting 
worden verstoven. Kleine deeltjes nog niet geoxideerd zirconium en constructiemateriaal 
kunnen dan in de stoom- en luchtatmosfeer verbranden. De directe warmteoverdracht van 
de gesmolten kern aan de atmosfeer en de vrijkomende warmte tengevolge van de 
verbranding zorgen voor een verhoging van de belasting van de insluifconstructie. Een 
mitigerende actie kan hierbij zijn de reactorkamer onder water te zetten. Tijdens het 
verstuivingsproces zal dit water tezamen met de kerndeeltjes in de atmosfeer van de insluiting 
worden geblazen. Wel zullen deze deeltjes extra gekoeld worden. 

De drukwaterreactor 

De eerste verdediging tegen het fenomeen directe verwarming is preventie met behulp van 
betrouwbare voorzieningen waarmee het primaire systeem van druk kan worden gebracht. 
Het afblaasstation dient dan ook met veel zorg te worden ontworpen en derhalve bestand te 
zijn tegen de condities waaronder dit slation wordt beoogd te werken. De conditionele kans 
dat dit niet lukt wordt vooralsnog op 10"' gesteld. Dit is beslist te hoog, omdat het getal nog 
gebaseerd is op bestaande reactoren. Voor nieuwe centrales kan deze kanswaarde worden 
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verlaagd. Het van druk gaan kan ook plaatsvinden tengevolge van stromingen binnen het 
primaire systeem waardoor systeemwanden worden verhit en daardoor hun sterkte verliezen. 
In NUREG-1150 wordt de conditionele kans dai dit niet gebeurt op 3 x 10 " J gesteld. Ten 
behoeve van een 'Position Statement' heeft de USNRC voor de SURRY-reactor een 
kansdichtheidsverdeling opgesteld OUÏ vast te stellen welke drukstijging tengevolge van deze 
directe verwarming kan worden verwacht. De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.2 

In figuur 4.2 is verder voor de SURRY-reactor ook de kansdichtheid voor de bezwijkdruk 
van de insluiting weergegeven. Een kleine overlapping kan worden geconstateerd zodat voor 
dat aspect uit de figuur een conditionele kans voor falen van de insluiting van omstreeks 7 x 
10 ~2 kan worden bepaald. De ZION-reactor heeft verhoudingsgewijs een grotere en 
sterkere insluiting. Corrigeert men nu figuur 4.2 voor ZION-condities dan worden de beide 
krommen zoals weergegeven in figuur 4.3. Volgens deze figuur is de conditionele kans op 
falen van de ZION-insluiting 5 x 10 " 3 . Uitgaande van een dubbele insluitconstructie kan 
over de wijze van falen worden opgemerkt dat, indien de binneninsluiting grootschalig faalt, 
de kans dat ook de buiteninsluiting faalt, groot is. Ontstaan niet al te grote scheuren in de 
binneninsluiting dan zal de integriteit van de buiteninsluiting behouden blijven. 

Scenario's voor de drukwaterreactor 

Uitgaande van een kernsmeltingsongeval (kans 10" ' ) worden voor een aantal scenario's 
met directe verwarming de brontermgrootte en de kans geschat. De conditionele kans dat de 
reactorinsluiting tengevolge van directe verwarming faalt kan nu als volgt worden opgebouwd. 
De conditionele kans dat het niet lukt om door ongevalsmanagement het primaire systeem 
van druk te brengen is 0,1. De conditionele kans dat verhitting van het primaire systeem niet 
leidt tot falen elders in het primaire systeem is 0,3. Voor beide aspecten tezamen wordt in 
het vervolg een conditionele kans van 10 ~' aangehouden. De conditionele kans dat directe 
verwarming leidt tot falen van de insluiting is sterk afhankelijk van het type reactor. Voor 
SURRY is dit 7 x 10 "2 , voor ZION 3 x 10 "3 . Nieuwe reactoren kunnen zo worden 
ontworpen dat grootschalig falen van de insluiting kan worden uitgesloten. 

D, DV, S-l (Drukwaterreactor, Directe verwarming, Scenario 1): Onder hoge druk 
wordt kernmateriaal binnen de reactorinsluiting verstoven (conditionele kans 10 - 1 ) . 
Directe verwarming leidt tot falen van bei Je insluitingen. De totale conditionele kans kan 
voor nieuwe reactoren zeer klein worden gemaakt, feitelijk elke waarde tussen 0 en 
10 '5 . In de tabel wordt de waarde < 10 ' 5 aangehouden. De lozing onder deze condities 
is groot (> bronterm 1). 

D, DV, S-2: Onder hoge druk wordt kernmateriaal binnen de reactorinsluiting verstoven 
(conditionele kans 10 ~' ) . Directe verwarming leidt tot scheuren in de binneninsluiting, 
de buiteninsluiting blijft intact (conditionele kans geschat op kleiner dan \0'г ) . Het 
treffen van mitigerende maatregelen zoals sproeien mislukt (conditionele kans 10 "J ) . 
De totale conditionele kans is < 10"5 . De lozing is ongeveer bronterm l. 

D, DV, S-3: Als D, DV, S-2 echter met succesvol ongevalsmanagement. De conditionele 
kans is < 10 "4 , de lozing ongeveer bronterm 2. 

D, DV, S-4: Onder hoge druk wordt kernmateriaal binnen de reactorinsluiting verstoven 
(conditionele kans 10 "' ) . De insluiting is lek (conditionele kans < 10 "2 ) . De lekweg 
door de buiteninsluiting en de bijgebouwen is groter dan normaal (conditionele kans 
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10 - 1 ) . Het ongevalsmanagement mislukt (conditionele kans 10~l ) . Voorde berekening 
van de lozingsgrootte is een pessimistisch procesmodel toegepast (conditionele kans op 
grootste lozing 10 ~* ) . De totale conditionele kans is kleiner dan 10 "6 . Lozing groter 
dan bronterm 1. 

- D, DV, S-5: Als D, DV, S-4, echter met normale lekweg vanuit buiteninsluiting, mislukt 
ongevalsmanagement, geen pessimistisch procesmodel. De totale conditionele kans is 
kleiner dan 10 "4 . De lozing is groter dan bronterm 2. 

- D, DV, S-6: Als D, DV, S-5, echter met geslaagd ongevalsmanagement. De totale 
conditionele kans is kleiner dan 10 ~3 . De lozing kleiner dan bronterm 2. 

De kokendwaterreactor 

De kans op hoge-drukfalen is voor de kokendwaterreactor kleiner dan voor de druk-
waterreactor. De KWR is uitgerust met een ruimer bemeten drukontlaststation en werkt 
bovendien bij lagere druk. Indien toch hoge-drukfalen optreedt zal het gesmolten 
kernmateriaal door het waterbassin van het drukonderdrukkingssysteem worden geleid en 
aldaar worden gekoeld. Belangrijk is dan te bezien of de 'gevoelige' constructieonderdelen 
de optredende belasting kunnen weerstaan. Bij de KWR met MARK-II-insluiting lijken dit 
de dompelpijpen te zijn, bij een reactor met een insluiting van het MARK-III-type de 
scheidingswand tussen de reactorkamer en het drukonderdrukkingsysteem. 

Een belangrijke ontwerpkarakteristiek van KWR's is dat zich in de bodem van het reactorvat 
doorvoeringen voor de regelstaven bevinden. Deze doorvoeringen zijn zwakke plaatsen 
waardoor het gesmolten kernmateriaal gemakkelijk een weg naar buiten kan vinden. Het 
doorstroomoppervlak is hierbij kleiner dan in het geval dat bijvoorbeeld een lasnaad de 
zwakste plaats zou zijn. Bij een KWR zal de geëjecteerde massastroom dus gelimiteerd zijn. 
Kokendwaterreactoren kunnen desgewenst met een zogenoemde noodcondensor worden 
uitgerust. De noodcondensor, werkend op het principe van natuurlijke circulatie (dus 
passief), kan de reactor van druk brengen, en dit ook nog zonder verlies van koelmiddel. Zie 
bijlage 2. 

Scenario's voor de kokendwaterreactor 

- K, DV, S-l (Kokendwaterreactor, Directe verwarming. Scenario 1): Hoge-drukfalen 
treedt op (conditionele kans 10 "3 ) . Het drukonderdrukkingssysteem was reeds beperkt 
kortgesloten (conditionele kans 10 ~2 ) of het directe-verwarmingsproces leidt tot 
kortsluiting (conditionele kans < 10 "J ) . De reactorinsluiting faalt. De totale conditionele 
kans is 10 "5 . De lozing is groter dan bronterm 1. 

- K, DV, S-2: Hoge-drukfalen treedt op (conditionele kans 10 ~* ) . Het verstoven 
kernmateriaal wordt door het water van het drukonderdrukkingssysteem geleid en aldaar 
gekoeld. De conditionele kans blijft 10 ~3 . De lozing blijft beperkt tot < bronterm 3. 

- K, DV, S-3: Hoge-drukfalen treedt op (conditionele kans \0~3 ) . Het 
drukonderdrukkingssysteem is al beperkt kortgesloten (conditionele kans 10"2,). De 
reactorinsluiting is lek (conditionele kans < 10"2 ) . De kortsluiting en het lek zijn klein, 
althans klein genoeg om de reactorinsluiting niet te doen falen. Ongevalsmanagement 
mislukt (conditionele kans 10 "' ) . De totale conditionele kans is kleiner dan 10 "8 . De 
lozing wordt groter dan bronterm 2. 
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- К, DV, S-4: Als К, DV, S-3, echter met geslaagd ongevalsmanagement. De totale 
conditionele kans is kleiner dan 10 ~7 , de lozing is kleiner dan bronterm 2. 

Grootschalig falen van de bodem van het reactorvat 

In het voorgaande is het scenario besproken waarbij de bodem van het reactorvat plaatselijk 
doorsmelt. Als dat doorsmelten niet optreedt, wordt de smeltplas op den duur zo groot dat 
de rondlopende lasnaad tussen vatbodem en cilinder wordt bereikt en deze lasnaad gaat 
falen. Indien de reactorkamer nauw om het reactorvat sluit, kan het vat bij grootschalig falen 
van zijn bodem onder hoge druk, in opwaartse richting worden gelanceerd. Hierbij zijn 
weliswaar nog weerstanden te overwinnen, zoals de primaire pijpen die het vat zijdelings 
binnenkomen, en het dak van de reactorkamer, maar de energie kan voldoende zijn om de 
reactorinsluiting ernstig te beschadigen. 
Het loslaten van de reactorbodem hoeft niet tot een zuiver vertikale kracht te leiden. Bij de 
aanvang van dit scenario treedt een zijdelingse kracht op die door de reactorommanteling 
kan worden opgevangen, zodat een kleinere vertikale kracht resulteert, en lancering wellicht 
toch niet optreedt. In een ruim bemeten reactorkamer kan zo'n lancering niet plaatsvinden 
(de reactiekrachten alleen zijn onvoldoende). Nieuwe reactoren kunnen en dienen dus 
zodanig te worden gebouwd dat dit scenario niet kan optreden. 

Het grootschalig-falen-scenario, waarbij het reactorvat wordt gelanceerd, vertoont sterke 
gelijkenis met het stoomexplosiescenario. Voor beide geldt bovendien dat constructieve 
maatregelen de kans van optreden tot nul kunnen terugbrengen. Zoals ook voor de 
stoomexplosie gedaan, wordt hier voor het grootschalig-falen-scenario uitgewerkt wat de 
gevolgen zullen zijn als dit scenario zich toch voordoet. 

Scenario 

- D, HD, S-l (Drukwaterreactor, Hoge druk, Scenario 1): Het kernsmeltingsproces vindt 
plaats onder hoge druk (conditionele kans 10"' ) . De reactorkamer is zodanig van 
constructie dat deze een conditionele kans bijdraagt van < 10'* op de lancering van het 
reactorvat dat beide insluitingen doet falen. De totale conditionele kans is kleiner dan 
10 "5 . De lozing is onder deze omstandigheden groter dan bronterm 1. 

In de tabellen aan het eind van dit hoofdstuk zijn de verschillende scenario's voor de 
drukwaterreactor en de kokendwaterreactor nog eens samengevat. 

4.7 Onzekerheden 

Zoals hiervoor reeds enkele malen is opgemerkt is het brontermonderzoek nog niet 
afgerond. Wel is al duidelijk welke processen voor de bromerm belangrijk zijn, echter bij de 
kwantitatieve beschrijving moet thans nog met onzekerheden worden rekening gehouden. In 
NUREG-1150 [11] is het probleem van de onzekerheden aangepakt door het raadplegen 
van experts. Een aantal hiertoe uitgenodigde experts is gevraagd omtrent de uitkomst van 
een bepaald proces een kansdichtheidsverdeling te geven (voor een resultaat zie bijvoorbeeld 
figuur 4.2 of 4.3). Naar gelang meer resultaten uit het nog komend onderzoek bekend 
worden, zullen deze kansdichtheidsverdelingen worden aangepast. Naar verwachting zal 
vooral de spreiding kunnen worden teruggebracht. Bij de onzekerheden moet onderscheid 
worden gemaakt tussen de onzekerheid met betrekking tot bepaling van de kans, aard en 
grootte van lozingen en onzekerheden met betrekking tot de bepaling van de belastingen 
waaraan bijvoorbeeld de insluitconsiruciie zal worden onderworpen. Met name voor nieuwe 
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reactoren kunnen belangrijke onderdelen zodanig worden ontworpen dat gegarandeerd kan 
worden dat de uiteindelijk optredende belasting lager zal zijn dan de belasting waarbij falen 
optreedt. 

Voor bestaande reactoren, waarvan sommige onderdelen niet ontworpen zijn om de 
belastingen die bij kernsmeltprocessen kunnen optreden te weerstaan, spelen onzekerheden 
in deze belastingen een belangrijke rol. Dit geldt met name voor de vraag of de insluiting al 
dan niet zal falen en verder voor de kwantificering van de bronterm. Omdat de marges die 
ontstaan door de toepassing van de internationale rekenvoorschriften groot zijn, zal ook bij 
bestaande centrales kernsmelten in het algemeen niet tot ongecontroleerde lozingen leiden. 

Overigens zullen de meeste van de hier genoemde onzekerheden geen rol meer spelen als 
men een risicostudie maakt van een concrete centrale op een concrete plaats. 

4.8 Slotbeschouwing 

In de figuren 4.4 en 4.5 zijn de scenario's in kaart gebracht. Hierbij kan het volgende 
worden opgemerkt. Het is technisch mogelijk lichtwaterreactoren zodanig te ontwerpen dat 
vroegtijdig falen kan worden uitgesloten. Daardoor worden de scenario's met de grootste 
lozingen uitgesloten. Dan resteren nog die scenario's waarbij een lek of kortsluiting van de 
insluiting wordt aangenomen. Voor deze categorie kunnen maatregelen worden genomen die 
de gevolgen aanzienlijk kunnen beperken. Onder meer kunnen worden genoemd: 

- Extra zorg bij het ontwerpen van de koelwater-suppletiesystemen naar het primaire 
systeem zodat kortsluiting kan worden voorkomen. 

- Het aanbrengen van voorzieningen die de gevolgen van stoomgeneratorpijpbreuk aan¬ 
zienlijk beperken. 

~ Het aanbrengen van voorzieningen waardoor het verbranden van waterstof kan worden 
beheerst. 

- Het aanbrengen van extra voorzieningen waarmee aerosolen kunnen worden neer¬ 
geslagen. 

- Het zorgdragen dat de druk binnen de insluiting via filters kan worden ontlast. 

- Het aanbrengen van voorzieningen waardoor gesmolten kernmateriaal in de reactorkamer 
kar> worden gekoeld. 

Het resultaat van deze voorzieningen is dat ook resterende scenario's met grote lozingen 
kunnen worden uitgesloten. 

Zowel de drukwaterreactor als de kokendwaterreactor kan zodanig worden ontworpen en 
gebouwd dat de kans op een lozing van de grootte-orde van bronterm 2 op zijn hoogst 
10 "7 tot 10 "8 per reactorjaar bedraagt. 

Aangezien de KMM-bronterm (zie appendix) van dezelfde grootte-orde is ь. шолчгп- 1 
wordt met het uitsluiten van bronterm 1 tevens de KMM-bronterm uitgesloten. 
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4.9 Conclusie 

De stand van wetenschap en techniek laat toe voor nieuwe reactoren te eisen dat met een 
risicostudie wordt aangetoond dat 

1. de kans op kernbeschadiging < 10 ~5 per reactorjaar is. 

2. het verband tussen kans en lozing tenminste voldoet aan: 

lozing "»* bronterm 3 kans 10 ~6 per reactorjaar 
lozing **» bronterm 2 kans 10 ~7 tot 10 ~8 per reactorjaar 

Voor een lozing ter grootte van bronterm 1 is de berekende kans (< 10 " ' per reactorjaar) 
zo klein dat deze bronterm uitgesloten kan worden geacht. 
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Tabel 4.2: Scenario's voor de drukwaterreactor 

scenario 

D, IN, S-l 
D, IN, S-2 

D, LK, S-l 
(lek=open sluis 
D, LK, S-2 
D. LK, S-3 
D, LK, S-4 

D, KV, S-l 
D, KV, S-2 
D, KV, S-3 

D, SE, S-l 
D, SE, S-2 
D, SE, S-3 
D, SE, S-4 

D, WV, S-l 
D, WV, S-2 

D, DV, S-l 
D, DV, S-2 
D, DV, S-3 
D, DV, S-4 
D, DV, S-5 
D, DV, S-6 

conditionele kans 

1 
10 -1 

<10"5 

<10"8 

<10"3 

<10"2 

Ю-1 

<10"5 

<10"4 

<10"3 

<10"5 

<10"5 

<1C"4 

<10"3 

<10"5 

<10"5 

<10"5 

<10"5 

<10"4 

<10"6 

<10"4 

<10"3 

totale kans 
per reactorjaar 

io-5 

10 "6 

<10"10 

<10"13 

<10"8 

<10"7 

10' 6 

<io-10 

<10"9 

<10"8 

<10"10 

<10"10 

<10"9 

<10"8 

<10"10 

<10'1 0 

< l o - i o 

<10"10 

<10"9 

<10"9 

<10"8 

lozingsgrootte 

lozing 
lozing 

lozing 
lozing 
lozing 
lozing 
lozing 

lozing 
lozing 
lozing 

lozing 
lozing 
lozing 
lozing 

lozing 
lozing 

lozing 
lozing 
lozing 
lozing 
lozing 
lozing 

« bronterm 3 
» bronterm 3 

« bronterm 1 
»*» bronterm 1 ) 
« bronterm 2 
« bronterm 3 
< bronterm 3 

> bronterm 1 
» bronterm 1 
«* bronterm 2 

> bronterm 1 
> bronterm 2 
< bronterm 2 

** bronterm 3 

> bronterm 1 
« bronterm 2 

> bronterm 1 
<*» bronterm 1 
**» bronterm 2 
> bronterm 1 
> bronterm 2 
< bronterm 2 

D, HD, S-l <10"5 CIO "10 lozing > bronterm 1 

Verkorte beschrijving van de scenario', in tabellen 4.2 en 4.3 en in figuren 4.4 en 4.5 

Drukwaterreactor 

D, IN, S-l: Vervalwarmte kan worden afgevoerd, insluitingen blijven intact. 

D, IN, S-2: Vervalwarmte kan niet worden afgevoerd, drukonilasten via filters, insluitingen blijven intact. 

D, LK, S-l: Groot lek, pessimistisch procesmodel, beschadiging bijgebouwen, mislukt ongevals-
management. Bijzonder geval: lek is openstaande sluis. 

D, LK, S-2: Groot lek, geen beschadiging bijgebouwen, mislukt ongevalsmanagement. 

D, LK, S-3: Middelgroot lot groot lek, geslaagd ongcvalsmanaoement. 

D, LK, S-4: Klein lek, voldoende koeling. 
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Tabel 4.3: Scenario's voor de kokendwaterreactor 

scenario conditionele kans totale kans lozingsgrootte 
per reactorjaar 

K, 
к, 
K. 

IN, 
IN, 
IN, 

S-1 
S-2 
S-3 

1 
10 - 1 

Ю- 2 

10 "5 

10 "6 

10 ~7 

lozing « bronterm 3 
lozing < bronterm 3 
lozing *** bronterm 3 

K, LK, S-1 <10"7 

(lek=open sluis 10 " 1 0 

K, LK, S-2 <10"5 

K, LK, S-3 <10 ' 4 

K. LK, S-4 <10"3 

10 "1 5 

<10"9 

<10"8 

lozing «* bronterm 1 
lozing « bronterm 1) 
lozing «* bronterm 2 
lozing » bronterm 3 
lozing *« bronterm 3 

K, SE, S-1 
K, SE, S-2 
K, SE, S-3 
K, SE, S-4 
K, SE, S-5 

K, KV 

<10"5 

<10"5 

<10"4 

<10"3 

<10"5 

10 -7 

<10 "8 

io-1 2 

lozing > bronterm 1 
lozing > bronterm 2 
lozing < bronterm 2 
lozing *« bronterm Z 
lozing « bronterm 1 

K, DV, 
K, DV, 
K, DV, 
K. DV, 

S-1 
S-2 
S-3 
S-4 

<10"5 

ю-3 

<10~8 

<10"7 

<10"10 

10 "8 

<10"J3 

<10~12 

lozing 
lozing 
lozing 
lozing 

> bronterm 1 
< bronterm 3 
> bronterm 2 
< bronterm 2 

lozing > bronterm 1 

Verkorte beschrijving (vervolg) 

D, KV, S-1: Terugslagkleppen falen, primair systeem kortgesloten, beschadiging bijgebouwen, 
mislukt ongevalsmanagemcnt, pessimistisch procesmodel. 

D, KV, S-2: Terugslagkleppen falen, primair systeem kortgesloten, geen beschadiging bijgebouwen, 
mislukt ongevalsmanagement. 

D, KV, S-3: Terugslagkleppen falen, primair systeem kortgesloten, geen beschadiging bijgebouwen, 
extra voorzieningen, geslaagd ongevalsmanagement. 

D, SB, S-1: Groot lek door breuk in stoomgcncralorpijpen, mislukt ongevalsmanagement, 
pessimistisch procesmodel. 

D, SB, S-2: Groot lek door breuk in stoomgencralorpijpen, geslaagd ongevalsmanagement, 
pessimistisch procesmodel. 

D, SB, S-3: Groot lek door breuk in sloomgencratorpijpen, lozing via scrubber. 

D, SB, S-4: Klein lek door breuk in stoomgencratorpijpen. 

D, SE, S-1 : Stoomexplosie, penetratie binncninsluiting, scheuren in buiteninsluiting. 

D, SE, S-2 : Stoomexplosie, scheuren binneninsluiting, geen schade aan buiteninsluiting, 
mislukt ongevalsmanagement. 
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D, SE, S-3 : Sloomexplosie, scheuren in binneninsluiling geen schade aan buileninsluiting, 
geslaagd ongevalsmanagemenl. 

D, SE, S-4 : Stoomexplosie, lichte schade aan binneninsluiling, geer. schade aan buiteninsluiting, 
mislukt ongevals managcmcnl. 

D, WV, S-l : Waterstofverbranding, binnen- en buitenrcactorinsluitingen falen grootschalig. 

D, WV, S-2 : Waterstofverbranding, binneninsluiling scheurt, buiteninsluiting faalt niet, 
mislukt ongevalsmanagement 

D, DV, S-l : Directe verwarming, binnen- en builenrcaclorinsluitingen falen grootschalig 

D, DV, S-2 : Directe verwarming, binncninsluiting scheurt, buiteninsluiting faalt niet, 
mislukt ongevalsmanagemenl 

D, DV, S-3 : Directe verwarming, binncninsluiting scheurt, buileninsluiting faalt niet, 
geslaagd ongevalsmanagement. 

D, DV, S-4 : Directe verwarming, binneninsluiling was al lek, pessimistisch procesmodel, 
beschadiging bijgebouwen, mislukt ongevalsmanagemenl 

D, DV, S-5 : Directe verwarming, binncninsluiting was al lek, geen beschadiging bijgebouwen, 
geen pessimistisch procesmodel, mislukt ongevalsmanagement 

D, DV, S-6 : Als S-5, echter met geslaagd ongevalsmanagement 

D, HD, S-6 : Globaal falen vatbodem onder hoge druk, lancering reactorvat, 
binnen- en buitenrcaclorinsluitingcn falen grootschalig. 

Kokendwalerreactor 

K, IN, S-l : Vervalwarmte kan worden afgevoerd, insluitingen blijven intact 

K, IN, S-2 : Vervalwarmte kan niet worden afgevoerd, dmkonllaslen via filters, insluitingen blijven intact. 

K, IN, S-3 : Drukonderdnikkingssystcem gedeeltelijk kortgesloten, drukontlasten via filters, 
buiteninsluiting blijft intact. 

K, LK, S-l : Middelgroot tot groot lek, gedeeltelijke kortsluiting drukonderdrukkingssysteem, 
pessimistisch procesmodel, mislukt ongevalsmanagemenl. 

K, LK, S-2 : Middelgroot tol groot lek, gedeeltelijke kortsluiting drukonderdrukkingssysteem, 
mislukt ongevalsmanagement. 

K, LK, S-3 : Middelgroot tot groot lek, gedeeltelijke kortsluiting drukonderdrukkingssysteem, 
geslaagd ongevalsmanagement. 

K, LK, S-4 : Middelgroot tot groot lek, drukonderdrukkingssysteem intact, mislukt ongevalsmanagement. 

K, SE, S-l t/m S-4 :Analoogaan D, SE, S-l Urn S-4 

K, SE, S-S : Stoomexplosie leidt tot volledige kortsluiting van het drukonderdrukkingssysteem, insluiting 
faalt. 

K, DV, S-l : Binnen- en buitenreactorinsluitingcn falen grootschalig 

K, DV, S-2 : Binneninsluiting faalt niet, kernmateriaal wordt door drukonderdrukkingssysteem geleid 

K, DV, S-3 : Drukonderdrukkingssysteem is al gedeeltelijk kortgesloten, reactorinsluiting is al lek, maar 
faalt niet grootschalig, mislukt ongevalsmanagement 

K, DV, S-4 : AU K, DV, S-3, echter mei geslaagd ongevalsmanagement 

K, KV : Kortsluit/V-scenario, analoog aan D, KV, S-l 
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5. CONCLUSIES 

De belangrijkste conclusies zijn de volgende. 

1. De stand van wetenschap en techniek laat toe voor nieuwe lichtwaterreactoren te eisen 
dat met een risicostudie wordt aangetoond dat 

a. de kans op kernbeschadiging kleiner is dan 10 "5 per reactorjaar. 
b. het verband tussen lozingsomvang en waarschijnlijkheid tenminste voldoet aan het 

volgende : 
- voor een relatief kleine lozing (bronterm 3 (Cs, I: 0,1% )) 

is de kans 10 "6 per reactorjaar 
- voor een middelgrote lozing (bronterm 2 (Cs, I: 1% )) 

is de kans 10 "8 tot 10 "7 per reactorjaar 
с een grote lozing (bronterm 1 (Cs, I: 10%) is uitgesloten, dat wil zeggen dat 

de kans daarop kleiner is dan 10 "9 per reactorjaar. 

2. De door de Gezondheidsraad in het BKEV-rapport gehanteerde KMM-bronterm is van 
een grootte-orde die voor nieuw te bouwen centrales uitgesloten kan worden geacht. 

3. De methode voor het uitvoeren van risicostudies van kerncentrales is zover ontwikkeld 
dat zo'n studie een onmisbaar onderdeel vormt bij de veiligheidsbeoordeling van een 
kerncentrale. Ten opzichte van de Reactor Safety Study uit 197S is ten aanzien van 
rekenprogrammatuur, gegevensbestanden en proceskennis een aanzienlijke vooruitgang 
geboekt. 

4. Door het uitvoeren van risicostudies kunnen onvolkomenheden in het ontwerp tijdig 
worden ontdekt. Onder andere kunnen ongewenste systeeminteracties worden onderkend 
en vervolgens voorkomen. 

De eisen van conclusie 1 komen er in de praktijk op neer dat uit de risicostudie van 
nieuwe reactoren het volgende moet blijken: 

- de reactorinsluiting is bestand tegen de tijdens een kernsmeltingsongeval optredende 
belastingen: grootschalig falen van beide insluitconstructies kan dan worden uitgesloten 

- falen onder hoge druk van het primaire systeem kan niet optreden, of alleen op zodanige 
wijze plaatsvinden, dat het geen bedreiging vormt voor de reactorinsluiting 

- waterstofbranden kunnen geen ontoelaatbare schade veroorzaken aan binneninsluiting, 
buiteninsluiting en bijgebouwen 

- kortsluit- en stoomgeneratorpijpbreukscenario's vormen geen dominante bijdrage tot het 
totale risico 

- kortsluiting van het drukonderdrukkingssyteem in de kokendwaterreactor kan niet leiden 
tot ontoelaatbare belastingen op de reactorinsluiting 

- de negatieve invloed van menselijk handelen is voldoende klein 
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Om het voorgaande mogelijk te maken, en dus aan de eis verwoord in conclusie 1 te 
voldoen, is het noodzakelijk extra veiligheidsvoorzieningen aan te brengen, danwei 
andere maatregelen te treffen die eenzelfde effect sorteren: 

a. een afblaasvoorziening voor de insluiting, voorzien van filters 

b. een kernopvangconstructie of water in de reactorkamer om penetratie van de 
reactorkamervloer tegen te gaan 

c. een bedienbaar drukontlastingssysteem voor het primaire systeem (in een DWR) 

d. een noodcondensor (in een KWR). 

e. automatisering en adequaat ungevalsmanagement 

ad a. Van filters voorziene afblaasinrichtingen voor de insluiting zullen in de komende 
jaren in vele landen in bestaande centrales worden aangebracht. Diverse 
uitvoeringsvormen zijn hiervoor in de literatuur beschreven. 

ad b. De keuze van het type voorziening om penetratie van gesmolten kernmateriaal door de 
fundering te voorkomen hangt nauw samen met het ontwerp van de reactor. Zo kan 
bij kokendwaterreactoren worden gedacht aan het tot stand brengen van een 
verbinding tussen de (droge) ruimte onder het reactorvat en het drukvereffenings-
bassin. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het mogelijk optreden van 
stoomexplosies. 

ad e. Er dienen adequate bedrijfsprocedures beschikbaar te zijn voor storingen, ongevals¬ 
condities en andere condities dan normaal bedrijf. Voor het opstellen van deze 
procedures dienen in samenwerking met de bedrijfsstaf gedetailleerde analyses te 
worden uitgevoerd. 
Bij de opleiding en training van het reactorpersoneel dient ruim aandacht te worden 
besteed aan ongevalsbeheersing. Simulatortrainingen vormen hiervan een onmisbaar 
onderdeel. 
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Figuur 2.1: De uiteindelijk stabiele reactorkern van Three Mile Island-2 na het ongeval 
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Figuur 2.2: Enkelwandige insluitconstructie met stalen bekleding. 
DWR - Framatome 900 MW. 
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Figuur 2.3: Dubbelwandige insluitconstructie met betonnen binnenconstructie. 
DWR - Framatome 1300 MW. 
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Figuur 2.4: Dubbelwandige insluitconstructie met stalen binnenconstructie. 
DWR - KWU - Philippsburg2 1300 MW. 
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Figuur 2.5: Dubbelwandige insluitconstructie met betonnen binnenconstructie. 
KWR - ASEA-ATOM - Forsmark 3. 
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Figuur 2.6: Dubbelwandige insluitconstructie met stalen binnenconstructie. 
KWR-6-Магк III - General Electric 1250 MW. 
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Figuur 4.2: Kansdichtheid van de drukopbouw tengevolge van directe verwarming en 
de kansdichtheid van de bezwijkdaik van de insluiting, voor SURRY. [25] 
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Figuur 4.3: Hetzelfde verband als in figuur 4.2, op basL van [25] voor ZION berekend. 
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Figuur 4.4: Overzicht van mogelijke ongevalsverlopen, de kansen daarop 
en de bijbehorende lozingsomvang bij een drukwaterreactor 

Door uitval van koeling raakt de kern beschadigd. De kans hierop is 10 ~s per reactorjaar. 
Het schema beschrijft de mogelijke vervolggebeurtenissen. Indien bepaalde afsluitkleppen in 
de leidingen naar het primaire systeem niet functioneren, en deze leidingen buiten de 
binneninbiuiting falen, ontstaat een directe lekweg langs reactorvat en reactorinsluiting. Men 
komt dan in een kortsluit- of zogenoemd V-scenario terecht. Ook kunnen pijpen van de 
stoomgenerator bezwijken. Als daarbij tevens de veiligheidsafsluiter van het turbinecircuit 
faalt, ontstaat eveneens een directe lekweg. Als de kern beschadigd is geraakt ten gevolge van 
een leidingbreuk van aanzienlijke afmetingen binnen de insluiting dan zal het kernsmeltings-
proces bij lage druk plaatsvinden. Dit leidt tot een der lage-drukscenario''s. Is de 
leidingbreuk klein, dan blijft de druk hoog. Maar men komt ook in hoge-drukscenario's 
terecht als er geen pijpbreuk optreedt en de warmte ook niet uit het primaire systeem kan 
worden afgevoerd. Dan neemt namelijk de druk toe, bij zekere waarde gaan de veiligheids-
ventielen afblazen, zodat het systeem koelmiddel verliest en de kern droogkookt terwijl de 
druk hoog blijft. 

Indien de koeling niet kan worden hersteld, zal gesmolten kernmateriaal zich onder in het vat 
verzamelen en na verloop van tijd de bodem van het vat doen falen. Als dit gebeurt terwijl de 
druk hoog is, spreekt men van hoge-drukfalen. Hoge-drukfalen houdt meer risico in dan 
lage-drukfalen, en daarom zal worden getracht, voordat het vat bezwijkt, de druk in het 
systeem door openen van afsluiters te verminderen (de kans dat dit niet lukt is geschat op 
10 - 1 ) . In beide gevallen treden radioactieve stoffen buiten het reactorvat. Nog slechts de 
reactorinsluiting resteert als barrière voor de radioactieve stoffen. 
De reactorinsluiting kan falen als gevolg van een aantal processen en gebeurtenissen, 
bijvoorbeeld de zogenoemde directe verwarming, stoomexplosies, heftige waterstofverbran-
ding en falen van het drukonderdrukkingssysteem. Ook kan de reactorinsluiting bij de 
aanvang van het ongeval al lek zijn. In de figuur zijn niet al deze processen en hun verlopen 
onderscheiden. 
Als de warmteafvoer uit de van binnen vernielde reactor voldoende is en blijft, zal de 
reacton sluiting verder intact blijven. De voor dat geval aangegeven kleine lozing bestaat dan 
vrijwel uisluitend uit edelgassen. Ongevalsmanagement heeft ten doel het ongevalsverloop zo 
te beïnvloeden dat de lozingsomvang minimaal wordt. Het is natuurlijk jan invloed op het 
verloop van bijna alle gebeurtenissen. De invloed van menselijk ingrijpen is in de conditionele 
kansen van deze gebeurtenissen inbegrepen. Nadat een ongevalsverloop in de eindfase is 
gekomen, is de invloed van adequaat ongevalsmanagement zichtbaar te maken: adequaat 
ongevalsmanagement zal in het merendeel van de gevallen betekenen dat de restwarmte 
wordt afgevoerd. Dit effect is niet voor alle scenario's uitgewerkt. 
Onder 'vroeg falen' ven de reactorinsluiting wordt verstaan falen binnen enige uren nadat 
het reactorvat/primaire systeem is bezweken. Voor enkele scenario's zijn de meest 
pessimistische aannamen gehanteerd ('pessimistisch procesmodel'). 
De scenario's die eindigen in het gebied 'uit te sluiten brontermen' zijn alle scenario's die 
niet alleen moeten worden uitgesloten, maar door het treffen van maatregelen en het 
aanbrengen van voorzieningen ook uitgesloten kunnen worden. 
Gezien de resterende grote verzameling ernstige lozingen in deze figuur, zij erop gewezen dat 
uit de figuur ook gelezen kan worden (zie de vette lijn) dat zelfs smelten van de kern praktisch 
altijd tot geen of slechts een zeer kleine bronterm leidt. 
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drukwaterreactor 
kemb 

wijze van falen van 
primair systeem 

lage druk 
1 

ï wijze van falen van 
de binneninsluiting 

varianten vroeg falen 
(mate van beschadiging 
beide insluitingen) 

toestand van de 
buiteninsluiting 
lekgrootte: groot 1СГ1 

normaal 1 

faalt niet 
1 

klein lek 
ю-' 

1 middelgroot lek 
1СГ3а1СГ2 

zeer groot lek 
R 

vroeg falen 

adequaat ongevalsmanagement 
of warmteafvoer voldoende 
ja = 1 nee = 1СГ1 

pessimistisch orocesmodel 
ja = 1O"1 nee = 1 

bronterm 3 
(relatief klein) 

bronterm 2 
(middelgroot) 

bronterm 1 
(groot) 

scenariocode IN IN LK LK LK LK SE SE SE SE WV WV 
S1 S2 S4 S3 S2 S1 S4 S3 S2 S1 S2 S1 



S E C T I O N .2 

kembeschadiging 

1 
hoge druk 

ю-1 

1 
V-scenario 

<10"3 

1 
stoomgenerator-
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Figuur 4.5: Overzicht van mogelijke ongevalsverlopen, de kansen daarop 
en de bijbehorende lozingsomvang bij een kokendwaterreactor 

Door uitval van koeling raakt de kern beschadigd. De kans hierop is 10 " 5 per reactorjaar. 
Het schema beschrijft de mogelijke vervolggebeurtenissen. Als de kern beschadigd is geraakt 
ten gevolge van een leidingbreuk van aanzienlijke afmetingen binnen de insluiting dan zal het 
kernsmeltingsproces bij lage diuk plaatsvinden. Dit leidt tot een der lage-drukscenario's. 
Indien deze pijpbreuk buiten de insluiting plaatsvindt en het niet lukt de isolatieafsluiters in 
deze leiding te sluiten, spreekt men van een kortsluitscenario. Is de leidingbreuk klein, dan 
blijft de druk hoog. Maar men komt ook in hoge-drukscenario''s terecht als er geen pijpbreuk 
optreedt en de warmte niet uit het primaire systeem kan worden afgevoerd. Dan neemt 
namelijk de druk toe, bij zekere waarde gaan de veiligheidsventielen afblazen, zodat het 
systeem koelmiddel verliest en de kern droogkookt terwijl de druk hoog blijft. 
Indien de koeling niet kan worden hersteld, zal gesmolten kernmateriaal zich onder in het vat 
verzamelen en na verloop van tijd de bodem van het vat doen falen. Als dit gebeurt terwijl de 
druk hoog is, spreekt men van hoge-drukfalen. Hoge-drukfalen houdt meer risico in dan 
lage-drukfalen, en daarom zal worden getracht, voordat het vat bezwijkt, de druk in het 
systeem door openen van afsluiters te verminderen danwei de noodcondensor in bedrijf te 
stellen (kans dat dit niet lukt geschat op 10 ' 3 ) . In beide gevallen treden radioactieve stoffen 
buiten het reactorvat. Nog slechts de reactorinsluiting resteert als barrière voor de radio¬ 
actieve stoffen. 

Een kokendwaterreactor is uitgerust met een drukonderdrukkingssysteem. Een eventuele 
lekweg van radioactieve stoffen naarbuiten zal in de meeste gevallen door dit waterbassin 
worden geleid, waarbij het bassinwater als een filter werkt. Wordt het koelwaterbassin 
kortgesloten, bijvoorbeeld door een falende terugslagklep (kans 10 " 2 ) danwei door 
beschadiging door vervolgprocessen (kans 10 " 5 )', dan zal dat gevolgen kunnen hebben voor 
de lozing. De reactorinsluiting kan falen als gevolg van een aantal processen en 
gebeurtenissen, bijvoorbeeld zogenoemde directe verwarming, stoomexplosies, heftige 
waterstofverbranding en falen van het drukonderdrukkingssysteem. Ook kan de reactor¬ 
insluiting bij de aanvang van het ongeval al lek zijn. In de figuur zijn niet al deze processen en 
hun verlopen onderscheiden. 

Als de warmteafvoer uit de van binnen vernielde reactor voldoende is en blijft, zal de 
reactorinsluiting verder intact blijven. De voor dat geval aangegeven kleine lozing bestaat dan 
vrijwel uitsluitend uit edelgassen. Ongevalsmanagement heeft ten doel het ongevalsverloop zo 
te beïnvloeden dat de lozingsomvang minimaal wordt. Het is natuurlijk van invloed op het 
verloop van bijna alle gebeurtenissen. De invloed van menselijk ingrijpen is in de conditionele 
kansen van deze gebeurtenissen inbegrepen. Nadat een ongevalsverloop in de eindfase is 
gekomen, is de invloed van adequaat ongevalsmanagement zichtbaar te maken: adequaat 
ongevalsmanagement zal in het merendeel van de gevallen betekenen dat de restwarmte 
wordt afgevoerd. Dit effect is niet voor alle scenario's uitgewerkt. 
Onder 'vroeg falen' van de reactorinsluiting wordt verstaan falen binnen enige uren nadat 
het reactorvat /primaire systeem is bezweken. Voor enkele scenario's zijn de meest pessimis¬ 
tische aannamen gehanteerd ('pessimistisch procesmodel'). 
De scenario's die eindigen in het gebied 'uit te sluiten brontermen' zijn alle scenario's die 
niet alleen moeten worden uitgesloten, maar door het treffen van maatregelen en het 
aanbrengen van voorzieningen ook uitgesloten kunnen worden. 
Gezien de resterende grote verzameling ernstige lozingen in deze figuren, zij erop gewezen dat 
uit de figuren ook gelezen kan worden (zie de vette lijn) dat zelfs smelten van de kern 
praktisch altijd tot geen of slechts een zeer kleine bronterm leidt. 
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APPENDIX 

OVERZICHT BRONTERMPUBLIKAT1ES 

In 1975 verscheen de 'Reactor Safety Study' (RSS) [3]. Dit rapport behelst een risicostudie 
uitgevoerd voor de Amerikaanse reactoren SURRY 1, een drukwaterreactor van 822 MWe 
en PEACH BOTTOM II, een kokendwaterreactor met een vermogen van 1065 MWe. In de 
studie werd geanalyseerd onder welke omstandigheden lozingen kunnen worden verwacht, 
werd het verband berekend tussen de kans van optreden en de grootte van de lozing en werd 
onderzocht wat de gevolgen van zo'n lozing kunnen zijn. In RSS werd voor de 
drukwaterreactor een negental (PWR 1 t/m 9) en voor de kokendwaterreactor een vijftal 
(BWR 1 t/m 5) lozingscategorieen vastgesteld. In een lozingscategorie wordt aangegeven: de 
tijd die ligt tussen de initiatie van het ongeval en het begin van de lozing, de tijdsduur van de 
lozing, de hoogte waarop de lozing zal optreden, lozingsfracties voor diverse elementgroepen 
(fractie van de kerninventaris, die wordt geloosd) en de kans dat zo'n lozing plaatsvindt. 

De publikatie van RSS was voor de Commissie Reactorveiligheid (CRV) en voor de 
Gezondheidsraad aanleiding om te bezien wat RSS betekende voor Nederland [5],[26]. De 
Commissie Reactorveiligheid heeft in 1975 een advies uitgebracht [26] waarin de 14 
lozingscategorieen uit RSS werden teruggebracht tot drie, te weten: een extreme (KE), een 
middelmatige (KM) en een relatief lichte (КО) lozingscategorie. Voor de bronterm KE werd 
de lozingscategorie PWR2 uit RSS het meest representatief geacht. Onder PWR2 werden de 
scenario's van vroegtijdig falen onder hoge druk en kortsluiting van de insluiting samengevat. 
De bronterm KM werd samengesteld uit de lozingscategorieën PWR4, PWR5 en BWR3; 
PWR4 en PWR5 hebben betrekking op een kernsmeltingsongeval waarbij wordt aangenomen 
dat de insluitconstructie meer lekt dan volgens de specificatie is toegestaan. BWR3 is een 
scenario voor falen van de insluiting tengevolge van overdruk, met een ontsnappingsweg via 
bijgebouwen. De lozingscategorie КО werd representatief geacht voor een lozing tengevolge 
van falen van de bodem van de insluiting. 

In het advies publiceerde de CRV ook enkele standpunten over de in RSS genoemde 
lozingscategorie PWR1 en BWR1, betrekking hebbend op falen van de insluiting tengevolge 
van een stoomexplosie. De CRV stelde, conform de mening van diverse buitenlandse 
experts, dat het mechanisme van stoomexplosies niet tot falen van de insluiting kan leiden. 
.Met betrekking tot het kortsluitscenario, dat qua risico dominant was voor de 
SURRY-reactor, was de CRV van mening dat dit scenario na het treffen van enkele 
maatregelen als uitgesloten kan worden beschouwd. 

Aan de hand van de brontermen zoals geselecteerd door de CRV heeft de Gezondheidsraad 
een consequentie-analyse uitgevoerd voor de Nederlandse situatie. Het eindrapport AKEV 
[6] werd in 1978 gepubliceerd. De door de CRV geadviseerde en door de Gezondheidsraad 
gehanteerde brontermen staan weergegeven in tabel Al. 
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Tabel Al: Brontermen volgens advies CRV in 1975 [26], gehanteerd door de 
Gezondheidsraad in 1978 [6] 

• • • « 

cate- tijd duur hoogte kans Xe.Kr l.Br Cs.Rb Te,Se Ba,Sr Ru La 

gone (h) (h) (m) • geloosde fractie van de kerninhoud 

KE 2,5 0,5 0 ÏO"6 0,9 0,7 0,5 0,3 0,06 0,02 0,004 

KM 2 3 0 15xlO"6 0,7 0,07 0,05 0,1 0,005 0,008 0,001 

КО 10 10 0 6xl0 ' 5 5xl0"3 2xlO"5 10"5 2xlO"5 lxlO"6 lxlO"6 2xlO"7 

* per reactorjaar. 
' * isotopen representatief voor een groep 

Naast de genoemde publikaties dient het Boerderijcahier uit februari 1977 [27] te worden 
vermeld. De resultaten uit dat rapport wijken nogal sterk af van de resultaten uit AKEV en 
RSS. Aangezien latere studies van dezelfde auteurs bijvoorbeeld [28], meer in 
overeenstemming zijn met wat elders is gepubliceerd, wordt geconcludeerd dat de modellen 
uit het eerste Boerderijcahier zijn aangepast en het lijkt daarom niet zinvol de resultaten van 
[27] van commentaar te voorzien. 

In 1979 verscheen in Duitsland de Deutsche Risikostudie, fase A (DRS(A)) [29]. In deze 
studie zijn de RSS-methoden op Duitse reactoren en Duitse omstandigheden toegepast. 
Levenson en Rahn [8] concludeerden op grond van gegevens verkregen uit het ongeval in de 
kerncentrale op Three Mile Island (Harrisburg, 1979) dat de brontermschattingen in RSS 
veel te hoog zijn. 

Door de Kernfysische Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken werd aan het ECN 
opdracht verstrekt na te gaan in hoeverre nieuwe inzichten tot een verandering van de 
bronterm in de Nederlandse situatie aanleiding zouden kunnen geven. De ECN-studie werd 
medio 1982 afgesloten [9]. Verwijzend naar een resultaat uit de DRS(A) was een conclusie 
uit het rapport dat falen van de insluitconstructie ten gevolge van overdruK cp een later 
tijdstip zou optreden dan in RSS (en dus ook in de CRV-st;jdie) was aangenomen en dat 
daardoor op een aanzienlijke reductie van de lozing van aerosolen kan worden gerekend. 
Een andere conclusie was dat jodium hoofdzakelijk als Csl in de vorm van aerosolen zou 
voorkomen en dat een kleine fractie, omstreeks 10 "3 tot 10 ~ 2 , van het jodium zou 
voorkomen in een organische gasvormige jodiumverbinding. In de ECN-studie werd ook nog 
ingegaan op enkele scenario's waarbij vroegtijdig falen van de insluitconstructie ten gevolge 
van kortsluiting in beschouwing wordt genomen. De kans van optreden voor deze scenario's 
werd zeer klein geacht. De lozingen werden met behulp van eenvoudige modellen berekend. 
Opgemerkt zij dat de onzekerheden in de rekenmodellen van de toenmalige rekencodes de 
vereenvoudigde aanpak niet alleen rechtvaardigden, maar ook noodzakelijk maakten. 

De brontermen zoals vermeld in het ECN-rapport [9] zijn weergegeven in tabel A2. De 
kansen van optreden voor de beschreven scenario's zijn in de studie niet geanalyseerd. 
Uitgaande van deze ECN-studie publiceerde de CRV in 1982 het rapport 'Advies over de 
gewijzigde inzichten inzake de consequenties van ernstige reactorongevallen' [30]. Conclusie 
van het CRV-advies was dat vroegtijdig grootschalig falen van de insluitconstructie niet meer 
in beschouwing behoefde te worden genomen. Zo verviel de lozingscategorie KE. 
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Tabel A2: Fracties van de kerninventaris welke bij een kernsmeltingsongeval geloosd 
worden naar de omgeving, volgens ECN in 1982, [9]. 

Ongevals¬ 
scenario 

KVO 

TMLB' 

V 

Nuclide 

Xe, Kr 
I, Br 
Cs, Rb 
Ba, Sr 
Ru, Te 
La 

Xe, Kr 
I, Br 
Cs. Rb 
Ba, Sr 
Ru, Te 
La 

Xe, Kr 
I, Br 
Cs, Rb 
Ba, Sr 
Ru, Te 
La 

Overdrukfalen na 
1 d, 4 d of 14 d 

1 
Ю-2 - 10"3 

io-s 

10"6 

10"6 

ю-7 

1 
Ю-2 _ 1 0-3 

ю-5 

10"6 

10'6 

ю-7 

niet van 
toepassing 

Isolatiefalen door 
700 cm2 lek 

1 
0,2 

1 
10"1 

10"1 

IQ"2 

1 
Ю-2 

ю-1 

Ю-2 

Ю-2 

Ю-3 

niet van 
toepassing 

Overig falen 

niet van 
toepassing 

1 
1 
1 

Ю-1 

ю-1 

Ю-2 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

1 
Ю-2 

0,5 
5x10-2 
5x Ю-2 

5xlO-3 

De CRV introduceerde een nieuwe lozingscategorie КЕН (Н van herzien), met als tijdstip 
van lozing 24 uur na het begin van het ongeval. Van de lozingscategorie KM werd gesteld dat 
het nog onvoldoende zeker was dat vooi de scenario's waaruit lozingscategorie KM was 
opgebouwd de lozingen minder zouden zijn dan in RSS gesteld. De lozingscategorie KM 
bleef dus ongewijzigd. In het CRV-advies werd tevens gesteld dat vroegtijdig falen van de 
insluitconstructie ten gevolge van waterstofdetonatie uitgesloten werd geacht. Hierbij werd 
verwezen naar Duitse literatuur. Met de nieuwe overzichten ontstond de situatie waarbij het 
in 1975 als extreem gekenmerkte scenario KE een kleinere lozing te zien geeft dan de 
categorie KM, oorspronkelijk gekenmerkt als een middelmatige lozing. Met betrekking tot 
de in de ECN-studie genoemde scenario's, welke tot grotere lozingen dan KM zouden 
leiden, stelde de CRV (zonder dit expliciet te vermelden) dat de kans van optreden zo gering 
was dat nadere beschouwing overbodig was. 

Uitgaande van het CRV-advies heeft de Gezondheidsraad in 1984 een nieuwe consequentie¬ 
analyse uitgevoerd. Hiertoe werd de KMM-bronterm ingevoerd. Deze werd samengesteld uit 
de maximale lozingsfracties van elke isotopengroep uit de RSS-lozingscategorieën PWR4, 
PWR5 en BWR3 (zie tabel A3). De KM-bronterm werd als het ware gemajoreerd. Ook voor 
het lozingstijdstip werd de ongunstigste waarde genomen. Voor de nieuwe studie werden de 
kansen van optreden van de verschillende scenario's niet gecorrigeerd, maar gelijk gehouden 
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aan die uit de AKEV. Het resultaat, BKEV [10], werd in 1984 gepubliceerd. De BKEV-
studie is gebaseerd op de stand van kennis omtrent de bronterm van het jaar 1982. Kansen 
worden niet beschouwd. BKEV geldt in principe alleen maar voor reactoren zoals die 
omstreeks 1975 in bedrijf waren of ontworpen waren. 

Tabel A3: KMM -bronterm, uitgangspunt voor BKEV. 

cate- tijd duur hoogte Xe.Kr I,Br Cs.Rb Te,Se Ba,Sr Ru La 

gorie (h) (h) (m) geloosde fractie van de kerninhoud 

KMM 2 3 0 1 0,1 0,1 0,3 0,01 0,02 0,003 

* Nucliden representatief voor een hele groep 

De KMM-bronterm kwam dus tol stand door het uitsluiten van bepaalde scenario's, en wel 
voor toen (in 1985) nieuw te bouwen reactoren van een gangbaar type. Preciezer gezegd:de 
CRV meende dat van de bouwer van een nieuwe centrale kon worden geëist dat het ontwerp 
eventueel zo werd bijgesteld dat de bedoelde ongevalsscenario's inderdaad konden worden 
uitgesloten. Uit de onderhavige ECN-studie blijkt, met name uit hoofdstuk 4, dat deze eis of 
normstelling van de CRV een reële was, een technisch haalbare. Nu, in 1987, kunnen door 
het treffen van nieuwe, gerichte maatregelen opnieuw enkele ongevalsscenario's worden 
uitgesloten, zodat nu ook de KMM-bronterm kan worden uitgesloten. 

In 1984 verscheen de Amerikaanse studie BMI-2104 [31], uitgevoerd in opdracht van de 
USNRC, die er later het samenvattende rapport NUREG-0956 [32] van maakte. Doel van 
deze studie was na te gaan hoe de nieuwere inzichten in de processen die een rol spelen bij 
reactorongevallen ten opzichte van RSS uitwerkten. De in NUREG-0956 gepubliceerde 
brontermen hebben betrekking op in RSS toegepaste scenario's, waarbij het vooral gaat om 
de consequenties van de verschillen in rekenmethodiek te onderkennen. Ook verscheen een 
studie van de American Nuclear Society [12], waarin een algemeen overzicht werd gegeven 
omtrent de stand van kennis met betrekking tot de bronterm. De industrie en de 
elektriciteitsproducenten deden een publikatie het licht zien (IDCOR [13]) waarin 
praktische zaken, zoals de mogelijkheid tot herstel van koeling, werden benadrukt. In 1985 
verscheen een studie van de American Physical Society [14], komende uit de universitaire 
wereld. In deze APS-studie werden vooral die onderwerpen belicht waarvoor meer 
onderzoek nodig is. In de jaren 1984 en 1985 kwamen ook de eerste resultaten van het 
SARP-brontermonderzoek beschikbaar. Vooral de SANDIA-experimenten, beschreven in 
[33] betreffende onderzoek naar de consequenties van het doorsmelten onder hoge druk 
van de bodem van het reactorvat moeten als belangrijk worden onderkend. Ook werd 
omstreeks die tijd duidelijk dat opnieuw verdampen van eenmaal neergeslagen 
splijtingsprodukten de bronterm zal beïnvloeden. 

In 1985 verscheen het Boerderijcahier van Smit et al.: 'Kerncentrale Ongevallen, de 
brontermdiscussie' [28]. Dit rapport bevat onder meer verspreidingsberekeningen waarbij 
werd uitgegaan van een van de brontermen zoals gepubliceerd in NUREG-0956, Draft. 
Gekozen werd voor het kortsluitscenario van SURRY waarbij een extra reductie van een 
factor 3 werd toegepast als compensatie voor deposities in de bijgebouwen. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat niet werd gekozen voor het scenario waarbij de lozing zou lopen via 
een waterreservoir, het scenario dat voor SURRY meer waarschijnlijk wordt geacht. De in 
het Boerderijcahier gebruikte bronterm komt ongeveer overeen met de KMM-bronterm. 
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In oktober 1985 verscheen het KEMA-rapport 'Milieu-effecten na een ongeval met een 
kernenergiecentrale' [34). Hierin worden de consequenties en te nemen maatregelen 
gepubliceerd van ongevallen met een kleine bronterm en met een kans van optreden van 
minder dan 10 ~5 per jaar. De bronterm is weergegeven in tabel A4. Opgemerkt dient te 
worden dat in de meeste publikaties over bronierm, verspreiding en/of consequenties wordt 
uitgegaan van grotere brontermen met een kleinere kans van optreden. 

Tabel A4: Bronterm gebruikt in de KEMA-studie [34] van 1985. 

vermogen van de reactor 
lozingstijdstip (na begin ongeval) 
lozingsduur 
lozingshoogte 
kans op voorkomen 

naar de omgeving geloosde fractie van de kerninhoud: 
Xe, Kr 
I, Br 
Cs, Rb 
Te. Sb, As, Se 
Ba. Sr 
Ru, Rh, Mo, Co, Te, Pd, Ag 
La, Nd, Y, Ce, Pr, Pm, Am, U, Np, Pu, Cm, Zr 

1000 MWe 
24 uur 
1 uur 
0 meter 
< 10 "5 per 
reactorjaar 

1 
10 "4 

10 "4 

10 "4 

10 "6 

10 ~6 

10 "7 

In april 1986 verscheen een KEMA-studie welke in opdracht van de N.V. PNEM en N.V. 
EPON was uitgevoerd, getiteld 'Lozing van radioactieve stoffen bij ernstige reactor-
ongevallen' [35]. In dit rapport zijn grotere brontermen, echter met een kleine kans van 
optreden, gehanteerd, zie tabel A5. 

In een IVEM-rapport [36] van juni 1986 wordt een overzicht gegeven van een gevarieerde 
verzameling kritieken op de methoden van risiecstudies. In bijlage 4 wordt hierop nader 
ingegaan. 

In februari 1987 verscheen het concept-rapport NUREG-1150 [11]. Dit concept bevat de 
meest recente samenvatting van de situatie in de Verenigde Staten inzake kernreactor¬ 
ongevallen, en de stellingname van de USNRC dienaangaande. Qua methoden is veel 
vooruitgang geboekt ten opzichte van RSS uit 1975. De kennis van processen is toegenomen, 
het gegevensbestand voor de faalkansen van apparatuur is uitgebreid, en ook werden 
methoden ontwikkeld om de gevolgen van menselijk handelen in de studies op te nemen. 
Ook werd veel aandacht besteed aan de behandeling van processen die wel te kwalificeren, 
maar moeilijk te kwantificeren zijn. Hiertoe werd een groot aantal gevoeligheids-
berekeningen uitgevoerd en werd een aantal experts gevraagd om schattingen van de 
bijbehorende kansdichtheid te geven. 

In NUREG-1150 staan voor enkele scenario's van bepaalde reactoren brontermen 
omschreven die groter uitvallen dan KMM. Echter hierbij moet worden opgemerkt dat deze 
grote brontermen de maximale waarden vormen van de gevoeligheidsstudies. Ruwweg kan 
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worden gesteld dat deze maximale waarden ongeveer overeenkomen met de gemiddelde 
uitkomsten uit RSS (zie ook Nuclear Engineering International, april 1987). 

Tabel A5: Bronterm in de KEMA-sludie [35) van 1986 

lozingscategorie 1 

vermogen in pluim (gedurende 0,5 uur, MW) 100 
lozingstijdstip (in uren na begin ongeval) 
lozingsduur (in uren) 
lozingshoogte (in meters) 
kans op voorkomen (per reactorjaar) 

naar de omgeving geloosde fractie van de 
Xe, Kr 
I, Br 
Cs, Rb 
Te, Sb 
Ba, Sr 
Ru, Mo, Rh, Te, Co 
La, Nd, Y, Ce, Pr 
Overigen o.a. Am, Cm, Np, Pu, Zr 

4 
4 
0-40 

< 10 "7 

kerninhoud 
1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,01 
0,001 
0,001 
0,001 

2 

100 
24 
4 
40 

< 10 "6 

1 
0,006 
0,006 
0,006 
6x10 "4 

6x10"6 

6x10"6 

6x10 "6 

3 

100 
1 
24 
40 

< 5x10'5 

0,001 
10-5 

10 "5 

10 "5 

0,006 
0,006 
10 "8 

IQ"8 

Opmerkingen over de methoden gebruikt in risicostudies 

In 1975 verscheen RSS en werd een eerste kwantitatieve indruk verkregen omtrent het risico 
dat voortvloeit uit het bedrijven van kerncentrales. 

RSS was de eerste probabilistische risicoanalyse (PRA) op nucleair gebied. Gezien het 
beschikbare gereedschap, het zeer summier zijn van de gegevens omtrent faalkans van 
apparatuur en de nog voor verbetering vatbare basiskennis over het proces-gebeuren, bestaat 
er bijzondere waardering voor het werk dat Rasmussen c s . hebben afgeleverd. Het werk 
wordt nog steeds gebruikt als een referentiedocument. De uitkomsten van RSS gaven echter 
aanleiding tot discussies en het rapport werd niet door iedereen in dezelfde mate 
gewaardeerd. 

In de Verenigde Staten heeft nog voor het TMI-ongeval plaatsvond de Commissie-Lewis, 
ingesteld door de Amerikaanse overheid, de RSS-uitkomsten geëvalueerd [7]. De commissie 
achtte de gevolgde methodiek bevredigend en constateerde dat voor een aantal aspecten de 
basiskennis in 1975 nog beperkt was. Daarom hanteerde RSS pessimistische aannamen, 
hetgeen resulteerde in te hoge brontermen, aldus de commissie-Lewis. 

De uiteindelijke kritieken op RSS kwamen hoofdzakelijk neer op de volgende punten: 
- In hoeverre was de analyse compleet, is er niets vergeten. 
- Het bestand aan taalgegevens van componenten en systemen is zeer beperkt. 
- Menselijk handelen is onvoldoende in de modellen opgenomen. 
- De kennis omtrent de fysische processen is beperkt. 
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Van de evaluatie door de commissie-Lewis werd door sommigen alleen de kritiek 
overgenomen, waardoor de verdere ontwikkelingen werden vertraagd. Het TMI-ongeval 
echter gaf weer een impuls voor onderzoek op het gebied van PRA's. 

In februari 1987 verscheen het concept-rapport NUREG-1150, waarin voor de 
Amerikaanse reactoren SURRY 1, ZION 1, SEQUOYAH 1, PEACH BOTTOM 2 en 
GRAND GULF risicostudies zijn verricht. Een interessant aspect hierbij is dat dit voor 
SURRY en PEACH BOTTOM ook ai in 1975 in de RSS is gedaan. Qua methodiek is ten 
opzichte van RSS veel vooruitgang geboekt. Door het beschikbaar zijn van grotere computers 
kon gedeeltelijk falen en ook menselijk handelen worden ingebracht. Ook het 
gegevensbestand van de faalkansen van apparatuur is uitgebreid. Voor de langer in bedrijf 
zijnde reactoren kunnen specifieke gegevens van de centrale in het gegevensbestand worden 
opgenomen. Ook zijn de chemische en fysische processen die bij kernsmeltingsongevallen 
een rol spelen nu veel beter bekend en beter gemodelleerd. Waar dit laatste niet of 
onvoldoende mogelijk was, werd een aantal experts geraadpleegd. Hen werd gevraagd een 
kansdichtheidsverdeling te geven voor de waarden van belangrijke parameters. Deze 
procedure levert in elk geval een uitkomst, maar de uitkomsten blijken soms nogal ver uit 
elkaar te liggen. 

In NUREG-1150 zijn de ongevalsscenario's gegroepeerd naar de status (het al of niet 
beschikbaar zijn) van het primaire systeem en van een aantal veiligheidssystemen. Deze 
toestanden worden 'plant damage stales' genoemd. Vanuit een bepaalde 'plant damage 
state' neemt men nu alle vervolggebeurtenissen, die een bepaalde manier van falen van de 
reactorinsluiting gemeen hebben, tezamen. Zo'n verzameling vervolggebeurtenissen, die dus 
ongeveer dezelfde uitgangscondities voor lozingen hebben, noemt men een 'bin'. De bij een 
'bin' behorende verzameling lozingsgrootten heeft in het algemeen nog een aanzienlijke 
spreiding, vaak meer dan een grootteorde. In het algemeen zullen de verschillende 
lozingsgrootten van zo'n 'bin' ook verschillende conditionele kansen hebben. 
Het begrip 'bin' is al enkele jaren in zwang in workshops en werkgroepen, maar de precieze 
definitie is pas echt duidelijk vastgelegd in februari 1987, in NUREG-1150. 
Het blijkt dat verschillende auteurs, ook Nederlandse, door een verkeerd begrip van 'bin', 
deelresultaten uit NUREG-0956 verkeerd hebben gefnterpreteerd, zie ook bijlage 4. 

De volgende punten van kritiek en opmerkingen met betrekking tot NUREG-1150 kunnen 
worden gehoord. 

Betreffende 'expert opinion' werd met name vanuit IDCOR-kringen gesteld dat over het 
algemeen de uitkomsten van de schattingen te conservatief waren en een te grote 
spreiding vertoonden. 

Daar waar in NUREG-1150 van 'expert opinion' is gebruik gemaakt, hebben de experts 
hun mening gebaseerd op de stand van het brontermonderzoek eind 1985. De USNRC 
heeft eind 1986 voor enkele belangrijke aspecten een 'position statement' gepubliceerd, 
en daarbij ook gebruik gemaakt van 'expert opinion' maar die is gebaseerd op resultaten 
van brontermonderzoek uit 1986. Sommige USNRC-kansdichtheidsverdelingen wijken 
dan ook af van de in NUREG-1150 vermelde. 

In NUREG-1150 wordt alleen krediet gegeven voor herstelmogelijkheden indien 
hiervoor geschreven procedures zijn opgesteld. In het verleden waren de procedures 
meer toegespitst op het voorkomen van kernbeschadiging. Momenteel worden de 
procedures uitgebreid en wordt ook aandacht besteed aan de beperking van de gevolgen. 
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- Resultaten van analyses van stoomgeneratorpijpbreukscenario's zijn niet gepubliceerd. 
Stoomgeneratorpijpbreuk is voor de beschouwde reactoren geen risicodominant scenario. 
Echter, als door het aanbrengen van nieuwe voorzieningen de algehele veiligheid verder 
wordt vergroot, kan het stoomgeneratorpijpbreukscenario wel dominant worden. 

- De indruk bestaat dat de eenvoudige modellering van de thermohydraulica in het 
gebruikte rekencodepakket STCP (Source Term Code Package) vooral voor het kern-
desintegratieproces te pessimistische resultaten geeft. Een te pessimistisch kerndesinte-
gratiemodel beïnvloedt de kans op vroegtijdig falen van de reactorinsluiting en in sommige 
scenario's ook de grootte-orde van de bronterm. 

- NUREG-1150 is een risicostudie over in bedrijf zijnde Amerikaanse reactoren. Uit 
NUREG-1150 mogen geen directe conclusies worden getrokken over in Nederland nieuw 
te bouwen reactoren. Wel kunnen de resultaten uit NUREG-1150 bijdragen tot beter 
begrip over de belangrijke processen. In die zin is NUREG-1150 een belangrijke 
informatiebron voor de ECN-studie. 

Kans op kernbeschadiging voor nieuwe kerncentrales 

Voor het bepalen van de kans op kernbeschadiging is in belangrijke mate gebruik gemaakt 
van de informatie uit NUREG-1150 [ i l ] . Hierin zijn voor de centrales SURRY, ZION, 
SEQUOYAH, PEACH BOTTOM en GRAND GULF zijn de resultaten weergegeven in 
zogenoemd 'box and whisker format'. Binnen de rechthoek ('box') liggen de 'central 
estimate'-waarden van de uitgevoerde gevoeligheidsstudies, waarbij enkele varianten zijn 
doorgerekend, zoals bijvoorbeeld een pessimistisch model voor het falen van de pakkingbus 
van de primaire pompen of een andere aanname voor herstel van de energievoorziening. 
Binnen een gevoeligheidsstudie worden weer andere parameters gevarieerd, waarbij 
kansdichtheden een rol spelen. De 5%- en 95%-waarden van de kansdichtheidsverdelingen 
leveren een resultaat op dat men 'whisker' noemt. Enkele 'boxes' zijn gepresenteerd in 
figuur Al, een voorbeeld van 'whiskers' vindt men in figuur 3.11a van bijlage 3. 

Het is relevant om voor de verschillende reactoren ra te gaan welke scenario's dominant zijn 
voor de faalkans van de gebeurtenissen die 'oi kernbeschadiging leiden. Het blijkt dat de 
dominante scenario's voor de verschillende reactoren niet dezelfde zijn. Ook de uitgevoerde 
gevoeligheidsanalyses zijn van belang. Deze gevoeligheidsstudies geven aan hoe de kans op 
kernsmelten verder kan worden verlaagd. Enkele in NUREG-1150 gevonden aspecten 
worden hieronder genoemd. 

- Voor de SURRY-drukwaterreacior is een kans berekend van 2,6 x 10 ~5 per jaar (central 
estimate). De in RSS berekende waarde was 4,6 x 10 ~5 per jaar. Een belangrijke bijdrage 
wordt hierin geleverd door het falen van een 480-voll-verdeeIstation. Een verbetering 
van de herstelmogelijkheden van de stroomvoorziening resulteert in een aanzienlijke 
reductie van de faalkans. 

- Voorde ZION-drukwaterreactor is een kans op falen van 1,5 x 10 "4 per jaar berekend. 
Hierbij moet worden gesteld dat een gebeurtenis dominant was, te weten een pijpbreuk in 
het systeem dat dient voor de koeling van belangrijke componenten in diverse 
veiligheidssystemen. Falen van dit koelsysteem heeft tot gevolg dat al die aangesloten 
systemen hun functie verliezen. Een meer redundant ontwerp had de kans op 
kernsmelten aanzienlijk verkleind. Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat als men voor 
het componentenkoelsysteem een minder grote kans op falen door leidingbreuk 
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aanneemt, de kans op kernbeschadiging aanzienlijk wordt verkleind (ZION*, zie figuur 
Al) . De kans wordt dan omstreeks 3 x 10 ~s per jaar. 

- Voor de PEACH BOTTOM-kokendwaterreactor is een kans op falen van 8,2 x 10 '6 per 
jaar berekend. De RSS-studie gaf een kans op falen van 3,0 x 10 "5 en de IDCOR-studie 
3,6 x 10"5per jaar. Het verschil tussen NUREG-1150 en IDCOR 43] kan worden 
verklaard uit de hoge bijdrage van de zogenoemde 'Anticipated Transient Without 
Scram' gebeurtenis. In NUREG-1150 is dit scenario met een meer geavanceerde en 
derhalve minder conservatieve rekencode geëvalueerd. 

- Voor de GRAND GULF-kokendwaterreactor is een kans op falen van 2,8 x 10 "5 per 
jaar berekend. Deze waarde wordt voor 99% veroorzaakt door verlies van interne en 
externe stroomvoorziening. De grote onzekerheidsband zoals gegeven in figuur Al voor 
GRAND GULF wordt voornamelijk bepaald door het (nog) niet beschikbaar zijn van 
centrale-specifieke gegevens. GRAND GULF is een recent in bedrijf genomen centrale. 
In de periode waarin de systemen werden beproefd is een aantal storingen bij de 
dieselgeneratoren opgetreden. Mede hierdoor is voor de kans op falen van de 
dieselgeneratoren een pessimistisch gegevensbestand toegepast (ongunstiger dan 
bijvoorbeeld voor PEACH BOTTOM). 

- Voor d? SEQUOYAH-drukwaterreactor is een kans op falen van 10 ~4 per jaar 
berekend. De toepassing van een ijscondensor, en in samenhang daarmee de relatief 
kleine reactorinsluiting, heeft ertoe geleid dat nu de afloop van alle kleine breuk¬ 
ongevallen wordt bepaald door ds: mogelijkheid van recirculatie van het putwater. Een 
centrale met een ijscondensor zal in Nederland waarschijnlijk geen navolging vinden. 

Ook in andere studies worden kansen op kernsmelten genoemd. Het Genera! 
Electric-ontwerp zoals vermeld in GESSAR [24] geeft een kans voor kernbeschadiging van 
4,7 x 10 ~6 per jaar. Hierbij kan worden opgemerkt dat het GESSAR-reactorontwerp door 
de USNRC is getoetst en goedgekeurd. Uit een Zweedse studie [37] blijkt dat voor 
RINGHALS 2 (een DWP. van W/ASEA-ATOM) een kans van 5 x 10 "6 per ja?r is 
berekend. De Engelse studie SIZEWELL-B [38] geeft een kans van 1,2 x 10"6 per jaar. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de Sizewell Inquiry Commissie dit getal heeft vergroot 
tot 7 x I 1 ' 6 [39]. De reden hiervoor was dat naar het inzicht van de commissie falen 
tenge"olge van menselijk handelen in de SIZEWELL-B-studie in onvoldoende mate was 
verdisconteerd. 

Uit NUREG-1150 blijkt dat voor elk der beschouwde reactoren systeeminteracties zijn 
gevonden die nog niet eerder waren onderkend. Met andere moorden: het uitvoeren van een 
risicostudie tijdens de ontwerpfase zal al direct tot een veiliger centrale leiden. In bijlage 3 
wordt hierop nader ingegaan. 
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Figuur Al: Kans op kemsmelten voor enkele bestaande reactoren, volgens NUREG-1150. 
Toegevoegd: haalbaar geachte waarde voor nieuw te bouwen centrales. 
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(zie tekst) 
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

AKEV Aanvullend advies kerncentrales en volksgezondheid, [6] 
ALARA As low as reasonably achievable (Zo laag als redelijkerwijs mogelijk is) 
ANS American Nuclear Society 
APS American Physical Society 
ATWS Anticipated Transient Without Scram 
BE Best estimate (zie ook begrippenlijst) 
BKEV Advies inzake de bronterm van kerncentrales en de volksgezondheid, [10] 
BWR Boiling Water Reactor (Kokendwaterreactor) 
CHR Containment Heat Removal 
CRV Commissie Reactorveiligheid 
DWR Drukwaterreactor (Pressurized Water Reactor) 
EPON Elektriciteits-Produktiemaatschappij Oost-Nederland 
ESF Engineered Safety Features 
GRS Gesellschaft fur Reaktorsicherheit (Keulen) 
HIPS High Pressure Melt Streaming 
IDCOR Industry Degraded Core Rulemaking Program, zie [13] 
IVEM Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde 
KfK Kernforschungszentrum fur Kernenergie (Karlsruhe) 
KVO Koelmiddelverliesongeval 
KWR Kokendwaterreactor (Boiling Water Reactor) 
KWU Kraftwerk Union 
LOCA Loss of Coolant Accident 
PNEM Provinciale Noordbrabantse Elektriciteitsmaatschappij 
PORV Power Operated Relieve Valve 
PRA Probabilistic Risk Assessment (zie ook begrippenlijst) 
PWR Pressurized Water Reactor (Drukwaterreactor) 
RCH Residual Core Heat 
RSS Reactor Safety Study, ref. [3] 
SARP Severe Accident Research Program 
SPIT System Pressure Injection Tests 
STCP Source Term Code Package (zie ook begrippenlijst) 
TMI Three Mile Island, Harrisburg, V.S. 
TMLB' T transient 

M falen van secundaire overdrukkleppen en falen van vermogensconversie¬ 
systeem 

L falen van secundaire overdrukkleppen en falen van hulpvoedingswater-
systeem 

B' geen herstel van electrisch vermogen binnen 1 tot 3 uur 
USNRC United States Nuclear Regulatory Commission 
V-scenario falen van terugslagkleppen in lage-druk-injectiesysteem van een DWR leidt tot 

'kortsluiting' van de reactorinsluiting 
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BEGRIPPENLIJST 

Totale kans en Conditionele kans 

Bij reactorongevalsbeschouwingen wordt het kans of totale kans op bijvoorbeeld een 
kernsmeltingsongeval gebruikt om aan te geven hoeveel maal per jaar, naar verwachting, dat 
ongeval in een in bedrijf zijnde centrale optreedt. Deze grootheid kans wordt uitgedrukt in 
de eenheid aantal keren per reactorjaar. De getalswaarde kan dus groter zijn dan 1, want 
deze kans is in feite een frequentie van voorkomen. In het Engels spreekt men van core melt 
frequency. Voor ernstige reactorongevallen zal de waarde overigens heel veel kleiner dan 1 
zijn. 

Een 'gewone' kans, op bijvoorbeeld een bepaalde vervolggebeunenis, wordt in dit rapport ter 
onderscheiding conditionele kans genoemd. Als een bepaalde gebeurtenis al is opgetreden, 
dan is de som van de kansen op alle mogelijke vervolggebeurtenissen 1. De waarde van een 
conditionele kans wordt dus begrensd door 0 en 1. 

Bronterm 

Bronterm is de vertaling van het Engelse source term, een fysisch-mathematisch begrip. 
Onder bronterm verstaat men het geheel van factoren die de samenstelling, hoeveelheid en 
wijze van vrijkomen beschrijven van radionucliden in de biosfeer. De bronterm bevat dus 
voor elke daarin voorkomende radioactieve stof gegevens over: 

- de fysisch-chemische toestand 
- de geloosde hoeveelheid, als functie van de tijd 
- de plaats (hoogte) van de lozing, de impuls en warmte-inhoud. 

De laatste categorie gegevens is in het bijzonder van belang voor de consequenties en de 
berekening daarvan dichtbij de plaats van de lozing. 

De geloosde hoeveelheid drukt men uit in massa (kilogram) of in radioactiviteit (becquerel). 
Deze grootheden zijn met behulp van het atoomgewicht en de halveringstijd naar elkaar om 
te rekenen. Vaak vermeldt men niet elke in de lozing voorkomende nuclide, maar groepen 
van nucliden met gelijksoortig fysisch-chemisch gedrag. 

Ook drukt men de bronterm wel uit als fractie van de kerninve uaris, al dan niet onder¬ 
scheiden naar nuclide(ngro'ïp). Hierbij zij vermeld dat de radioactieve kerninventaris naar 
aard en omvang afhangt var. de tijd dat de desbetreffende splijtstof in bedrijf is, alsook van 
het type en het vermogen van de reactor. 
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Radioactieve nucliden 

De radioactieve nucliden die bij de bronterm een belangrijke rol spelen zijn als volgt te 
groeperen: 

Edelgassen: 
Halogenen: 
Alka lime talen: 
Chalcogenen: 
Aardalkalime talen: 
Edelmetalen: 

Zeldzame aarden: 
Elementen met moeilijk 
smeltbare oxiden: 

Radioactiviteit 

Xenon, Krypton 
Jodium, Broom 
Cesium, Rubidium 
Teiluur, Antimoon 
Strontium, Barium 
Molybdeen, Rhenium 
Ruthenium, Rhodium 
Yttrium, Lanthaniden 

Zircoon, N'iobium 

Xe, Kr 
I.Br 

Cs, Rb 
Te, Sb 
Sr, Ba 
Mo, Re 
Ru, Rh 
Y, nvt 

Zr, Nb 

Onder radioactiviteit verstaat men het verschijnsel dat een kern spontaan een of meer 
deeltjes en/of elektromagnetische straling uitzendt. De eenheid van radioactiviteit is de 
becquerel. De radioactiviteit van een hoeveelheid materie is een becquerel (Bq) als er van 
die stof een kern per seconde vervalt. De oude eenheid was de Curie ( = *7 x 10 9 Bq). 

Best Estimate 

Berekeningswijze waarbij is gebruik gemaakt van de beste fysisch-chemische modellen en 
waarbij bewust geen veiligheidstoeslagen in rekening worden gebracht. Staat in tegenstelling 
tot conservatieve berekeningswijze. 

Central Estimate 

Een Central Estimate is de uitkomst van de basisberekening van de grootheden die een rol 
spelen in risicostudies. Voor de basis- (of referentie)berekeningen van de fysische en 
chemische vervolgprocessen is gebruik gemaakt van de rekencode STCP. In het algemeen 
zullen de uitkomsten, de central estimates, overeenkomen met de best estimates. Echter 
voor fenomenen die niet dan wel onvoldoende in het STCP zijn gemodelleerd, zijn (parallel 
aan STCP) berekeningen uitgevoerd met andere codes. Voor sommige aspecten kan men 
dan ook de central estimate van de STCP vinden bij de boven- of onderwaarde van de 
gevoeligheidsband, die mede door de andere codes zijn bepaald. 
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PRA/PSA 

Een Probabilistic Risk (of Safety) Assessment is een analyse die 

- de combinaties van gebeurtenissen aangeeft die als ze optreden tot ernstige ongevallen 
leiden 

- de kans van optreden van die combinaties aangeeft 

- tenslotte de gevolgen voor de installatie en/of de omgeving kwantificeert. 

Bij de analyse van een centrale kan men zich beperken tot het behandelen van interne 
initiërende gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld falen van actieve of passieve componenten, 
operatorfouten) of men kan externe initiërende gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld 
aardbevingen, storm) meebeschouwen. 

Enkele gegevens over 'bekende' reactoren 

naam 

BIBLIS В 
BORSSELE 
CATTENOM 
DODEWAARD 
DOEL 4 
GRAND GULF 
PEACH BOTTOM 
RINGHALS 2 
SEQUOYAH 1 
SIZEWELL В 
SURRY 1 
TMI 2 
ZION 1 

vermogen 
(MWe) 

1300 
480 
1300 
60 
1000 
1250 

2 1065 
800 
1148 
1200 
822 
906 
1040 

KWU: Kraftwerk Union 
GE: General Electric 
W: Westinghouse 
B&W: Babcock & Wiicox 

type 

PWR 
PWR 
PWR 
BWR 
PWR 
BWR 
BWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 

fabrikant 

KWU 
KWU 
Framatome 
GE. 
W+Framatome 
GE 
GE 
W/ASEA 
W 
W 
W 
B&W 
W 

in bedrijf 
sinds 

1976 
1972 
1987 
1968 
1983 
1982 
1973 
1973 
1980 
gepland 
1972 
1978 
1973 

land 

BRD 
NL 
F 
NL 
В 
VS 
VS 
s 
VS 
GB 
VS 
VS 
VS 
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Dit rapport ECN-PB-87-13/suppl bevat de bij¬ 
lagen van het hoofdrapport ECN-PB-87-13. 
Beide banden zijn te verkrijgen bij: 

Energieonderzoek Centrum Nederland 
TWI, sectie rapporten 
Postbus 1 
1755 ZG Petten 
telefoon 02246 - 4323 

De prijs bedraagt fl. 20 per band 

Stabiel, radioactief, kortlevend, langlevend, gif¬ 
tig, niet giftig, zwaar, licht - vele honderden 
soorten atoomkernen met hun verschillende 
eigenschappen zijn het produkt van de ontwikkel¬ 
ing van het universum. Deze veelheid aan 
kernsoorten vindt men weerspiegeld in de com¬ 
plexiteit van onze wereld. Slechts weinige van 
deze nucliden spelen een rol in de kernenergie, 
maar juist om die nucliden gaat het in dit rap¬ 
port. 

Op het omslag een speelse impressie van de 
bekende nuclidenkaart, waarop de kernen nu 
eens niet door gekleurde vakjes maar door 
gewone hou/schroeven zijn voorgesteld. 
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INHOUD 

Dit rapport bevat de bijlagen, 1 tot en met 5, van rapport ECN-PB-87-13: 

ERNSTIGE REACTORONGEVALLEN OPNIEUW BEZIEN - DE BRONTERM 

Bijlage 1 (het Brontermonderzoek) bestaat uit een 8-tal afzonderlijk leesbare hoofdstukken, 

de bijlagen 1.1 tot en met 1.8. 
Aan het begin van elke bijlage is een gedetailleerde inhoudsopgave gegeven, en aan het eind 
een lijst met referenties. 
Het rapport is afgesloten met een lijst van gebruikte afkortingen en een begrippenlijst. 
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1. INLEIDING 

Onder kemdesintegratieprocessen worden dte processen verstaan die er toe leiden dat de 
reactorkern zijn oorspronkelijke geometrie verliest. Hierbij komen splijtingsprodukten vrij 
welke uiteindelijk de grootte van de bronterm bepalen. De mate waarin splijtingsprodukten 
vrijkomen hangt af van welke desintegratieprocessen dominant zijn tijdens het ongeval en of 
deze processen gematigd, vertraagd of gestopt kunnen worden door ingrijpen van het 
bedieningspersoneel. In internationaal verband wordt veel experimenteel werk uitgevoerd en 
zijn analyses verricht waardoor meer kennis van de desintegratieprocessen is verkregen. 
Studies van deze processen hebben enerzijds meer duidelijkheid gegeven in de analyse van 
de bronterm en anderzijds aangetoond waar nog belangrijk onderzoek moet worden 
uitgevoerd. Dit onderzoek is door de ANS, APS, IDCOR, NEA en US-NRC 
geïnventariseerd en hebben ertoe geleid dat expert commissies zijn ingesteld om meer 
duidelijkheid te geven. Voor zover van toepassing wordt dit onderzoek in dit hoofdstuk 
aangegeven. 

De processen welke bij kerndesintegratie een hoofdrol '•pelen zijn: 

- Thermohydraulische processen, 
- Oxidatie en waterstofproduktie, 
- Verlies van constructiegeometrie, 
- Splijtingsprodukt afgifte. 

Voor al die processen zijn experimenten uitgevoerd waarmee de optredende fenomenen 
bestudeerd en gemodelleerd kunnen worden voor verwerking in computerprogramma's die 
het gedrag van de reactor onder ernstige ongevalssituatie berekenen. Of de combinatie van 
deze rekenmodellen een correcte voorspelling geven van hetgeen werkelijk zal optreden, 
wanneer al deze desintegratieprocessen tegelijkertijd plaatsvinden, wordt momenteel 
gevalideerd aan experimenten en aan TMI-2. 

Het enige ongeval dat representatief is voor een ongeval met een LWR reactor waarbij zich 
kemdegradatieprocessen hebben afgespeeld is dat met de Three Mile Island Unit 2 reactor 
(TMI-2) (in maart 1979). Daarom worden bevindingen van dit ongeval in dit hoofdstuk 
regelmatig genoemd en vergeleken met de huidige kennis van desintegratieprocessen. 
Uit de vergelijking wordt geconcludeerd dat met de huidige stand van kennis en beschikbare 
modellen een redelijk getrouw beeld van de optredende verschijnselen verkregen wordt. 

bijlage 1.1 
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2. THERMOHYDRAULISCHE PROCESSEN 

Een ernstig ongeval in een LWR is altijd een gevolg van een storing waarbij de in de kern 
geproduceerde warmte niet op adequate wijze kan worden afgevoerd. Stagnatie van de 
warmte afvoer kan op twee manieren gebeuren: 

1. door verlies van koelmiddel door een kleine, middel of grote breuk in het primair 
systeem of, 

2. door uitvallen van de voedingswaterpompen of het dichtgaan van de turbine klep. 

Daarom leiden alle ongevalsscenario's uiteindelijk tot twee principeel verschillende situaties 
die het karakter van de kerndesintegratieprocessen zullen beheersen t.w.: 

- Snelle opwarming van de kern onder lage druk. 
- Langzame opwarming van de kern onder hoge druk. 

Deze situaties bepalen in hoge mate of de splijtingsprodukten uiteindelijk in een droge of 
vochtige omgeving vrijkomen wat belangrijk is voor de vorming, het transport en depositie 
van aerosolen. Ook bepalen beide ongevalssituaties of het milieu oxiderend of reducerend is 
hetgeen belangrijk is voor het chemisch gedrag van splijtingsprodukten en voor de 
vluchtigheid van bepaalde radio-isotopen. Met andere woorden, de retentie van splijtings¬ 
produkten binnen de insluitconstructie - en dus de grootte van de bronterm - is in zeer 
sterke mate afhankelijk van de thermohydraulische condities waaronder de reactorkern 
droogkookt. 

Kerndesintegratie kan reeds beginnen binnen condities van de Design Basis Accidents. 
Wanneer n.l. dit ongeval volgens een lagedrukscenario verloopt, zoals bij een groot 
koelmiddel verlies ongeval, zal ballonvorming van de splijtstofstaafbekleding plaatsvinden. 
Dit zal een gedeeltelijke blokkade van het koelkanaal veroorzaken. Uiteindelijk zullen de 
splijtstofstaven barsten waarna de gasvormige splijtingsprodukten in het primaire systeem 
vrijkomen. Bij een groot koelmiddelverlies-ongeval bedraagt de blowdown tijd, dit is de tijd 
waarin de warmte-inhoud van de splijtstofstaven wordt afgevoerd, ca. 20 s. De temperatuur 
transient die volgt, hangt af van de nucleaire vervalwarmte, de overdracht van die warmte 
naar de bekleding, en de warmte-overdracht van de bekleding naar het koelmedium. Deze 
laatste hangt in sterke mate af of en wanneer het noodkoelsysteem in werking komt. Bij een 
groot koelmiddelverlies ongeval zal de bekledingstemperatuur altijd zodanig gestegen zijn dat 
plastische deformatie optreedt. De grootte van deze deformatie is afhankelijk van de 
structuur die het zircaloy heeft bij de heersende temperatuur, de snelheid waarmee het 
zircaloy opwarmt en structuurveranderingen ondergaat, circumferentiele temperatuur 
verschillen en het drukverschil over de bekleding. Een beeld van de optredende deformatie 
waarbij barsten van de bekleding optreedt is als functie van de temperatuur gegeven in figuur 
1 [1]. In de figuur is de curve gegeven die de meetpunten omvat van alle experimenten met 
diverse opwarmsnelheden. De deformatie van de bekleding leidt tot gedeeltelijke blokkade 
van het koe'.kanaal. Volgens Erbacher [3] zal deze blokkade nooit meer bedragen dan 90%. 
Wanneer het noodkoel-systeem functioneert zal de koelbaarheid van de kern daarom 
gegarandeerd blijven. Hierdoor blijft de bronterm beperkt tot het vrijkomen van edelgassen 
en de vluchtige splijtingsprodukten uit een fractie van de splijtstofstaven. Belangrijke 
literatuur betreffende deformatie en barsten van de splijtstofbekleding is gegeven in [1], [2] 
en [3]. 

bijlage J.l 
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Figuur 1: Maximum circumferentiele rek als functie van de temperatuur voor alle 
opwarmsnelheden. 

600 700 000 1000 1100 1200 
Temperatuur (°C) 

Met betrekking tot de "Design Basis Accidents" (DBA) zijn een groot aantal 
thermohydraulische experimenten uitgevoerd (LOFT, LOBI, MARVIKEN etc.) en zijn 
tevens computercodes ontwikkeld die het thermohydraulische gedrag van deze experimenten 
voorspellen (RELAP, TRAC, CATHARE etc). Deze computercodes zijn gevalideerd zodat 
het verloop van design basis accidents in een reactorsysteem kan worden berekend. Wanneer 
het gaat om "Beyond Design Basis Accidents" (ВDBA), waartoe de ernstige reactor 
ongevallen behoren, dan is de codevalidatie nog te beperkt omdat niet alle fenomenen die 
dan (mogelijk) optreden gemodelleerd zijn. De moeilijkheidsgraad neemt toe naarmate het 
kerndesintegratieproces voortschrijdt. 

Een van de belangrijkste onderzoeken is dat naar de natuurlijke circulatie in het 
raactorkoelsysteem (RKS) wanneer de geforceerde koeling is uitgevallen, al of niet 
samengaand met een kleine breuk. Een meerdimensionale stroming in het RKS wordt geacht 
op te treden als gevolg van natuurlijke circulatie, veroorzaakt door dichtheidcverschillen in 
het koelmedium. Natuurlijke circulatie binnen het reactorvat kan optreden, waarbij water 
vanuit het boven plenum terugstroomt in de kern; bovendien kan wanneer tegenstroom in 
het hete been optreedt, water uil dit hete been terugstromen in het reactorvat. Als gevolg 
hiervan wordt de kern gekoeld terwijl systeemconstructies buiten de kern opgewarmd worden 
tot hogere temperaturen dan berekend zonder natuurlijke circulatie. Deze veranderingen in 
temperaturen en stromingen kunnen invloed hebben op de waterstofproduktie, het 
spijtingsprodukt gedrag en op het faalmechanisme van het RKS. 

bijlage 1.1 
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Door natuurlijke circulatie in het reactorvat zou de waterstofproduktie toe kunnen nemen 
doordat stoom terugkeert van het bovenplenum naar de kern waar het reageert met de 
zircaloy splijtstofbekleding. Als gevolg hiervan zou het bovenplenum nog hogere 
temperaturen kunnen bereiken. Tevens zal natuurlijke convectie stroming er toe bijdragen 
dat splijtingsprodukten in het bovenplenum verblijven en door condensatie warmte aan het 
oppervlak van het RKS afgeven. Al deze effecten zullen verdere oxidatie van constructie 
materialen veroorzaken waardoor het bovenplenum aanzienlijk hogere temperaturen zal 
kunnen knjgen dan het onderplenum waar mogelijkerwijs nog water aanwezig is. 

Een en ander zou ertoe kunnen leiden dat, in het geval van het ongevalsscenario met falen 
onder hoge druk, in PWR's het reactorvatdeksel of het leidingwerk boven aan het reactorvat 
eerder bezwijkt dan het onderplenum. Deze manier van falen zou de kans op uitstoot van 
gesmolten materiaal onder hoge druk met daarbij de kart op de ongunstige effecten van 
stoomexplosies en/of direkte verwarming sterk doen verminderen. 

Resumerend: 

Resumerend kan gesteld worden dat de thermo-hydraulische processen binnen het primaire 
systeem goed bekend zijn tot het tijdstip waarop de geforceerde koeling uitvalt. Zodra de 
reactorkern begint droog te koken en natu\'rlijke circulatie het dominante fenomeen wordt 
om vervalwarmte af te voeren dienen tevens meerdimensionale stromingsprofielen 
beschouwd te worden. Wanneer daarna ook waterstofproduktie in de kern gaat optreden en 
splijtingsprodukttranspoit en depositie plaatsvindt gaan deze effecten de natuurlijke circulatie 
zodanig beïnvloeden dat computercodes de warmte-afvoer niet meer nauw keurig 
berekenen. Een beperkte experimentele verificatie van bovengenoemde effecten wordt 
momenteel door Westinghouse uitgevoerd met EPRI als sponsor. Tevens heeft de NRC 
contractanten opdracht gegeven natuurlijke circulatie in de analytische modellen op te 
nemen (MELPROG/TFAC, RELAP/SCDAP en COMMIX). 
Het is gebleken dat een reactorkern die in een vergevorderd stadium van desintegratie 
gekomen is en waarbij alle te modelleren processen als natuurlijke circulatie, productie van 
niet-condenseerbare gassen, kernsmelten en materiaalrelocatie hebben plaatsgevonden, nog 
koelbaar is. De TMI-2-reactor heeft aangetoond dat de kern na het smeken van 1/3 deel 
nog koelbaar v/as. Deze fractie had waarschijnlijk ook een 1/2 mogen bedragen. De 
koelbaarheid van nog grotere smeltfracties moet onwaarschijnlijk worden geacht. 

bijlage 1.1 
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3. OXIDATIE EN WATERSTOFPRODÜKTIE 

Wanneer na het wegvallen van de koeling, nodig voor het afvoeren van de nucleaire 
vervalwarmte, ook de noodkoelsystemen niet in werking treden, zal, afhankelijk van het 
ongevalsscenario, het reactorvat onder lage of hoge druk respectievelijk snel of langzaam 
droogkoken. In beide gevallen zal waterstof als niet-condenseerbaar gas geproduceerd 
worden als gevolg van oxidatie van het zircaloy bekledingsmateriaal en van andere 
constructiematerialen. Tevens zal ook door radiolyse van H2O waterstof ontstaan. 

3.1. De zircaloy-stoomreactie 

De reactie tussen het zircaloy bekledü^gsmateriaal en stoom is een exothenne reactie en 
wordt gesimplificeerd voorgesteld door: 

Zr + 2H2O —> ZrO2 + 2H2 ДН = -586,6 kJ/mol 

Het oxidatieproces zelf is een complex gebeuren dat bestaat uit de ontleding van het 
watermolecuul, de diffusie van zuurstof door de groeiende ZrO2-laag en de afzetting van 
zuurstofatomen tussen de verschillende fasen van het zircak y, b.v. ZrO2, a-Zr(O) en Э-Zr. 
De diffusiesnelheid van de zuurstof is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid reactant en 
wordt uitgedrukt door: 

dw/dt = JÉ (82/w) 

waarin w de hoeveelheid reactant is en J£ 82 de parabolische tempo konstante voorstelt 
uitgedrukt in zuurstofopname in g2O2/cm4/s of water stofproduktie in g2H2/cm4/s. 

De parabolische tempo konstante % 82 of Kp varieert met de temperatuur volgens een 
Arrhenius relatie. 

Jé (8?/w) of Kp = A. exp (-Q/RT) 

waarin: 
A = рге-exponentiele factor (g2/cm4/s) 
Q = activeringsenergie (J/mol) 
T = temperatuur (K) 
R = gascontante (J/mol/K) 

Voor de Kp-waarde worden in de literatuur verschillende waarden gegeven. Zo zou een 
hoge systeemdruk de oxidatie bij lage temperaturen versnellen. Bij hoge temperaturen en 
hoge drukken zou radiolyse van stoom het oxidatieproces versnellen. Figuur 2 toont de 
temperatuur afhankelijkheid van de Kp-waarde volgens de correlatie van Baker-Just [4]. 
Deze correlatie wordt conservatief geacht en wordt door de US-NRC gebruikt voor 
acceptatie criteria [5]. 

De geproduceerde hoeveelheid waterstof is evenredig met de hoeveelheid zuurstof die met 
het zircaloy reageert. Zo wordt voor elke mol zirconium die reageert, twee mol waterstof 
geproduceerd. De totale hoeveelheid waterstof die wordt geproduceerd is dan: 

WH2 1 . MH2/MZr. 

Waarin: 

bijlage 1.1 



- 8 -

WH2 = massa H2 geproduceerd per oppervlakte eenheid 

MH2 = mol gewicht van H2 (2.002 g/mol) 

MZr = mol gewicht van Zr (91.22 g/mol) 

t = tijd in seconden. 

Uit de reactievergelijking volgt dat volledige oxidatie van een kilogram zirconium 0.044 kg 
waterstof (0.491 m3 van 273 К en 1 bar) produceert. In bovenstaande reacties is 
aangenomen dat de hoeveelheid stoom onbeperkt wordt aangevoerd om de oxidatie in stand 
te houden. Er dient echter benadrukt te worden dat de reactie sterk exotherm is en versnelt 
wanneer eenmaal ingezet. Integrale bundelexperimenten in de PBF reactor [6] [7] hebben 
aangetoond dat deze versnelling plaatsvindt rond 1600 К waarbij de temperatuur oploopt tot 
ca. 2400 K: de zogenaamde autokatalytische reactie. Hierdoor kan een situatie ontstaan 
waarbij het stoom-aanbod tekort schiet om aan de vraag naar zuurstof voor de reactie te 
voldoen. Dit is zeker het geval indien natuurlijke circulatie de enige drijvende kracht is voor 
het stoomaanbod. De systeemdiuk, in casu het specifiek volume van de stoom, zal dan het 
zuurstof-aanbod in sterke mate bepalen: bij een lage druk is er minder zuurstof per kubieke 
meter aanwezig dan bij een hoge. 

Wanneer de geschatte waterstofproduktie tijdens het TM 1-2 ongeval wordt beschouwd, dan 
geeft dit aanleiding te veronderstellen dat tijdens dit ongeval de oxidatiesnelheid geremd 
werd. In ieder geval is er geen bevestiging dat de splijtstofbekleding volgens de eerder ge¬ 
noemde parabolische tempoconstante is geoxideerd. Daarom dient de waterstof produktie 
tijdens een ernstig reactorongeval nader onderzocht te worden. 

3.2. Oxidatie van constructiematerialen 

Hieronder wordt in hoofdzaak de oxidatie van roestvaststalen en inconel constructie delen 
verstaan. Van de oxidatie van roestvaststaal bij hoge temperaturen is weinig bekend. Bij 
temperaturen rond het smeltpunt (ca. 1720 K) begint het staal te schuimen wat leidt tot een 
vergroting van het oppervlak dat met stoom reageert. Wanneer deze temperatuur wordt 
bereikt is de staal-stoom reactie nog heftiger dan die van zircaloy-stoom. Op de bekleding 
van regelstaven na bevinden de staalconstructies zich aan de buitenkant van de kern welke 
veel langer op een lagere temperatuur blijven. Een uitzondering hierop is het bovenrooster 
dat dire kt boven de splijtstofelementen is gelegen en dat zich in de hete stoom stroom 
bevindt. De beschadiging aan het TMI-2 bovenrooster heeft hoofdzakelijk aan de 
onderzijde ervan plaatsgehad waar zich twee belangrijke schadezones bevinden. Figuur 3 
loont de aanwezigheid van een meerdimensionale stoom/gas stroming in de reactorkern in de 
periode dat deze op hoge temperatuur was. Binnen elke schade zone zijn sterke ocale 
variaties in schade duidelijk zichtbaar. Binnen het beperkte oppervlak boven een 
splijtstofelement bijvoorbeeld is locale erosie van staalconstructies waargenomen terwijl 
naastliggende zones onbeschadigd bleven. Op sommige plaatsen heeft het staal een 
schuimachtige, hoge porositeitsstructuur wat duidt op oxidatie nabij de smelttemperatuur. 
Eerder gesmolten materiaal is op enkele centimeters van deze poreuze structuren zichtbaar 
en dit geeft aan dat daar heet zuurstof arm gas (waarschijnlijk waterstof) de kern verliet. De 
schade van het bovenrooster geeft dus een indicatie dat niet-uniforme stromingsprofielen in 
de kern aanwezig waren ten tijde van de schade en dat locale gascondities (samenstelling, 
stroming en temperaturen) sterk varieerden. 

bijlage 1.1 
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Figuur 2: Parabolische tempoconstante als functie van de temperatuur voor de oxidatie van 
zircaloy in stoom. 
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Figuur 3: Schade aan het bovenrooster in de TMI-2 reactor. 

В uitlaat A uitlaat 

bijlage 1.1 



- 10 -

3.3. Radiolyse van water 

Ontleding van H2O in waterstof en zuurstof gebeurt in een stralingsveld door radiolyse. Ten 
einde de hoeveelheid geproduceerde waterstof te berekenen moeten de sterkte ''an de 
stralingsbron en de radiolytische absorbtie-doorsnede van waterstof bekend zijn. Voor 
zuiver water dat aan f5- en 7-straling wordt blootgesteld geldt dat bij absorbtie van 10 4 eV 
stralingsenergie 44 moleculen H2 en 22 moleculen O2 worden gevormd. 

Het specifieke ongevalsscenario heeft een belangrijke invloed op de radiolytische produktie 
van H2 en O2. Ten einde een schatting van de radiolyse te kunnen maken is kennis nodig 
van de verspreiding van splijtingsprodukten, de temperatuur en zuurgraad van het water, de 
stoomfractie en onzuiverheden in het water. Gezien de relatief lage stralingsvelden (alleen 
afkomstig van radioactief verval) zal de bijdrage van radiolyse aan de totale H2 produktie 
gering zijn. Wanneer deze produktie vergeleken wordt met de waterstofproduktie door 
oxidatieprocessen, kan de bijdrage van radiolyse zelfs verwaarloosbaar geacht worden. 

bijlage 1.1 
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4. VERLIES VAN CONSTRUCTIE GEOMETRIE 

Na de eerder genoemde ballonvorming en het barsten van de splijtstolbekleding (als 
onderdeel van het lagedruk scenario) zal het volgende desintegratieproces bestaan uit het 
falen van de rc-elstaven. In een PWR zullen de Ag-In-Cd regelstaven rond het smeltpunt 
van de roestvaststalen bekleding (rond 1720 K) falen. Het cadmium zal dan snel verdampen 
terwijl het zilver en indium naar beneden zal stromen om in koudere gedeelten van de kern 
te stollen. In een BWR zal de roestvaststalen bekleding van de kruisvormige B4C regelstaven 
tussen de zircaloy splijtstof element dozen eerder falen dan de splijtstofbekleding. 
Recentelijk zijn bij KfK indicaties verkregen dat een legering wordt gevormd van B4C en 
roestvaststaal, die de bekleding vloeibaar maakt en de oorzaak is dat de regelstaven reeds bij 
1S00 К falen. 

De autokatalitische oxidatie van de zircaloy splijtstofbekleding zal nu de temperatuur zodanig 
doen stijgen dat het no^ niet geoxideerde metallische zircaloy door de brosse oxidelaag naar 
buiten treedt en naa' beneden stroomt. Daarbij zal, afhankelijk van de temperatuur, een 
gedeelte van het UO2, afkomstig van de splijtstoftabletten, een eutecticum gevormd hebben 
met zirconium waardoor metallisch zircaloy wordt verwijderd voor de oxidatiereactie 
plaatsvindt. Hierdoor wordt deze reactie beperkt in waterstofproduktie en energieafgifte. Er 
bestaat namelijk een complex tertiair evenwicht systeem tussen uranium, zuurstof en 
zirconium dat bij hoge temperaturen vele eutecüca kent. Een voorbeeld hiervan is gegeven in 
figuur 4. Figuur 5 laat op vereenvoudigde wijze de belangrijkste temperaturen zien waarbij 
signifikante fysische veranderingen in reactorkern-materialen optreden. Het a-Zr(O)/UO2 

mengsel zal in lagere en koudere gedeelten van de kern tussen nog intact zijnde 
splijtstofstaven stollen. Wanneer de kern verder droogkookt kan dit proces zich opnieuw 
herhalen. Alleen een eerste begin van splijtstof/zircaloy relocatie is waargenomen in 
experimenten (PBF, ACRR), doch men veronderstelt dat dit proces zich meermalen heeft 
herhaald in de TMI-2 kern. 

Vraag is nu in welke mate de materiaal relocaties verstoppingen in de koelkanalen 
veroorzaken die verder droogkoken van de kern en zircaloy-oxidatie belemmeren en/of 
voorkomen. Men is hierover nog niet eenstemmig en het is daarom moeilijk een schatting te 
geven van de werkelijke waterstofproduktie die optreedt. De indruk die het TMI-2 ongeval 
geeft is dat daarin mogelijkerwijs wel een vertraging van oxidatie heeft plaats gehad doch 
geen volledig stoppen voordat de koeling werd hersteld. 

Nadat de eerste materiaal relocatie heeft plaatsgevonden zullen de kolommen van 
ontmantelde splijtstoftabletten ineenstorten. Deze ineenstorting zal een bed van keramische 
splijtstoftabletten vormen op de laag van naar beneden verplaatst zircaloy en gestold 
splijtstof-zirconium-eutecticum. Hierdoor zullen de thermische- en hydraulische 
karakteristieken van de kern drastisch wijzigen. De condities waaronder deze ineenstorting 
van de kern plaatsvindt worden momenteel steeds duidelijker. Integrale Severe Fuel Damage 
(SFD) experimenten hebben hiertoe bijgedragen maar mogen niet als prototypisch voor 
totaal kerngedrag aangemerkt worden. Bij TMI-2 heeft de grootste ineenstorting van de 
kern waarschijnlijk plaats gehad tijdens het aanzetten van de primaire pomp. 
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Figuur 4 :Teaiair fase diagranunen van Uranium-Zirconium-zuurstof bij temptraturen van 
1770 К en 2270 K. 
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Figuur 5: Chemische interacties en vorming van vloeibare fasen in het UO2 - Zr systeem bij 
toenemende temperatuur. 
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De volgende fase van kerndegradatie zal de opwarming zijn van de in elkaar gezakte kern 
welke gedragen wordt door het restant splijtstofstaven welke nog niet volledig zijn 
geoxideerd. De kern zal nu verder droogkoken waarbij de stoom voornamelijk aan de 
onderzijde van de "kernklont" ontstaat en doo- de nog onaangetaste splijtstofelementen aan 
de periferie ontsnapt. Deze stoomproduktie veroorzaakt oxidatie van de splijtstofelementen 
die de kernklont dragen waardoor zij wegbranden met als gevolg dat de kernklont aangroeit 
en verder naar beneden zakt. De kernklont zal kom- of trechtervormig zijn met aan de 
buitenzijde een harde laag of korst als gevolg van materiaalstolling. 

De kemklont op zich zal door vervalwarmte en gebrek aan koeling snel in temperatuur 
oplopen. Analyses van monsters uit de TMI-2 kern hebben aangetoond dat temperaturen 
bereikt werden waarbij keramisch materiaal gesmolten is (smeltpunt UO2 is 3100 K, [3]). 
Wanneer de smelttemperatuur is bereikt wordt het materiaal erg mobiel en kan door gaten in 
de dragende korst of over de rand van een lager gelegen punt naar beneden stromen. Een 
dergelijke materiaalrelocatie moet bij TMI-2 hebben plaatsgevonden waar ca. 16% van de 
totale kernmassa in het onderplenum is gevonden. Dit materiaal bestaat uit fijn verdeeld 
keramisch materiaal waarvan de structuur de indicatie geeft dat het ontstaan is vanuit de 
vloeibare fase. 

De tot op dit punt geschetste kerndegradatie fenomenologie is grotendeels afgeleid van de 
eindfase waarin de TMI-2 kern zich momenteel bevindt. Deze eindtoestand is geschetst in 
figuur 6 en is gebaseerd op uitgebreide videoopnamen en kernboringen (analoog geologische 
grondboringen). Het resultaat van deze waarnemingen is samengevat in tabel 1. 

Tabel 1: De toestand van de TMI-2 kern na het ongeval 

Orginele kern 
Kernholte 
Losliggend kerndebris 
Gesmolten kernzone 
Rechtopstaande splijtstofelementen 
Debris in onderplenum 

Geschat 
volume (m3) 

33.5 
9.2 
6.7 
3.5 
14.1 
3.0 

Geschatte 
massa (ton) 

130 
-
20 
24 
55 
21 

Percentage 
van massa 

100 
-
23 
19 
42 
16 

Men kan stellen dat de TMI-2 kerndesintegratie is begonnen me: het droogkoken van de 
kern, ca 1,5 uur nadat het ongeval was geinitieerd door de turbinetrip. Na deze 
"hydraulische" periode heeft het nog ca. 1,5 uur geduurd voordat de kern in de toestand 
kwam die geschets is in bovenstaande tabel. Hierna is een van de vier primaire pompen 
gestart en is met behulp van het hogedruk noodkoelsys'eem de geforceerde koeling wee: op 
gang gebracht waardoor verder schade aan de kern kon worden voorkomen. Deze 
geforceerde koeling is waarschijnlijk de oorzaak geweest dat er een harde korst rond de 
kernklont is ontstaan die nu geleidelijk kon afkoelen. Tevens moet de geforceerde koeling, 
welke in de intact zijnde bundels in de kemperiferie grote stoomsnelheden moet hebben 
veroorzaakt, de oorzaak zijn geweest van de vorming van het losse upper debris bed door het 
afbreken van gedeeltelijk geoxideerde splijtstofstaven die van het bovenrooster naar beneden 
hingen. 
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Figuur 6: Stabiele kern van TMI-2 na reactor ongeval. 
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Het antwoord op de eerste vraag is dat TMI-2 beschouwd mag worden als een voorbeeld van 
een LWR-ongeval waarbij herstel van de koeling binnen redelijke tijdsgrenzen nog mogelijk 
was. De volgorde van gebeurtenissen voor herstel van de koeling zal bij een ander ongeval, 
anders kunnen zijn doch in het algemeen kan gesteld worden dat een ongeval volgens het 
TMI-2 scenario (transient met koelmiddelverlies onder hoge druk via de afblaasklep) tot de 
categorie behoort waarbij slechts een beperkte lozing van radioactiviteit naar de omge/ing 
plaatsvindt. 
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Het antwoord op de tweede vraag is in wezen een beschrijving van het vervolg van de reeds 
eerder genoemde desintegratieprocessen. Dit kerndesintegratieproces wordt momenteel als 
volgt voorgesteld: 

Allereerst zal de kem volledig droogkoken. Berekeningen tonen aan dat wanneer in het 
geheel geen water aan de kern wordt toegevoerd het reactorvat met downcomer in 2 tot 3 
kwartier is drooggekookt. Figuur 7 laat het verloop van het waterniveau in de TMI-2 kern 
zien. Dit is afgeleid van verschillende metingen (source range monitors). De analyse stopt bij 
174 min omdat toen de primaire pomp werd gestart welke het niveau weer omhoog bracht. 
Extrapolatie van de meetgegevens toont dat de kern na 10 tot 20 min. droog zou hebben 
gestaan. 

Figuur 7: Geschatte grenswaarden van het vloeistofniveau in de TMI-2 reactorkern versus 
tijd na ongevalsinitiatie. 
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De kernklont zal bij gebrek aan koeling aangroeien en verder naar beneden zakken. Daarbij 
zal steeds meer weerstand ondervonden worden omdat meer constructie materiaal onder in 
de kern aanwezig is. Voortzetting van materiaal relocatie via bundelkanalen aan de 
buitenkant van de kern is ook aannemelijk doordat achtergebleven splijtstofsUven van boven 
af in de "smeltkroes" kunnen vallen die hem doen overlopen. Uiteindelijk zal een grote 
hoeveelheid kernmateriaal onder in het reactorvat liggen, dat na verdamping van het 
eventueel resterende water, de bodem zal gaan aantasten. Dit kerndebris zal waarschijnlijk in 
twee duidelijk gescheiden lagen aanwezig zijn: de onderste laag bevat gestold metallisch 
materiaal afkomsiig uit de eerste degradatieverschijnselen toen de regelstaven smolten; de 
bovenste laag is keramisch en bevat het warmte producerende splijtstof materiaal. 
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In de TMI-2 reader varieert de hoogte van de gruislaag in het onderplenum van 25 tot 70 
cm, waarbij de korrelgrootte van het gruis 0,1 tot 15 cm bedraagt. Deze hoeveelheid 
materiaal was reeds voldoende om de inconel instrumentatiedoorvoeringen aan te tasten. De 
meeste van deze doorvoeringen zijn "dichtgeslibd" met vloeibaar materiaal dat halverwege 
de 14 cm dikke bodemwand is gestold [9]. De aanwezigheid van instrumentatie door¬ 
voeringen in de bodem van het reactorvat is niet algemeen gebruikelijk in LWR-reactoren. 
Gezien de waargenomen fenomenen bij TMI-2 kan opgemerkt worden dat, ingeval van een 
niet te herstellen kernsmeltongeval, de aanwezigheid van instrumentatie doorvoeringen 
gunstig uitwerken. Zij vormen n.l. de zwakste plek in de bodem waardoor ae penetratie van 
smelt weliswaar eerder zal optreden doch een grote uitstoot van gesmolten materiaal onder 
hoge druk op een later tijdstip vermoedelijk niet meer zal optreden. 

Uiteindelijk zal de bodem van het reactorvat zover zijn opgewarmd en de thermische 
belasting zo hoog zijn gestegen dat de vloeigrens wordt bereikt en het vat bezwijkt, gedreven 
door de nog heersende systeemdruk of door het gewicht van de smelt. Het tijdstip van 
bezwijken is sterk afhankelijk van reactortype en het ongevalsscenario. 

De meest uitgebreide analyse van ongevalsscenario's is uitgevoerd met behulp van het Source 
Term Code Package van de US-NRC [10] en uitgevoerd door Battelle Columbus [11]. In 
tabel 2 zijn voor de diverse reactoren in de U.S.A. de berekende tijden gegeven wanneer de 
bodem van het reactorvat zou falen. 

Tabel 2: Tijd tussen het begin van het ongeval en het falen reactorvat volgens BMI-2104 
studie 

Reactor Type Scenario Faaltijd (min) 

SEQUOYAH PWR TLMB' 158 
S2HF 260 

SURRY PWR TLMB' 157 
S2D 228 
AB 110 
V 150 

ZION PWR TLMB' 170 
S2D 188 

PEACH BOTTOM BWR AE 126 
TC 217 

GRAND GULF BWR TQUV 217 
TC 198 
S2E 119 
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Uit tabel 2 kan afgeleid worden dat falen na 2 tot 4 uur optreedt, afhankelijk van het 
scenario. Opgemerkt zij dat het hier om "hands off scenario's gaat waarbij geen rekening 
wordt gehouden met het feit dat bedienend personeel tussentijds al het mogelijke zal doen 
om de koeling te herstellen en kemsmelten uit te stellen of te voorkomen. 

Vaak wordt aangevoerd dat de STCP-'suite' van cedes waarmee de BMI-2104-studie is 
uitgevoerd, te weinig mechanistisch is en slechts een-dimensionaal. Een veel meer 
gedetailleerde aanpak wordt uitgevoerd met de MELPROG-code, ontwikkeld bij SANDIA 
Nat. Lab., [12] waarin het kerndesintegratieproces in drie verschillende fasen wordt 
gemodelleerd. Vergelijking van beide code pakketten voor het TLMB' scenario laat zien, dat 
STCP een faaltijd berekent van 157 min. terwijl dit voor MELPROG 222 min bedraagt [13], 
dus ca. een uur later. Dit verschil is te verklaren uit de conservatieve aannamen in de 
eenvoudiger STCP code. 
Gebaseerd op kennis uit het TMI-2-ongeval en gesteld dat operator interventie niet plaats 
vindt, lijkt een schatting voor de tijd vanaf ongevalsinitiatie tot reactorvatfalen van 3 tot 5 uur 
redelijk. 
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5. SPLIJIÏNGSPRODUKTAFGIFTE 

5.1. Inventaris 

De eerste informatie die nodig is voor het bepalen van de bronterm is de hoeveelheid 
radioactieve isotopen welke in een reactor aanwezig is. De inventaris van splijtingsprodukten 
wordt met computerprogramma's berekend met een zo kleine onzekerheid dat deze 
verwaarloosbaar is vergeleken met andere onzekerheden in de de bronterm. De ORIGEN-2 
code [14] is een voorbeeld van een isotopen-generatie- en verval-code die algemeen 
gebruikt wordt voor brontermanalyses. De in dit hoofdstuk genoemde waarden voor 
splijtingsproduktinventaris en activiteiten van radio-isotopen zijn het resultaat van 
ORIGEN-2 berekeningen. 

De hoeveelheid radioactieve isotopen is afhankelijk van het reactorvermogen en de opbrand. 
In de volgende beschouwing is uitgegaan van een reactor met een vermogen van 1000 MWe 
(3000 MWt). De kem is voorzien van 100.000 kg splijtstof met 3.2% ver.ijkt 235U en heeft 
bij herlading een decharge opbrand van 33 MWd/kgU. Na elke bedrijfscyclus van een jaar 
wordt 1/3 van de kern gewisseld zodat de gemiddelde opbrand direkt na splijtstofwisseling 11 
MWd/kgU bedraagt en aan het einde van de bedrijfscyclus 22 MWd/kgU. Bij een 
gemiddelde opbrand van 16.5 MWd/kgU bedraagt de totale massa splijtingsprodukten 
ongeveer 1280 kg. Deze massa bestaat voor driekwart uit stabiele isotopen zodat ca. 250 kg 
radioactieve splijtingsprodukten (uit een totale kernmassa van ruwweg 150 ton aan splijtstof, 
zircaloy en roestvaststaal dat al of niet in keramische toestand aan het degradatieproces 
meedoet) uiteindelijk de bronterm gaat bepalen (15] en verantwoordelijk is voor een totale 
activiteit van 250 EBq (= 250x10 18 Bq) aan het begin van het reactorongeval. De activiteit 
is afkomstig van 73 radionucliden waarvan de halfwaardetijd groter is dan 10 minuten. Naast 
de radioactieve splijtingsproducten bevindt zich r.og 60 EBq aan activiteit in de kern die 
afkomstig is van activeringsproducten van uraan (de transuranen) en van 
constructiematerialen. 

De massa die de bronterm bepaalt bestaat uit isotopen die onderhevig zijn aan radioactief 
verval. De chemische en fysische eigenschappen van de isotopen en hun dochters zijn 
belangrijk voor transportkarakteristieken en radiotoxiciteit en kunnen heel verschillend zijn 
van de isotopen waaruit zij ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld het splijtingsprodukt tellurium 
131 Te de kern via een aerosoltransportmechanisme verlaten. Tellurium heeft de eigenschap 
verbindingen met elementen aan te gaan en vormt dan tellurides die zich vastzetten op 
metaaloppervlakken. Het isotoop 131Te vervalt met een halfwaarde tijd van 25 minuten naar 
het jodiumisotoop 131I dat een halfwaardetijd van 8 dagen heeft. Dit is een vluchtige stof met 
totaal andere chemische en fysische eigenschappen. Het transport van de nucliden met 
Z=131 komt dus tijdelijk tot stilstand en zet zich weer voort nadat radioactief verval heeft 
plaatsgevonden. 

5.2. Vrijkomen uit de splijtstof 

De afgifte van splijtingsprodukten uit de reactorkern is niet alleen afhankelijk van de 
chemische en fysische eigenschappen van de isotopen doch ook van het scenario van het 
betreffende ernstige reactorongeval b.v. of dit in een oxiderend of reducerend milieu 
plaatsvindt. De splijtingsprodukten worden in de volgende groepen verdeeld: 
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- Edelgassen (Kr, Xe) 
- Halogenen (I, Br) 
- AlkaHmetalen (Rb, Cs) 
- Chalcogenen (Te, Se) 
- Antimoon (Sb) 
- Aardalkalimetaler (Sr, Ba) 
- Edelmetalen (Ru, Mo, Rh, Pd, Te) 
- Zeldzame aardmetalen (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu) 
- Elementen met moeilijk smeltbare oxiden (Zr, Nb). 

De factoren die de bijdrage van een radionuclide aan het totale risico bepalen zijn 

1. de hoeveelheid in de reactor aanwezig; 

2. de chemische en fysische eigenschappen welke het gedrag voor de verspreiding in en 
buiten hét reactorgebouw bepalen en 

3. de radiotoxische eigenschappen. 

5.2.1 Edelgassen 

De edelgassen krypton en xenon vormen een aanzienlijke fractie van de bronterm die 
vrijkomt tijdens een lozing naar de omgeving. Deze edelgassen zijn chemisch inert en worden 
bij normaal reactorbedrijf gevormd, waarbij een gedeelte achterblijft in de splijtstofmatrix en 
een gedeelte vrijkomt in de gasspleet en plenum van de splijtstofstaven. Laatstgenoemde 
fractie zal direkt bij het falen van de splijtstofstaven vrijkomen terwijl de eerste fractie 
afhankelijk van de splijtstoftemperatuur in een later stadium zal vrijkomen. In een kemsmelt 
ongeval zullen alle edelgassen uit de splijtstof vrijkomen. In het in paragraaf 5.1 genoemde 
voorbeeld zal 2.S kg edelgassen vrijkomen met een gezamelijke activiteit van 16.1 EBq. De 
chemische en fysische eigenschappen van de edelgassen beperken de biologische invloed 
omdat er nagenoeg geen opname door het menselijk lichaam plaatsvindt, zelfs niet als zij 
ingeademd worden. Biologische effecten afkomstig van de edelgassen worden alleen 
geïnduceerd gedurende de tijd dat men aan de hiervan afkomstige straling wendt 
blootgesteld. Zelfs al zouden alle edelgassen geloosd worden, dan zouden onder normale 
weersomstandigheden geen direkte en weinig late slachtoffers vallen en behoeft geen schade 
aan het milieu verwacht te worden. De fractie edelgassen die bij TMI-2 tijdens het ongeval 
naar de omgeving is geloosd bedroeg ongeveer 2% van de kerninventaris [16]. Deze 
edelgassen waren nagenoeg de enige bron van straling waaraan het publiek heeft 
blootgestaan. Hoewel de hoeveelheid geloosde activiteit groot was (tussen de 74 en 480 PBq 
aan 133Xe) leidde deze emissie tot een verwaarloosbare dosis aan het publiek. De dosis die 
maximaal door een persoon kan zijn opgelopen was 370 fiSv [17]. 

5.2.2. Halogenen 

Het belangrijkste halogeen van de actieve splijtingsprodukten is jodium waarvan 
verschillende radioactieve isotopen bestaan die ieder een belangrijke bijdrage geven aan de 
grootte van de bronterm. De belangrijkste zijn 131I met een halfwaarde tijd tv, = 8 dagen, 
133I met tv, = 21 uur en 136I met tv, = 7 uur. Het 132I met tv, = 2 uur is belangrijk als 
vervalprodukt van t32Te met tv, = 78 uur. In totaal is iets meer dan een kilogram actief 
jodium in de splijtstof aanwezig. Het aandeel van broom in de groep halogenen is kleiner dan 
2% van de activiteit als gevolg van de kleine produktie en korte halveringstijden van zijn 
isotopen. De totale activiteit van de halogenen bedraagt in het rekenvoorbeeld 32.8 EBq. 
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Vanwege het biologisch effect op organismen kunnen de gevolgen van deze activiteit 
dramatisch groter zijn dan die van de edelgassen. De halogenen zijn erg vluchtig en er 
bestaat algemene overeenstemming dat zij tijdens een kernsmeltongeval in zijn totaliteit 
vrijkomen uit de splijtstof. Tevens zijn zij erg reactief en zij zullen na afgifte uit de 
splijtstofmatrix onder normaal reactorbedrijf reeds in de splijtstofstaaf verbindingen met 
andere elementen gevormd hebben. De meest stabiele vormen, gezien vanuit 
thermodynamisch standpunt, zijn de alkalihaliden doch er zijn ook verbindingen met 
zirconium mogelijk (splijtingsprodukten en bekledingsmateriaal). Tijdens het splijtingsproces 
wordt circa l l x meer cesium gevormd dan jodium zodat Csl als belangrijkste verbinding 
voorkomt. Na het ongeval bij TMI-2 is veel aandacht geschonken aan de chemische vorm 
waaronder jodium voorkomt. Vanwege het geringe voorkomen van jodium in de atmosfeer 
van de insluitconstructie moet geconstateerd worden dat de chemische vorm waarin het 
jodium voorkwam de retentie van jodium in het reactorkoelsysteem sterk heeft beinvloed. Er 
is echter weinig duidelijkheid gekomen van TMI-2 over de chemische vorm van jodium 
tijdens het transport door het reactorkoelsysteem. In situaties waarin de atmosfeer 
reducerend is worden verbindingen als Csl gemakkelijk gevormd. Deze verbindingen hebben 
een veel lagere dampdruk dan jodium in elementaire vorm en gaan makkelijker in oplossing 
in water als dit aanwezig is. TMI-2 is een voorbeeld van een reducerend milieu met een 
overmaat aan water waar een grote retentie van jodium heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk is 
minder dan een miljoenste deel van de hoeveelheid jodium in de kern naar de omgeving 
geloosd [16]. 

5.2.3. Alkali-metalen 

Twee alkalimetalen komen ah splijtingsprodukten voor, n.l. cesium en rubidium. Hiervan is 
cesium verreweg de belangrijkste vanwege zijn grote splijtingsopbrengst en lange halfwaarde 
tijden. De ^Rb produktie is slechts een honderdduizendste van de produktie van de actieve 
cesium isotopen. Potentieel is cesium de grootste fractie (ca. 29%) van de totale hoeveelheid 
radioactieve splijtingsprodukten, goed voor 64,5 kg met een gezamelijke activiteit van alle 
isotopen van 17.6 EBq. Deze massa is ca. 60x groter dan die van de halogenen doch de 
activiteit is als gevolg van de lange halveringstijden slechts de helft van de halogeen-activiteit 
(134Cs met t'/2= 2.05 jaar; 137Cs met t'/,= 30.1 jaar). Elk splijtingsprodukt wordt als element 
gevormd. Elementair cesium heeft een kookpunt van 940 К waardoor het naar plaatsen met 
lagere temperatuur in de splijtstof zal diffunderen. Analoog aan de halogenen zijn de 
alkalimetalen zeer reactief. Een deel zal sterk reageren met het reeds genoemde jodium 
terwijl de overgrote meerderheid, afhankelijk van de temperatuur in splijtstof uranaten en 
molybdaten zal vormen (Cs2UO4; Cs2U2O7 en CS2MOO4) of verbindingen met de 
chalcogenen zal aangaan. In ieder geval zal cesium in de gasfase in chemisch evenwicht zijn 
met de cesium verbindingen in de intact zijnde splijtstofstaafomhulling. Bij een kern 
smeltongeval komt het grootste deel van het in de kern aanwezige cesium vrij. Analyse van 
TMI-2 monsters heeft aangetoond dat ruim 20% cesium in de kern achterbleef, 
waarschijnlijk in de vorm van verbindingen met lage dampspanningen. Vooralsnog wordt 
aangenomen dat de alkalimetalen, samen met de halogenen en edelgassen, als vluchtige 
splijtingsprodukten nagenoeg volledig tijdens het kernsmeltongeval vrijkomen. Zodra zij 
daarna in een milieu met een overmaat aan water terechtkomen zullen zij in oplossing gaan 
en hydroxiden vormen. Bij TMI-2 heeft men geen cesium als lozingsprodukt buiten de 
insluitconstructie kunnen waarnemen. 

5.2.4. Chalcogenen 

Tot de chalcogenen behoren selenium en tellurium als spI'itingsprodukten.Zij maken deel uit 
van dezelfde groep in het periodiek systeem der elementen als zwavel. Tellurium is gezien de 
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splijtingsopbrengst. de halfwaarde tijd en de vervalprodukten (jodium) verreweg het 
belangrijkste element in deze groep. Er bestaat een groot aantal isotopen van tellurium; dit 
element kan geplaatst worden in de kategorie die een potentieel belangrijke bijdrage zou 
kunnen leveren aan biologische schade na een ernstig reactor ongeval. In totaal is nog geen 
kilogram van de chalcogenen aanwezig en deze groep is verantwoordelijk voor 19.2 EBq aan 
activiteit. Selenium heeft hierin slechts een klein aandeel. 

Algemeen wordt verondersteld dat tellurium verbindingen aangaat met de alkali meuten 
omdat deze in overmaat aanwezig zijn. Zij vormen dan met-vluchtige tellurides Cs2Te en 
RbzTe. Tellurium is meer metallisch van karakter dan zwavel en vormt legeringen met 
metalen. Het vormt ook een stabiele verbinding met zirconium afkomstig van 
bekledingsmateriaal. Wanneer dit zirconium oxideert wordt aangenomen dat het tellurium 
vrij komt in de omgeving. Tellurium reageert ook snel met roestvaststaal bij betrekkelijk lage 
temperaturen en heeft de tendens, wanneer het staal opwarmt, naar koudere delen te 
migreren. Opgemerkt dient te worden dat er in een reactor systeem zoveel zircaloy en staal 
aanwezig is dat tellurium geheel of nagenoeg geheel zal achterblijven en niet in het milieu 
terecht zal komen. De isotopen van tellurium hebben een betrekkelijk korte halfwaardetijd, 
zodat dit element jaren na het ongeval in de TMI-2-reactor niet meer aangetoond kon 
worden. 

5.2.5- Antimoon 

Amimoon wordt vaak tezamen met de elementen uit de groep chalcogenen genoemd doch 
staat chemisch gezien eigenlijk op zichzelf. De belangrijkste isotopen zijn 127Sb en 129Sb met 
half waarde tijden van resp. 3.8 dagen en 4.3 uur. Wanneer antimoon wordt geproduceerd 
zal het waarschijnlijk in elementaire vorm blijven. Het kan legeringen vormen met andere 
metalen en dit zal in het algemeen de dampdruk verlagen, vergeleken met de elementaire 
vorm. Het gedrag van antimoon verdient echter nader onderzoek omdat het isotoop 12SSb 
(met t'/2 = 2.7 jaar) in veel kleinere mate is achtergebleven in de TMI-2 kern dan werd 
verwacht. Antimoon is echter niet buiten het reactorsysteem aangetroffen. 

5.2.6. Aardalkalimetalen 

Tot deze groep behoren strontium en barium. Zij worden in aanzienlijke hoeveelheden 
gevormd (36 kg) goed voor circa 10% (= 28.4 EBq) van de totale activiteit van de kern. 
Strontium en barium kunnen in de splijtstof aanwezig zijn als oxiden, uranaten, molybdaten 
of zirconaten. De oxiden en molybdaten zijn de meest stabiele van deze verbindingen 
waarbij de strontiumverbindingen weer iets stabieler zijn dan de barium verbindingen. 

De oxiden van beide metalen hebben een hoog smeltpunt en zijn redelijk oplosbaar in water. 
Hun verspreiding zal dus beperkt blijven als er een overmaat aan water in het containment 
aanwezig is. Zij vertonen echter het tegenovergestelde gedrag van de chalcogenen: in geval 
van weinig zircaloy-oxidatie is metallisch zirconium in staat BaO en SrO te reduceren 
waarbij zij overgaan in de meer vluchtige elementaire vorm. In geval van hevige zircaloy 
oxidatie zullen strontium en barium in de minder vluchtige oxide vorm blijven. Dit toont aan 
dat de stoom toevoer en de mate van zircaloy oxidatie essentiële parameters zijn wanneer 
splijtingsproduktafgifte moet worden berekend voor verschillende ongevalsscenario's. Het is 
gebleken dat de hydroxiden van Sr en Ba in stoom vluchtig zijn. Bij TMI-2 is vooralsnog 
volledige retentie van MSr (r.tet tv, = 29 jaar) in de kern aangetoond. Barium heeft geen 
langlev' nde isotopen die 8 jaar na het ongeval nog meetbaar zijn. 
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5.2.7. Edelmetalen 

De edelmetalen onder de splijtingsprodukten zijn ruthenium, rhodium, molybdeen, 
technetium en palladium. Met ca. 12,8 kg geeft deze groep, waarvan de meeste isotopen 
korte halfwaardetijden hebben, 29,7 EBq aan activiteit. Deze groep behoort samen met de 
chalcogenen en de aard-alkanen tot de minder vluchtige splijtingsprodukten. 

De elementen in deze groep vormen zeei sterke legeringen met andere metalen en lossen 
andere metalen op. Molybdeen, ruthenium en technetium vormen relatief vluchtige oxides. 
Onder hypostoichiometrische omstandigheden zal molybdeen waarschijnlijk legeringen 
vormen met de andere elementen uit de groep. Onder hyperstoichiometrische splijtstof 
condities is het meest waarschijnlijk dat molybdeen oxideert en dan molybdaten vormt met 
cesium, strontium en barium. 

Ruthenium is het enige element in deze groep met een isotoop dat een lange halfwaardetijd 
heeft: 1 jaar. Onderzoek in de TMI-2 reactor heeft aangetoond dat ruthenium in ruime 
mate is achter gebleven in het boven-gruisbed. Analyse van het onderplenum, waar 
hoofdzakelijk in een eerdere fase gesmolten materiaal ligt, heeft echter aangetoond dat 
ruthenium (net ais antimoon) hier slechts een kleine retentie heeft (<10%). 

5.2.8. Zeldzame aardmetalen en elementen met moeilijk smeltbare oxiden 

Deze twee groepen worden vanwege hun chemische geaardheid meestal tezamen genoemd. 
Gezamenlijk vertegenwoordigen zij ongeveer 50% van de totale hoeveelheid 
splijtingsprodukten in de kern en vormen hiermee de grootste groep (107 kg met 105 EBq 
aan activiteit). 

Bij de zeldzame aardmetalen, inclusief yttrium, neodymium en promethium, varieren de 
chemische vormen van simpele oxiden in oplossing in de splijtstofmatrix tot complexe fase 
systemen met zuurstof. Hierbij hebben zij een zeer sterke binding met zuurstof. De moeilijk 
smeltbare oxiden van zirconium en niobium zullen in vaste oplossing in de kern aanwezig 
zijn. Beide groepen behoren tot de niet vluchtige splijtingsprodukten en komen tijdens het 
kernsmelten niet vrij doch blijven in oplossing in de splijtstof. 

Uit analyse van TMI-2 monsters uit het onderplenum is gebleken dat cerium en europium 
volledig zijn achtergebleven in het smeltmateriaal. 

5.2.9. Activeringsprodukten 

Naast de splijtingsprodukten is er een laatste groep die niet onopgemerkt mag blijven n.l. de 
activeringsprodukten van constructie staal. MCo en °°Co zijn twee belangrijke isotopen, met 
een gezamelijke activiteit van ca. 40 PBq, die zich als legeringsmateriaal zullen gedragen. 
Daarnaast zijn er de activeringsprodukten van uranium zoals de transuranen neptunium, 
plutonium, americium en curium. Deze zware metalen zijn or-emitters, waarvan sommige 
isotopen zeer lange halveringstijden hebben. De totale activiteit van de transuranen bedraagt 
circa 60 EBq waarvan meer dan 99% voor rekening komt van 230Np dat een p-emitter is met 
een halfwaardetijd van 2,35 d. Hierna vindt transmutatie naar 239Pu (Vit =2,4 x 10 4 jaar) 
plaats. De transuranen zullen in de kernsmelt achterblijven. 
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Overzicht 

Tenslotte zijn genoemde waarden in tabel 3 samengevat. Hierbij is voor elke groep een 
spreiding in retentiefactoren gegeven voor de totale hoeveelheid splijtingsprodukten die in de 
kernsmelt achterblijven voor dat deze door het reactorvat naar buiten treedt. De 
uiteindelijke waarde zal afhangen van het ongevalsscenario. 

Tabel 3: Inventaris van radionucliden in een lichtwaterreactor ten tijde van de 
reactorafschakeling met retentiefactoren . 

Groep 

Edelgassen 

Halogenen 

Alkali-metalen 

Chalcogenen 

Edelmetalen 

elementen 

Kr, Xe 

I, Br 

Cs, Rb 

Te, (Sb) 

Mo.Tc.Ru.Rh 

Aardalkali-metalen Ba 

Zeldzame 
aardmetalen 

Elementen met 

Sr 

Y+lantaniden 

Zr, Nb 
moeilijk smeltbare 
oxiden 

Massa* 

(kg) 

2.45 

1.06 

64.5 

0.76 

12.9 

2.5 
33.4 

56.7 

50.0 

Percentage 
van totaal 
spl. prod. 

1.1 

0.5 

28.8 

0.3 

5.8 

1.1 
14.9 

25.3 

22.3 

Initiële 
Aktiviteit 

(EBq) 

16.1 

32.7 

17.6 

19.2 

29.7 

13.7 
14.7 

73.3 

31.5 

Percentage 
van totale 
aktiviteit 

6.5 

13.2 

7.1 

7. 7 

12.0 

5.5 
5.9 

29.5 

12.7 

Retentie 
factor in 

kernsmelt 

0. 

0. - 0.1 

0. - 0 . 1 

0.3 - 0.7 

0.3 - 0.7 

0.3 - 0.7 
0.9 - 1. 

0.9 - 1. 

0.9 - 1. 

Instabiele splijtingsprodukten 224.27 

Stabiele splijtingsprodukten 1053 

100 248.5 100 

*) ORIGEN-2 berekenine gebaseerd op 100.000 kg splijtstof met 3.2% verrijkt 236V in 
een evenwichtskern van een 3000 MWt reactor (1000 MWe) waarvan per jaar 1/3 van 
de kern na een opbrand van 33 MWd/kgU wordt vervangen. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Kemdegradatie treedt op wanneer de geproduceerde (verval) warmte niet meer op adequate 
wijze kan worden afgevoerd. Daarom zijn de initiërende gebeurtenissen thermohydraulische 
processen. Bij toename van de temperatuur in de reactorkern zal oxidatie van splijt— 
stofbekledingsmateriaal optreden waarbij waterstof wordt gevormd. Hierdoor verliest dit 
materiaal zijn sterkte en bij nog hogere temperaturen treedt verlies van constructiegeometrie 
op. Wanneer de splijtstofstaaf zijn integriteit heeft verloren komen splijtingsprodukten vrij 
die, indien zij uit de reactorinsluitconstructie vrijkomen, de bronterm vormen. 

Thermohydraulische processen 

Wanneer het ongeval beperkt blijft tot een Design Basis Accident, zullen de vrijgekomen 
splijtingsprodukten beperkt blijven tot de edelgassen en de vluchtige splijtingsproducten. 
Deze splijtingsprodukten zullen binnen de insluitconstuctie blijven en geen gevaar vormen 
voor de omgeving. Echter wanneer de geforceerde koeling geheel uitvalt zal natuurlijke 
circulatie optreden in het reactorsysteem en binnen het reactorvat. Modellering hiervan is in 
een beginstadium. Het effekt van natuurlijke circulatie is dat het verloop van de ongevals¬ 
gebeurtenissen vertraagd zal worden en dat het reactorsysteem mogelijkerwijs op een andere 
plaats zal falen dan de bodem van het reactorvat. 

Oxidatie en waterstofproduktie 

Als gevolg van gebrek aan koeling stijgt de temperatuur in de kern tot een waarde waarbij 
oxidatie van het zircaloybekledingsmateriaal optreedt. De waterstofproduktie die daarbij 
ontstaat is afhankelijk van het aanbod van stoom. Wanneer voldoende stoom aanwezig is, is 
de waterstofproduktie goed bekend. Indien echter de oxidatiereactie wordt geremd, door 
gebrek aan stoom als gevolg van onvoldoende (natuurlijke) circulatie, dan komt er een 
spreiding in de berekende hoeveelheid waterstof. Waterstofproduktie als gevolg van oxidatie 
van roestvaststalen constuctiedelen is aanzienlijk minder omdat deze constructiedelen 
algemeen veel lager in temperatuur zijn. Uitzondering hierop vomt het bovenrooster. 
Waterstof- produktie als gevolg van radiolyse kan verwaarloosd worden omdat de 
stralingsvelden te klein zijn om een significante bijdrage te geven. 

Verlies van constructiegeometrie 

Na het droogkoken van de kern en de daarbij optredende oxidatie zijn de temperaturen zo 
hoog gestegen dat materiaalrelocatie kan plaatsvinden. Deze relocatie treedt het eerst op bij 
de regelstaven die smelten en naar beneden druipen. Nog hogere temperaturen geven 
aanleiding tot de vorming tot gecompliceerde Zr-U-O2 verbindingen met verschillende 
eutectica. Relocatie vindt plaats van keramisch materiaal dat zal stollen op lager gelegen 
koudere delen. Hierdoor ontstaat een kernklont die langzaam naar beneden zakt. Het enige 
ongeval dat representatief is voor een ongeval met een lichtwaterreactor waarbij 
kerndesintegratie is opgetreden is het ongeval met de Three Mile Island-eenheid 2-reactor. 
(TMI-2, maart 1979). TMI-2 heeft aangetoond dat de kernkoeling hersteld kan worden 
ook nadat 1/3 tot 1/2 deel van de kern is gesmolten. Of dit ook mogelijk is bij grotere 
smeltfracties wordt onwaarschijnlijk geacht. Wanneer de koeling niet hersteld kan worden 
zal het kernmateriaal naar het onderplenum reloceren en de bodem opwarmen. Gebaseerd 
op berekeningen zal bij een kernsmeltongeval de bodem ca. 4 uur na ongevalsinitiatie 
bezwijken. 
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Splijtingsproduktafgifte 

Bij een ernstig reactorongeval komen vluchtige, minder vluchtige, en niet-vluchtige 
splijtingsprodukten vrij. Er besuan over de afgifte van vluchtige splijtingsprodukten (Xe, Kr, 
I, Cs) uit de kem tijdens een kemsmeltongeval weinig onzekerheden. Er is ook algemene 
overeenstemming betreffende de meest voorkomende chemische vormen waarin deze 
vluchtige splijtingsprodukten voorkomen. Het tijdstip waarop de splijtingsproducten 
vrijkomen is wel aan spreiding onderhevig hetgeen van invloed is op de berekening van de 
verspreiding van de vrijgekomen activiteit. Het vrijkomen van de minder vluchtige 
splijtingsprodukten (Te, Sr, Ba) is afhankelijk van het ongevalsscenario, en speciaal van de 
mate van oxidatie van zirconium. Daarom is het niet mogelijk em algemene retentiefactor te 
geven voor de minder vluchtige splijtingsprodukten zonder de specifieke ongevals¬ 
gebeurtenissen te kennen. De niet-vluchtige splijtingsprodukten (Ce, Eu, Zr, Nb) en de 
aktiveringsprodukten (Np, Pu, Am, Cm) zullen nauwelijks aan de bronterm bijdragen zolang 
de kern nog niet door het reactorvat naar buiten is gekomen. 
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1. INLEIDING 

Indien een hete vloeistof plotseling in contact komt met een koude vloeistof met een laag 
kookpunt, kan dit resulteren in een zogenaamde thermische explosie. Wanneer de koude 
vloeistof water is, wordt gesproken van een stoomexplosie. Dergelijke explosies zijn bekend 
uit bijvoorbeeld de papier- en staalindustrie, en kunnen eveneens optreden in kernreactoren 
in geval van direct contact tussen gesmolten kernmateriaal en water. Wanneer de insluit-
constructie van een kernreactor faalt als gevolg van een dergelijke stoomexplosie wordt in 
navolging van de terminologie in de Amerikaanse Reactor Safety Study (RSS) [1] gesproken 
van a-falen van deze hisluitconstructie. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de 
verschillende fenomenen welke tijdens een stoomexplosie optreden. Vervolgens wordt de 
kans van a-falen gekwantificeerd op basis van experimenteel en theoretisch onderzoek wat 
plaatsvindt in West Europa en de Verenigde Staten van Amerika. 

Stoomexplosies werden voor het eerst verondersteld aanleiding te geven tot falen van de 
insluitconstructie van lichtwaterreactoren in RSS en de hiervan afgeleide Deutsche Risikos-
tudie Kemkraftwerke (DRS) [2]. In deze beide studies wordt de kans op a-falen voor zowel 
kokendwater als drukwater reactoren verondersteld gelijk te zijn aan 10 "2 met een onzeker-
heidsfactor van 10. Dit betekent dat in geval van een kernsmeltongeval de kans op falen van 
de insluitconstructie kleiner werd verondersteld dan 10%. Dit betreft stoomexplosies welke 
binnen het reactorvat optreden. 

De kans op a-falen van de insluitconstructie ten gevolge van een stoomexplosie buiten het 
reactorvat na dcorsmelten van de vatbodem wordt geacht verwaarloosbaar klein te zijn en 
wordt verder buiten beschouwing gelaten. Sinds het verschijnen van de bovengenoemde 
veiligheidsstudies is veel experimenteel en theoretisch onderzoek verricht [3],[4],[5],[6]. 
Dit heeft geleid tot een verbeterd inzicht in de fysische processen, waarbij opgemerkt dient te 
worden dat dit onderzoek nog niet afgerond is. 

De volgende fysische processen welke tijdens een stoomexplosie in het reactorvat optreden 
kunnen worden onderscheider: 

- Het plaatselijk doorsmeiten van de kernondersteuning waardoor een deel van het gesmol¬ 
ten kernmateriaal naar de ruimte beneden de kern stroomt. Deze ruimte wordt veron¬ 
dersteld geheel of gedeeltelijk te zijn gevuld met water. 

- Het mengen van dit kernmateriaal met het water, zonder dat er een explosie plaatsvindt. 
De splijtstof valt hierbij uiteen in deeltjes met een diameter in de orde van grootte van 1 
cm. Deze deeltjes worden gedurende deze fase omringd door een stoomfilm, waardoor 
geen direkt contact plaatsvindt tussen kernmateriaal en water. De duur van dit 
mengproces is in de orde van 1 seconde. 

- Ten gevolge van het plaatselijk optreden van direkt contact tussen splijtstof en water, vindt 
een intensieve warmteoverdracht plaats welke gepaard gaat met een drukgolf. Deze druk 
golf, welke zich vervolgens door het splijtstof-water mengsel voortplant, zal aanleiding 
geven tot het ineenklappen van de stoomfilms, welke de splijtstofdeeltjes omringen. 
Gedurende een tiental millisecondes vindt een sterk verhoogde warmteoverdracht plaats 
van de splijtstof naar het water. Dit water bevindt zich gedurende deze tijd in een niet-
evenwichtstoestand, waarna een explosieve fasenovergang plaatsvindt van water naar 
stoom. Hierbij vindt verder uiteenvallen van de splijtstofdeeltjes plaats. 

- Ten gevolge van de explosie, waarbij een gedeelte van de thermische energie van de 
splijtstof allereerst wordt omgezet in thermische energie van het water en vervolgens in 
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mechanische energie van de expanderende stoom, wordt het zich boven de explosiezone 
bevindend mengsel van splijtstof en water in opwaartse richting versneld. Afhankelijk 
van de kracht van de explosie kan een gelijktijdig falen van de onderkant van het reac-
torvat optreden. 

- De in opwaartse richting versnelde kernmassa komt in aanraking met zich boven de kern 
bevindende reactorcomponenten. Deze worden hierbij vervormd en/of als projectiel 
gelanceerd richting reactorvatdeksel. 

- Botsing van deze massa tegen het reactorvatdeksel kan falen van de boutverbindingen of 
van het vatdeksel zelf tot gevolg hebben, waardoor dit deksel, of delen ervan, als projec¬ 
tiel gelanceerd worden. 

- Het reactorvatdeksel komt al of niet in aanraking met zich in het insluitingssysteem bevin¬ 
dende structuren, voordat botsing met de insluitconstructie plaatsvindt en falen hiervan 
op kan treden. 

Experimenten uitgevoerd in Engeland (Winfrith), Verenigde Staten van Amerika (Sandia), 
Italië (Ispra) en in Duitsland (KWU), betreffen alle het plotseling in contact brengen van een 
hoeveelheid gesmolten metaal met water. De massa van het gesmolten metaal bedraagt hier¬ 
bij maximaal 25 kg, hetgeen zeer gering is in vergelijking met de totale massa van de kern, 
zijnde circa 100 ton. 

Gevoeligheidsstudies met betrekking tot de systeemdruk hebben het volgende opgeleverd: 

- Naarmate de systeemdruk hoger is, zal геп stoomexplosie moeilijker tot stand komen. Het 
rendement van de optredende energieoverdracht neemt echter toe bij toenemende sys¬ 
teemdruk. Verder experimenteel onderzoek met betrekking tot de systeemdruk zal nog 
worden uitgevoerd. 

Naast deze parameterstudies is een verbeterd inzicht verkregen in de twee meest belangrijke 
parameters welke de uiteindelijke kracht van de stoomexplosie bepalen, zijnde : 
- De hoeveelheid gesmolten kernmateriaal die bijdraagt tot de feitelijke explosie. 
- De hoeveelheid thermische energie welke daarbij wordt omgezet in mechanische energie. 

2. DE INVLOED VAN HET REACTORCONCEPT OP DE AFLOOP VAN EEN 
STOOMEXPLOSIE 

Zoals hiervoor vermeld blijkt dat de kracht van een stoomexplosie afhankelijk is van enkele 
parameters zoals de hoeveelheid water die zich in de onderkamer bevindt, de temperatuur 
van dit water en de druk in het primaire systeem. Ook de hoeveelheid splijtstof welke een 
bijdrage levert aan de stoomexplosie, evenals het incasseringsvermogen van de insluiting is 
sterk afhankelijk van het concept. 

Een wezenlijk verschil tussen een kokendwater en een drukwater reactor in deze betreft de 
geometrie van de onderkamer. Bij een drukwater reactor bevinden zich afgezien van de 
kernondersteuning en de soms aanwezige instrumentatiegeleidingen geen andere structuren 
in deze ruimte (figuur 1.1.) De onderkamer van een kokendwater reactor echter bevat het 
geheel van regelstaafgeleidingen, zodat deze ruimte feitelijk opgedeeld wordt in een groot 
aantal afzonderlijke, met water gevulde cellen (figuur 1.2.). Een tweede wezenlijk verschil 
wordt gevormd door de constructie v?n de kern zelf. In tegenstelling tot een drukwaterreac-
tor bestaat de kern van een kokendwater reactor uit een groot aantal van wanden voorziene 
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splijtstofelementen, waardoor voor ieder element een apart stromingskanaal wordt 
verkregen. Deze ruimtelijke separatie maakt het aannemelijk dat het kernsmeltproces in de 
diverse elementen niet gelijktijdig zal verlopen. Gebaseerd op deze overwegingen wordt alge¬ 
meen verondersteld dat de kans op een grootschalige stoomexplosie in geval van een kokend 
waterreactor tenminste een orde kleiner is dan in geval van een drukwaterreactor [3]. 
Bovendien kan worden opgemerkt dat de kans op a-falen van de insluitconstructie afneemt 
naarmate de vermogensgrootte van de centrale kleiner is. 

3. STAND VAN ZAKEN IN VERSCHILLENDE LANDEN MET BETREKKING TOT 
a-FALEN 

Verenigde Staten 

Algemeen wordt het standpunt, zoals weergegeven in RSS [I j , als conservatief beschouwd. 
De waarschijnlijkheid van falen van de primaire insluiting wordt geacht te zijn afgenomen 
tengevolge van een beperkte hoeveelheid gesmolten splijtstof welke bijdraagt tot de explosie, 
evenals ten gevolge van een lager rendement, waarmede thermische energie omgezet wordt 
in mechanische energie. Het merendeel van de SERG expert groep op het gebied van 
stoomexplosies acht de meest waarschijnlijke kans op a-falen van de insluitconstructie van 
een drukwater reactor kleiner dan 10 "4 [3]. Als bovengrens wordt echter een kans gelijk 
aan 10 "2 aangehouden, welke waarde momenteel eveneens door de NRC wordt gehanteerd 
[7]. Zoals reeds eerder vermeld, wordt de kans op a-falen van de insluitconstructie voor 
kokendwater reactoren algemeen verondersteld een orde van grootte kleiner te zijn. 

Duitsland 

Zoals hierboven reeds aangegeven, wordt in de Duitse risicostudie (DRS) van 1979 rekening 
gehouden met een kans van a-falen van 10 "2 met een onzekerheidsfactor gelijk aan 10. In 
het in 1981 verschenen gewijzigde standpunt van de Duitse Reaktor Sicherheitskommission 
[8] wordt met stoomexplosies geen rekening gehouden, op basis van de volgende argumen¬ 
ten. 

- Bij kernsmeltongevallen onder druk wordt de stoomexplosie op grond van fysische over¬ 
wegingen uitgesloten. 

- Kernsmeltongevallen bij lage druk kunnen resulteren in een beperkte stoomexplosie, maar 
er kan geen breuk van het reactorvat of van de insluitconstructie optreden. 

Het uitsluiten van a-falen voor Duitse reactoren wordt verder ondersteund door een in 1984 
verschenen publicatie van Mayinger [9]. In het kader van de momenteel in voorbereiding 
zijnde fase В van de Duitse risicostudie wordt de kans op a-falen van de insluitconstructie 
opnieuw geëvalueerd [10]. Ook uit deze recente evaluate blijkt dat a-falen uitgesloten 
wordt geacht [11]. 

Engeland 

In het in 1982 verschenen Sizewell "B" Pre-Construction Safety Report (PCSR) wordt de 
kans op a-falen voor deze drukwater reactor verondersteld kleiner te zijn dan 10"' [12]. 

Zweden 

In 1981 is een rapport [13] verschenen van een Zweedse commissie ingesteld ter evaluatie 
van sioomexplosies in kernreactoren. In dit rapport wordt geconcludeerd dat op basis van op 
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dat moment beschikbare informatie, stoomexplosies binnen het reactorvat niet in rekening 
behoeven te worden gebracht bij het ontwerpen van veiligheidssystemen en rampenplannen. 
Dit standpunt is sindsdien niet gewijzigd, zoals kan worden opgemaakt uit re f. [14] en [15]. 

4. STATUS MET BETREKKING TOT EXPERIMENTEEL EN THEORETISCH 
ONDERZOEK 

Zoals uit het voorgaande kan worden opgemaakt, bestaat er nog geen volledige duidelijkheid 
omtrent de verschillende verschijnselen welke tijdens een stoomexplosie plaatsvinden. Ver¬ 
der experimenteel en theoretisch onderzoek > dan ook noodzakelijk. Voor de komende 
jaren staan stoomexplosie-experimenten op het programma in de Verenigde Staten, Canada 
en Engeland. In andere landen waaronder Nederland (ECN) vindt alleen theoretisch onder¬ 
zoek plaats naar de verschillende fenomenen, gebruikmakend van de elders verkregen ex¬ 
perimentele resultaten. Naar aanleiding van een Duits verzoek bestaat er sedert enkele 
maanden binnen OECD/NEA verband een platform ter uitwisseling van onderzoekresultaten 
[16]. Het uiteindelijk doel van deze zogenaamde Task Force on Steam Explosions is meer 
duidelijkheid te verkrijgen aangaande de verschillende optredende fysische verschijnselen 
alsmede meer eenduidigheid betreffende de uiteindelijke kans op ar-falen van de insluit-
constructie. De verwachting is echter dat het hiervoor nog benodigde onderzoek nog enkele 
jaren in beslag zal nemen. 

5. CONCLUSIE 

- Sinds het verschijnen van de RSS [1] en DRS [2] is middels het uitvoeren van diverse 
experimenten een verbeterd inzicht verkregen in de fysische processen en het gedrag van 
reactorsystemen in geval van een stoomexplosie binnen het reactorvat. 

- Teneinde de verschillende fysische verschijnselen beter te doorgronden en daarmede 
meer eenduidigheid te verkrijgen aangaande de kans op a-falen van de insluit-
constructie, is verder experimenteel en theoretisch onderzoek noodzakelijk. Dit onder¬ 
zoek, waarin Nederland een actieve rol vervult, zal echter nog enkele jaren in beslag 
gaan nemen. 

- Uitwisseling van verkregen resultaten kan plaatsvinden binnen de CECD/NEA Task Force 
on Steam Explosions. 

- De kans op a-falen wordt in Engeland verondersteld kleiner te zijn dan 10 ~' , terwijl in 

de Verenigde Staten door het NRC een kans kleiner dan 10 "2 wordt aangenomen. 

- In Duitsland en Zweden wordt a-falen van de insluitconstructie geheel uitgesloten. 

- Stoomexplosies buiten het reactorvat worden algemeen niet verondersteld tot falen van de 
insluitconstructie aanleiding te geven. 

- Algemeen wordt aangenomen dat de kans op falen voor kokendwater reactoren een orde 
van grootte kleiner is dan die voor drukwater reactoren. 
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Figuur 1.1: Het reactorvat van een drukwaterreactor met de belangrijkste inwendige 
componenten 
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Figuur 1.2: Het reactorvat van een kokendwaterreactor met de belangrijkste inwendige 
componenten 
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1. INLEIDING 

De uitstoot van gesmolten kernmateriaal onder hoge druk ('High Pressure Melt Ejection') is 
een proces, waarbij de gesmolten kernmassa het reactorvat onder hoge druk verlaat en fijn 
verdeeld terecht komt in de reactorkamer (de ruimte waarin het reactorvat zich bevindt) en 
vervolgens in de andere ruimten binnen de reactorinsluiting. Binnen deze insluiting vindt 
energieoverdracht plaats van de gesmolten materiaaldeeltjes naar de atmosfeer binnen de 
insluiting. Dit proces van energieoverdracht wordt in de Engelstalige literatuur als 'Direct 
Containment Heating' aangeduid; hier zal de term directe verwarming worden gebruikt. 

Kerndegradatie onder hoge druk komt voor wanneer de warmteafvoer van het primaire sys¬ 
teem stagneert. In deze situatie zal de druk in het systeem toenemen en zal via de 
drukontlastkleppen warmte en koelmiddel worden afgevoerd. Na verloop van tijd zal zoveel 
koelmiddel zijn afgevoerd dat de kern onder hoge druk niet meer wordt gekoeld en smelt. 
Het gesmolten kern- en constructiemateriaal, zijnde de smelt, zal op de bodem van het 
reactorvat terechtkomen. Als vervolgens in de bodem van het reactorvat een gat ontstaat, zal 
de smelt onder hoge druk het vat verlaten. Dit verklaart de Engelse term 'High Pressure Melt 
Ejection'. De uitgestoten materialen komen allereerst in de reactorkamer. De smelt, die ook 
niet-geoxideerde zirconium en staalcomponenten bevat, kan in de vorm van kleine deeltjes 
in de ruimte worden verspreid. Van deze kleine deeltjes kunnen de niet-geoxideerde zirco¬ 
nium- en staaldeeltjes een exotherme reactie aangaan met de eventueel aanwezige stoom 
en/of water. De reactiewarmte wordt vanwege de kleine deeltjes direct aan de atmosfeer 
binnen de reactorinsluiting afgegeven. Het water dat zich onder in de reactorkamer kan 
bevinden , heeft een positieve uitwerking op de warmteoverdracht. Wanneer de straal ge¬ 
smolten kernmateriaal het water bereikt zal dit water door de hydraulische kracht van de 
straal maar ook door de stoomvorming uit de reactorkamer in de andere ruimten van de 
insluiting worden gedreven. Door verdampen kan de druk- en temperatuurtoename worden 
beperkt. Echter de waterbeweging kan gepaard gaan met een aanzienlijke impuls. Het moet 
voor reactoren zeker worden gesteld dat deze massaimpuls geen ontoelaatbare schade aan 
voor de afhandeling van het ongeval belangrijke constructies danwei apparatuur kan veroor¬ 
zaken. Het is duidelijk dat in dit ongevalsscenario ook splijtingsprodukten in de atmosfeer 
aanwezig zullen zijn. De aan de atmosfeer van de reactorinsluiting toegevoerde warmte wordt 
omgezet in een temperatuur- en druktoename van die atmosfeer. Deze druktoename kan 
een bedreiging zijn voor het instandhouden van de reactorinsluiting. Als de reactorinsluiting 
onder deze omstandigheden zou falen, gebeurt dit op een moment dat de atmosfeer in de 
reactorinsluiting zeer veel aerosolen en splijtingsprodukten bevat. 

Het onder hoge druk verstuiven van kernmateriaal kan nog andere processen initiëren die 
een belasting voor de reactorinsluiting kunnen zijn. Hete deeltjes kunnen als katalysator gaan 
werken bij een waterstofverbranding. Met andere woorden de verbranding kan plaatsvinden 
bij lagere waterstofstofconcentraties dan bij spontane verbranding. Voorts zal een stoom-
metaal (zirconium en staal) reactie waterstof genereren. Deze waterstof kan elders in de 
insluiting weer verbranden. 

Het belang van de directe verwarming is tegen het midden van de jaren tachtig onderkend 
[IJ, [2]. In de Verenigde Staten worden grootschalige experimenten uitgevoerd, waarvan de 
resultaten rond 1990 gepubliceerd zullen worden. Naast deze experimenten worden er, ook 
in andere huden, detailexperimenten en analyses uitgevoerd. Hierop wordt later terug¬ 
gekomen. 

Hoewel bij directe verwarming in eerste instantie aan drukwaterreactoren wordt gedacht, kan 
ook bij kokendwaterreactoren in principe directe verwarming niet uitgesloten worden. Echter 
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bij een kokendwaterreactor is de kans op hoge druk falen kleiner, omdat het drukontlaststa-
tion bij deze reactoren ontworpen is om het volle reactorvermogen te kunnen afvoeren. Een 
van de afsluiters heeft voldoende capaciteit om hoge druk falen te voorkomen. Bovendien, 
als het verschijnsel toch zou optreden, zal het kernmateriaal door het water van het drukon-
derdrukkingssysteem worden geleid om aldaar te worden gekoeld. 

Achtereenvolgens zullen in deze bijlage de belangrijkste procesparameters belicht worden. 
Daarna zal worden ingegaan op onderzoek dat reeds uitgevoerd is. Vervolgens zal het 
huidige onderzoek belicht worden. Er worden momenteel al computer rekenmodellen 
gemaakt. Belangrijk is echter op te merken dat de kennis met betrekking tot de directe 
verwarming nog gering is, maar met behulp van een 'expert opinion'-procedure kan wel een 
verwachting worden gegeven. 

Als basis voor deze bijlage is gebruik gemaakt van ref. [3]. 

2. BELANGRIJKE COMPONENTEN VOOR DE DIRECTE VERWARMING 

Bij de directe verwarming staat de vraag centraal of de reactorinsluiting intact blijft na het 
falen van het reactorvat. Indien dit niet het geval is, is van belang hoeveel in de lucht 
zwevende radioactieve deeltjes er geloosd zullen worden in de omgeving. Om deze aspecten 
te kunnen beantwoorden worden de facetten belicht die tot de directe verwarming bijdragen. 

Begincondities 

Voordat het primaire reactorsysteem faalt, spelen zich hierin een aantal processen af die van 
invloed zijn op de directe verwarming. Een aantal van deze processen worden nu toegelicht. 

Druk in het primaire systeem 

De drijvende kracht om de smelt uit het primaire systeem te spuiten is de druk. Hoe hoger 
de druk des te groter zal deze drijvende kracht zijn in het geval van het bezwijken van het 
reactorvat. Belangrijk is dus om met behulp van een PORV ('power operated relief valve') 
het systeem van druk te halen. De PORV dient over voldoende afblaascapaciteit te beschik¬ 
ken. Als de PORV niet bediend kan worden dan zal de druk in de buurt van de instelwaarde 
van de veerbelaste veiligheidsafsluiters blijven. 

Zoals omschreven in bijlage 2, is onderzocht of natuurlijke circulatie in het primaire systeem 
het falen van het primaire systeem ook elders kan laten gebeuren. Als dat inderdaad zo is, 
dan kan directe verwarming niet optreden. Voorlopige resultaten tonen aan dat deze cir¬ 
culatie mogelijk is. Het is echter nog te vroeg om hier reeds harde conclusies aan te verbin¬ 
den. 

Temperatuur van de smelt 

De temperatuur van de smelt, inclusief de constructiematerialen van de kern, is bepalend 
voor de thermische energie van de directe verwarming. Tevens is de temperatuur bepalend 
voor de viscositeit en de oppervlaktespanning, die weer bepalend zijn voor de deeltjes¬ 
grootte. Kleine deeltjes zullen vanwege hun oppervlakte volume verhouding sneller energie 
aan de atmosfeer overdragen dan grote deeltjes (zowel thermisch als ook chemisch). 
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Hoeveelheid smelt 

In het geval dat de smelt uit het primaire systeem wordt gedreven is het natuurlijk van belang 
welk gedeelte van de kern gesmolten is en welk gedeelte van de smelt uiteindelijk in de 
reactorkamer terecht komt. Momenteel wordt hiervoor 20 tot 80% van de kerninventaris 
aangehouden. 

Niet-geoxideerde metalen in de smelt 

Zoals bij de waterstofverbranding en de kerndegradatieprocessen is vermeld, zijn de metal¬ 
lische zirconium en ijzerreacties met stoom of water exotherm. Afhankelijk van het on¬ 
gevalsscenario zal er binnen het reactorvat meer of minder oxide gevormd worden. In het 
primaire systeem zal de metaal-stoomreactie reeds plaatsvinden. Hierdoor wordt er ook 
waterstof gevormd in het primaire systeem. In het geval dat de smelt in de reactorkamer 
komt, kan alleen het zirconium en ijzer-metaal nog een exotherme reactie aangaan. Hoe 
lager de metaalfractie des te lager zal de chemische warmte iijn. Daarentegen kan de vrij¬ 
gekomen waterstof in een zuurstofrijke omgeving weer verbranden. Momenteel wordt veron¬ 
dersteld dat 20-80% van de metalen in de smelt niet geoxideerd zijn op het moment dat de 
smelt het reactorvat verlaat. Recent uitgevoerde experimenten in de NRU-.eactor geven 
aanleiding te veronderstellen dat een zeer klein gedeelte van de metalen in het reactorvat 
nog als metaal aanwezig is onder bepaalde ongevalscondities. Tijdens het oxideren van een 
metaaldeeltje vormt een aanwezige oxidelaag een barrière voor het zuurstoftransport naar 
het dieper liggende metaal, waardoor het oxidatieproces intijdsduur zal worden verlengd of 
eerder zal stoppen. 

Gas en stoom in het primaire systeem 

Zoals in de vorige paragraaf reeds is opgemerkt kan er waterstof en stoom in het reactorvat 
zijn. Stoom en waterstof zullen in geringe mate opgelost zijn in de kernsrnelt. Tijdens het 
falen van het reactorvat heeft dit opgeloste waterstof-stoommengsel een invloed op de 
grootte van de deeltjes die uit het reactorvat gestoten worden. Meer opgelost gas en stoom 
zullen uit de smelt koken waardoor er kleinere smeltdeeltjes zullen ontstaan. Kleinere 
smeltdeeltjes hebben een betere warmteoverdracht van deeltjes naar de atmosfeer. Momen¬ 
teel zijn er nog weinig experimentele gegevens bekend-

Wijze van reactorvat falen 

Momenteel wordt aangenomen dat een of meerdere instrumentleidingen zullen afbreken op 
hun lassen, waardoor de smelt onder hoge druk het vat zal verlaten. Ook een breuk in de 
omtrekrichting van het reactorvat is mogelijk. Tijdens het uitspuiten van de smelt kan wel 
worden aangenomen dat de opening groter zal worden. Dit proces van het groter worden is 
voorspelbaar en is experimenteel ook bevestigd. De invloed van het groter worden van het 
gat op het verspreiden van de smelt in de reactorkamer en de daarbij behorende eigenschap¬ 
pen van de directe verwarming is moeilijk te kwantificeren. Over het algemeen kan gesteld 
worden dat een grotere doorstroomopening een hogere massastroom van gas en smelt zal 
veroorzaken en daardoor een grotere verspreiding van deze massa zal veroorzaken waardoor 
meer warmte aan de atmosfeer wordt agegeven. 

Effect van het water 

Indien de smelt het primaire systeem heeft verlaten en in de reactorkamer terecht is 
gekomen, dan wordt over het algemeen aangenomen dat de smelt in het water afkoelt, waar-
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door de effecten van de directe verwarming minder ernstig zullen zijn. Bij experimenten 
uit^-voerd bij SANDIA ('High-Pressure Melt Streaming, HIPS') [1], [4] is daarentegen 
waargenomen dat er een scherpe drukpuls plaatsvond onmiddelijk nadat de smelt het 
primaire systeem verlaten had. Het water werd door deze drukpiek de reactorkamer uit¬ 
gedreven waarna de kleine deeltjes van de smelt volgden. Een ander effect van water zou het 
verüor fragmenteren en het verder verspreiden van de smeltdeeltjes kunnen zijn hetgeen de 
gevolgen van directe verwarming zal beinvloeden. Dit laatste effect zal nader onderzocht 
worden in de Surtsey-faciliteit (zie bij huidig onderzoek). 

Transport van do smelt/gruis 

Als de smelt uit het reactorvat gedreven wordt en verspreid wordt in de reactorinsluiting, dan 
/.uilen de smeltdeeltjes ten gevolge van afkoelen van vloeibare naar vaste vorm overgaan. 
Zonder precies aan te geven waar deze faseverandering plaatsvindt, wordt in verdere secties 
ook van gruis gesproken. 

Verspreidingsmechanismen van het gruis 

De eerder genoemde HIPS-experimenten hebben aangetoond dat gruisdeeltjes worden 
'meegetrokken' door de zeer hoge snelheid van de gassen die uit de reaciorkamer naar de 
reactorinsluiting siromen. Dit mechanisme wordt als dominant beschouwd voor de verspreid¬ 
ing van het gruis. Er wordt verondersteld dat het gruis uiteen valt, tegen de wanden van de 
reactorkamer botst, opspat, etc. De gru' deeltjes bevinden zich dus in het gas en worden 
door de gasstroom 'meegetrokken'. 

Gruis-constructie interactie 

Er wordt wel aangenomen dat de gruisdeeltjes worden afgeremd door constructies die zich in 
de reactorkamer bevinden. Hierdoor zullen de processen minder heftig verlopen. Ex¬ 
perimenten hebben aangetoond dat dit niet het geval hoeft te zijn. Het gruis dat uit het 
reactorvat komt, kan tegen de wanden van de reactorkamer botsen. De deeltje., komen dan 
gedeeltelijk weer terug en worden alsnog door de gasstroom meegenomen. Het is ook 
mogelijk dat deze gruisdeeltjes de wanden van de reactorkamer aantasten, zodat er 
materialen uit deze wand in de reactorkamer terecht komen. Het is zelfs mogelijk dat gruis¬ 
deeltjes de stalen wand penetreren. Een andere mogelijkheid is dat gruisdeeltjes op de wand 
stollen. Er zullen echter maar een beperkt aantal deeltjes stollen omdat het warmtetransport 
naar de reactorkamerwanden de bepalende factor zal zijn. Gruisdeeltjes die afgekoeld en 
vast zijn, kunnen zich anders gedragen dan de hete nog vloeibare gruisdeeltjes. 

Vermenging van de gruisdeeltjes in de atmosfeer 

De vraag rijst hier hoe goed het gruis zich met de atmosfeer mengt. Hoe beter de vermenging 
des te beter zal de warmte overdracht (thermische en chemische energie) naar de atmosfeer 
in de reactorinsluiting zijn, hetgeen weer van directe invloed is op de druk in de reac¬ 
torinsluiting. 

Stoom-metaal reacties in de reactcrinsluiting 

De zirconium en ijzerreactie met Stoom produceert waterstof. Als deze waterstof door de 
atmosfeer van de ieactorinsluiting verplaatst naar een zuurstofrijke omgeving dan zal de 
chemische energie die vrijkomt tijdens de waterstofverbranding een bijdrage tot de drukver-
hoging binnen de reactorinsluiting leveren. De waterstof kan natuurlijk ook ontstaan zijn uit 
de oxidatieprocessen die binnen het reactorvat hebben plaatsgevonden. 
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Samenstelling van de atmosfeer in de reactorinsluiting 

De samenstelling van de atmosfeer in de reactorinsluiting is ook bepalend voor de processen 
die er plaats zullen vinden. Zoals bij de waterstofverbranding is aangegeven , zal in een inert 
systeem zoals een kokendwaterreactor type MARK I geen waterstofverbranding en ook geen 
metaal-zuurstofreactie plaatsvinden. De stoom-metaalreactie produceert minder warmte dan 
de zuurstof-metaalreactie. Bovendien vinden de stoom-metaalreacties plaats bij hogere tem¬ 
peraturen dan de zuurstof-metaalreacties. 

Aerosol generatie 

Als de smelt het reactorvat verlaat, dan zullen er ook grote hoeveelheden aerosolen 
gegenereerd worden, die zich door de gehele reactorinsluiting zullen verspreiden. Gegevens 
van experimenten tonen aan dat 1 tot 5% van de massa, die het vat verlaat, zich als 
aerosolen zullen gaan gedragen. De afmetingen van de aerosolen zijn bimodaal, te weten een 
fractie van een micron en een fractie van verscheidene microns. De bimodale verdeling komt 
ten gevolge van de wijze van het ontstaan van deze aerosolen. Dit wordt verklaard in de 
bijlage 1.4 over de beton-kernmateriaal-interactie. Een gedeelte van deze aerosolen zullen 
ook splijtingsprodukten bevatten. 

Huidige computermodellen 

De 'Source Term Code Package' van de USNRC bevat momenteel geen modellen om de 
processen met betrekking tot directe verwarming te berekenen. De Amerikaanse industrie 
verenigd in IDCOR, veronderstelt dat directe verwarming niet zal plaatsvinden in de reactor¬ 
systemen die zij als referentie hebben genomen. Dit is gebaseerd op experimenten die bij 
ANL zijn uitgevoerd [5]. 

De 'Containment Loads Working Group' heeft een standaard probleem bestudeerd, hetgeen 
goed omschreven is door Pilch[6]. De doelstelling van de berekeningen is een indruk te 
krijgen van de gevolgen van de directe verwarming. De resultaten worden gebruikt om 
parameteronderzoek te doen om meer inzicht in deze materie te verkrijgen [6]. 

Momenteel zijn er verscheidene instellingen die het proces van directe verwarming aan het 
modelleren zijn [7], [8], [9], [10]. De CONTAIN-code heeft momenteel een 'interim 
direct heating model'. Deze computermodellen zijn echter nog niet voor gebruik buiten 
SANDIA beschikbaar. 

3. SAMENVATTING VAN VROEGERE, HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE 
EXPERIMENTEN 

Het vroegere onderzoek was hoofdzakelijk gericht op de wijze waarop de smelt het reactor-
vat ging verlaten. Het was geconcentreerd op de 'High Pressure Melt Ejections'. Het 
oorspronkelijke probleem was ontdekt naar aanleiding van de 'Zion Probalistic Safety Study 
(ZPSS)' [2]. Een testserie 'System Pressure Injection Tests (SPIT)' bevestigde met dit op 
schaal 1:20 gemaakte experiment de gruisverspreiding. Hierop volgde het op schaal 1:10 
gemaakte HIPS-experiment ('High Pressure Melt Streaming') dat vooral de verspreiding van 
het gruis moest nagaan. Onafhankelijk van SANDIA's experimenten zijn bij ANL in 
opdracht van EPRI experimenten uitgevoerd met een schaal van 1:30. Deze laatste resultaten 
zijn verwerkt in een IDCOR-rapport. 
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'System Pressure Injection Tests (SPIT)' 

Van de 19 testen [6] die zijn uitgevoerd, zijn er maar twee die bruikbare informatie oplever¬ 
den. Bij SPIT is de reactorkamer van de ZION op schaal 1:20 nagemaakt. Als smelt is ijzer 
en aluminium gebruikt dat door middel van stikstof op 10 MPa onder druk werd gezet in het 
gesimuleerde reactorvat. Ten gevolge van de grote lekken die veroorzaakt zijn door de ex¬ 
perimenten werden de drukken niet hoger dan 0,2 MPa, hetgeen nog geen aanleiding gaf de 
problemen van de directe verwarming te onderkennen. 

'High Pressure Melt Streaming (HlPS)'-experimenten 

In deze HIPS-serie [6] wordt een mengsel van ijzeroxide en aluminium gebruikt in het 
gesimuleerde reactorvat. Deze op schaal 1:10 uitgevoerde ZION-type reactorkamer is voor 
acht experimenten gebruikt. De drukken in het gesimuleerde reactorvat varieerden van 3,3 
tot 11 MPa in de testserie. Het doel van deze testseric was het vinden van factoren die 
bijdragen tot gruisverspreidingsmechanismen voor verscheidene testcondities. 

Van de acht testen, die zijn uitgevoerd, zijn er twee geweest waarbij water in de reac¬ 
torkamer aanwezig was. In de experimenten met water is in beide gevallen de reactorkamer 
verwoest. Een drukpuls van 7 MPa is gemeten in de gesimuleerde reactorkamer nadat de 
smelt vrijkwam. Aangetoond is dat een hoeveelheid water uit de reactorkamer werd 
gedreven voordat het gruis de reactorkamer verliet. In een van de testen met water ging de 
experimentele opstelling van ongeveer 7000 kg zo'n drie a vier meter de lucht in. Het 
aanbrengen van extra constructies die het gruis zouden tegenhouden gedurende het experi¬ 
ment bleek nauwelijks effect te hebben. 

ANL-experimenten 

In de ANL-experimenten (schaal 1:30 met betrekking tot ZION) is uraniumoxide, zir-
coniumoxide en roestvrijstaal gebruikt voor een deel van de experimenten. De druk in de 
gesimuleerde metalen reactorkamer bedroeg 0,21 tot 5,9 MPa in deze testserie. Bij deze 
testserie is de ZION geometrie niet aangehouden. De druk in de reactorkamer ging met 0,12 
tot 0,38 MPa omhoog. De temperatuurstijging was tussen de -4 en 50 K. De testen zijn 
uitgevoerd in een inerte atmosfeer, waardoor er geen oxidatie is opgetreden. 

Ook zijn bij ANL-experimenten uitgevoerd met 'Wood's metaal' (smeltpunt 346 K). Het 
gedeelte van de smelt dat de reactorkamer verliet, lag in deze testserie tussen de 10 tot 90%. 

Beschouwingen van de vroegere uitgevoerde experimenten 

Een aantal aspecten is belangrijk om de experimenten te kunnen extrapoleren naar reac¬ 
toren van ware grootte. Deze aspecten zullen hier ter sprake komen. 

Allereerst is het moeilijk om de experimentele resultaten te extrapoleren naar reac¬ 
torinsluitingen. Er zijn diverse studies uitgevoerd om een relatie te leggen. In ieder schaal¬ 
model heeft men al te maken met het feit dat de oppervlak-volume verhouding toeneemt als 
de experimentele afmetingen afnemen. Warmteverliezen zullen daardoor toenemen. Het 
achterblijven van gruis wordt daardoor beter, waardoor er minder gruis in de reactorinsluiting 
zal komen. Het opnemen van gruis in een gasstroom met hoge snelheid, het belangrijkste 
transport mechanisme, hangt van de impuls van deze gasstroom. Deze impuls wordt veroor¬ 
zaakt door de druk in het gesimuleerde reactorvat. Ook hier hebben we weer met de grootte 
van het model te maken. In de testen moet de smelt daardoor onder hogere druk in de 
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reactorkamer gespoten worden. Alle testen die uitgevoerd zijn, zijn bij gelijke druk (de SPIT 
en het eerste aantal HIPS-testen) of bij lagere druk (de latere HIPS-testen en de ANL-tes-
ten) uitgevoerd dan in een reactor aanwezig verondersteld wordt. 

De invloed van extra constructies in de reactorkamer bleek in een speciaal ingerichte HIPS-
test geen invloed te hebben. Vanwege de volume-oppervlakte verhouding wordt bij het plaat¬ 
sen van extra constructies in de reactorkamer deze verhouding nog ongunstiger dan in de 
normale situatie. In het geval van water in de reactorkamer werd er geen menging van water 
en gruis waargenomen. Het afkoelen van het gruis, zoals vaak verondersteld wordt, is niet 
waargenomen. De invloed van hei waterfront dat de reactorkamer verliet op de rest van de 
reactorinsluiting is niet na te gaan in de uitgevoerde test, omdat de testserie in de buitenlucht 
is uitgevoerd. De chemische reacties die belangrijk zijn bij de directe verwarming zijn bij 
deze experimenten niet beschouwd. 

Huidig onderzoek 

Er lopen momenteel twee onderzoekprogramma's. Bij SANDIA worden DCH ('Direct Con¬ 
tainment Heating')-experimenten uitgevoerd in de Surtsey faciliteit. Bij BNL worden aparte 
effect testen uitgevoerd. 

Surtsey/DCH 

Een model van een drukwaterreactorgebouw schaal 1:10 resulteerde in het Surtsey stalen 
vat. Dit vat is 10 m hoog en heeft een diameter van 3,6 m. Het volume is 100 m3 en de 
ontwerpdruk is 1 MPa. De reactorkamer heeft de geometrie van ZION. Er zullen elf proeven 
worden uitgevoerd. In 1986 zijn er reeds twee uitgevoerd. Voorlopige resultaten bevestigen 
dat er een aanzienl ik drukverhoging en aerosolproduktie in het vat heeft plaatsgevonden. De 
analyse van de resultaten is nog niet afgerond. 

De eerste twee testen hadden een smelt van 20 resp. 80 kg. In de overige experimenten zal 
onderzocht worden wat de invloed is van 

- een Surry reactorkamer; 
- constructies in de reactorinsluiting; 
- van te voren bepaalde transportwegen van gas/gruis; 
- inerte atmosfeer; 
- de invloed van lucht, stoom en waterstof; 
- het effect van sproei-installaties; 
- de samenstelling van de smelt; 
- de invloed van een watergevulde reactorkamer, en 
- een ondiepe watermassa in de reactorkamer. 

De uiteindelijke rapportage van deze experimenten wordt rond 1990 verwacht. 
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Speciale effect experimenten 

Bij BNL zullen speciale aspecten van de directe verwarming bestudeerd worden. Deze ex¬ 
perimenten zijn of te gecompliceerd of te duur om in de Surtsey faciliteit onderzocht te 
worden. De BNL-experimenten zijn dus een aanvulling op Surtsey. Bij BNL zullen opstellin¬ 
gen van plexiglas gemaakt worden (schaal 1:40) om stromingspatronen te analyseren. 
Natuurlijk zal dan een smelt van lagere temperatuur gebruikt worden. 

Toekomstig onderzoek 

Directe verwarming is een zeer gecompliceerd fysisch verschijnsel. Vanwege de kosten is het 
niet aannemelijk dat er op schaal 1:1 experimenten zullen worden uitgevoerd. In de 
Verenigde Staten zullen experimenten op kleinere schaal uitgevoerd worden. Met deze ex¬ 
perimentele resultaten worden fysisch/chemische computermodellen ontwikkeld. Deze 
modellen worden weer in computercodes geïmplementeerd. De processen die in een reac¬ 
torinsluiting zullen plaatsvinden zullen dan met behulp van deze computercodes berekend 
worden. Natuurlijk zullen de modellen bijgesteld worden als er meer experimentele gegevens 
beschikbaar komen. 

Enige aspecten die recentelijk naar voren zijn gebracht, worden nu behandeld. De volledige 
oxidatie van metalen in de smelt zou in sommige situaties in het reactorvat kunnen plaatsvin¬ 
den. Dit heeft tot effect dat er geen oxidatie van de metalen in de reactorinsluiting zal 
plaatsvinden. De vrijkomende waterstof daarentegen kan zich door het systeem verspreiden 
en verbranden op andere lokaties dan momenteel bij de directe verwarming wordt aan¬ 
genomen. Het aanbrengen van voorzieningen om het verspreiden van het gruis in de reac¬ 
torinsluiting tegen te gaan zal daarom niet noodzakelijk een lagere atmosferische druk geven. 
Waterstof kan langs deze voorzieningen stromen en zich met de atmosfeer vermengen. Een 
waterstofverbranding zal dan alsnog een hoge druk veroorzaken. Hete gruisdeeltjes kunnen 
als katalysator werken om de waterstofverbranding te initiëren. Dit aspect vergt verder on¬ 
derzoek. 

De water-stoom-impuls belastingen dienen nader onderzocht te worden. Als de smelt onder 
hoge druk het reactorvat verlaat, komt de watermassa, die in de reactorkamer aanwezig kan 
zijn, geweldig in beweging. Hierdoor vindt een oppervlakte vergroting plaats. De invloed van 
dit proces op de water-stoom-impuls belasting verdient nader onderzoek. 

In een aantal testen is de smelt nagebootst door andere metalen en oxiden dan die zich 
normaliter in een reactorkern bevinden. De gebruikte smelt hoeft dus niet die 
aerosolproduktie en transporteigenschappen te hebben die een echte kernsmelt zou hebben. 
De thermische en chemische energie kan anders zijn. De transporteigenschappen van de 
gebruikte smelt kunnen invloed hebben op de vermenging en interactie van het gruis met de 
atmosfeer van de reactorinsluiting. 

Analyses 

De tot nu toe gebruikte 'lumped' parameter computercodes moeten voorzien worden van de 
nieuwe experimentele re 'taten om de problemen rond de directe verwarming adequaat te 
kunnen beschrijven. 
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4. HUIDIGE AFSCHATTïNG VAN DE GEVOLGEN VAN DIRECTE VERWARMING 

In het voorgaande zijn de fysische achtergronden belicht van de directe verwarming. Ook is 
ingegaan op de experimenten, die van belang zijn om de gevolgen van de directe verwar¬ 
ming te kwantificeren. Toch moet het met behulp van het huidige kennisniveau mogelijk zijn 
om schattingen van deze gevolgen te maken. 

Pilch [6] heeft in zijn benadering gebruik gemaakt van het SP-1-probleem, zoals dat 
gedefinieerd is door de 'Containment Loads Working Group'. Met behulp van chemische 
reacties berekent hij de hoeveelheid energie die aan de atmosfeer van de reactorinsluiting 
kan worden afgegeven. Het potentieel vrijkomen van chemische energie uit het gruis is on¬ 
geveer twee maal zo groot als de thermische energie (2,51 vs 1,20 MJ/kg gruis). Aan¬ 
genomen is in dit standaardprobleem dat er 134 ton gruis aanwezig is. Als men in staat is het 
gruis af te koelen door water op de vloer van de reactorinsluiting, dan zal de druk onder de 
0,8 MPa blijven (er wordt dan 1,43 MJ/kg gruis energie vrijgegeven). Gedurende dit proces, 
dat geen directe verwarming is maar 'high pressure melt ejection', wordt de integriteit van de 
insluitconstructie (bezwijklast 1,0 MPa) niet aangetast. Nu kan gesteld worden welk gedeelte 
van de kernmassa aan de directe verwarming deel mag nemen zonder dat de insluit¬ 
constructie bezwijkt. Pilch komt op 35%. Een andere benadering is dat bij een totale uitstoot 
van de kernmassa 15% van deze massa aan directe verwarming mag deelnemen, terwijl de 
rest gekoeld wordt op de bodem van de reactorinsluiting. 

Lee [3] heeft in zijn benadering gebruik gemaakt van SP-2, zoals dat gedefinieerd is door de 
'Containment Loads Working Group'. Het betreft hier een SURRY DHEAT2-berekening. 
Door deze berekening wordt de druk bepaald in de reactorinsluiting als functie van de 
hoeveelheid gruis die de kern verlaat ('high pressure melt ejection'). Door nu een aantal 
procesgrootheden een kans van optreden te geven, en een invloedswaarde op de druk van de 
reactorinsluiting te bepalen, is het mogelijk een schatting te maken over de gevolgen van 
directe verwarming. De factoren die Lee beschouwt zijn: 

- druk in het primaire systeem 
- de temperatuur van de smelt 
- de fractie van de uit de kern gestoten smelt 
- het percentage metaalcomponenten in de smelt 
- het percentage van de smelt die in het water 'gequenched' is 
- het aanwezig zijn van constructie-elementen 
- de volledigheid van de thermische en chemische interacties 
- de waterstofverbranding 

Hiermee komt Lee voor SURRY tot de resultaten zoals in figuur 1 is weergegeven. 

Voor de faaldruk zoals die in figuur 1 is aangegeven, is een gemiddelde waarde van 119 pst, 
een standaardafwijking van 15 psi en een normale verdeling aangehouden. Het blijkt uit de 
figuur dat de druk ten gevolge van directe verwarming gemiddeld lager is dan de bezwijk-
druk, met een duidelijke overlap. De ZION-reactor heeft een reactorinsluiting die naar ver¬ 
houding го groot en zo sterk is dat deze minder gevoelig is voor dit fenomeen dan SURRY 
(zie figuur 2). 
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Figuur 1: Kansdichtheid van de drukopbouw tengevolge van directe verwarming en 
de kansdichtheid van de bezwijkdruk van de insluiting, voor SURRY 
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Figuur 2: Kansdichtheid van de drukopbouw tengevolge van directe verwarming en 
de kansdichtheid van de bezwijkdruk van de insluiting, voor ZION. 
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5. CONCLUSIES 

De problematiek rond de directe verwarming en de smelt-uitstoot uit het onder hoge druk 
staande reactorvat, naar de reactorkamer, zijn onderwerpen die momenteel zeer in de 
belangstelling staan. Het fenomeen directe verwarming is een relatief nieuw onderkend 
verschijnsel. Directe verwarming kan alleen optreden indien er uitstoot van kernmaterialen 
onder hoge druk plaatsvindt. Deze uitstoot kan, door menselijk ingrijpen, worden 
voorkomen door het afblazen van het primaire systeem. Het primaire systeem voorzien te 
zijn van een betrouwbaar en op afstand bedienbaar drukontlaststation van voldoende 
capaciteit. 
Mislukt deze actie, dan is het nog lang niet zeker dat de bodem van het reactorvat faalt. 
Stromingen onder condities van hoge druk en temperatuur binnen het primaire systeem zul¬ 
len de systeembegrenzing verhitten, waardoor falen op een andere locatie dan de bodem van 
het vat zelfs waarschijnlijk wordt. Het experimentele onderzoek is momenteel in volle gang 
(DCH/2.Surtsey en BNL). De analyse van de resultaten zal nog enige tijd op zich laten 
wachten. 
Treedt desondanks toch directe verwarming op, dan hoeft dit echter nog steeds niet tot falen 
van de reactorinsluiting te leiden (zie bijlage 2). Geschiedt dit laatste wel, dan kunnen de 
gevolgen ernstig zijn. 
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1. INLEIDING 

Een belangrijk aspect bij een ernstig reacto.ongeval is het falen van de bodemsectie van het 
reactorvat. Hierdoor kan de gesmolten reactorkern tezamen met overige constructie-
materialen in een reactorkamer onder het reactorvat stromen en in contact komen met 
beton. Het beton zal met het gesmolten kernmateriaal een interactie aangaan. Het beton zal 
in eerste instantie smelten, waarbij gassen worden gevormd. Ook zal het in het beton op¬ 
genomen water verdampen. Metaaldeeltjes in de smelt zullen reageren met stoom. Aerosolen 
zullen worden gevormd, die met de gasstroom naar de insluiting zullen worden getranspor¬ 
teerd. Voorts zal door gastransport, stoomvorming, eventueel door straling een gedeelte van 
de in de interactiezone vrijkomende energie aan de gasruimte binnen de insluiting worden 
toegevoegd, hetgeen een extra belasting voor de insluiting vormt. Tot slot zal het oplossen 
van beton kunnen leiden tot penetratie van de fundatieplaat van de reactorinsluiting. 
De interactie tussen beton en gesmolten kernmateriaal is vooral van belang voor de huidige 
reactoren. Er is een tendens te bespeuren om bij bestaande reactoren, indien de constructie 
daartoe geschikt is, de mogelijkheid te scheppen het gesmolten materiaal op de bodem van 
de reactorkamer te koelen. De in de volgende paragrafen besproken processen treden dan 
niet meer op. Bij nieuwe reactoren wordt hierin natuurlijk reeds in het ontwerp voorzien. Als 
basis voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van ref. [1], [2]. 

2. TECHNISCHE ACHTERGROND 

Experimenteel onderzoek [3], [4], [5] heeft aangetoond dat de smelt beton aggressief aan¬ 
tast. Bij experimenten met kalksteenbeton werden overvloedige hoeveelheden aerosolen met 
splijtingsprodukt-simulanten geproduceerd. Bij experimenten met silicaatbetonsoorten, 
waarbij de reactie bij lagere temperatuur bleek plaats te vinden, werden veel minder grote 
hoeveelheden aerosolen met splijtingsproduktensimulanten gevormd. Enige meest in het oog 
springende kenmerken, die bekend zijn uit waarnemingen, van de beton-kernmateriaal in¬ 
teractie zijn: 

1. Bij de afbraak van het beton komen waterdamp en kooldioxide vrij. De oorsprong van 
deze gassen is het vrije water, de hydraten die thermisch ontleden en de carbonaten die 
in het beton zitten. 

2. De gassen dringen gemakkelijk door de smelt heen maar er zijn speculaties dat een 
gedeelte van het gas langs de smelt weglekt. De gassen kunnen een chemische reactie 
aangaan met het metaal, waarbij dan waterstof en koolmonoxide vrijkomt. Deze 
brandbare gassen worden in de bijlage waterstofverbranding verder behandeld. Ook zul¬ 
len er splijtingsprodukten en andere materialen uit de smelt vrijkomen aan het oppervlak 
van de smelt ten gevolge van een gasstroom door de smelt. Bij het oppervlak van de 
smelt kunnen dus aerosolen gevormd worden. De geproduceerde aerosolen hebben een 
gemiddelde massadiameter van ongeveer 1 ц т met een standaard deviatie van ongeveer 
2 ц т [6]. 

3. Rontgenfoto's van de beton-kernmateriaal interactie, en ook 'bevroren' smeltsegmenten, 
tonen gasbellen met een diameter van een tot twee cm aan ([7], [8]). 

4. Het wegkalven van het beton gebeurt hoofdzakelijk door het smelten hiervan. De gesmol¬ 
ten componenten (voornamelijk oxiden) gaan een onderdeel van de smelt vormen. 

5. Het gesmolten mengsel van oxiden en metalen splitst zich dikwijls in twee aparte lagen. 
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6. De snelheden waarmee de aerosolen het oppervlak verlaten hangen af van het soort 
beton dat gebruikt is. Er is een exponentiele afhankelijkheid van de temperatuur van de 
smelt en een lineaire afhankelijkheid van de temperatuur van het gas dat gevormd wordt. 

3. BELANGRIJKE ASPECTEN VAN DE BETON-KERNMATERIAAL INTERACTIE 

Bij de beton-kernmateriaal interactie zijn een aantal aspecten essentieel. De belangrijkste 
zijn de betonsoort, de samenstelling van de gesmolten kernmaterialen, de aanwezigheid van 
water in de reactorkamer, de snelheid van de desintegratie van het beton, het doors me ken 
van het beton in de reactorkamer en de produktie van aerosolen tijdens i e beton-
kernmateriaal interactie. Deze aspecten worden kort toegelicht. 

Betonsoort 

De betonsoorten kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld. De eerste hoofdgroep 
bestaat uit een silicaat-beton, dat veel in Europa gebruikt wordt, en de tweede hoofdgroep is 
een kalksteen-beton, dat vooral in de Verenigde Staten gebruikt wordt. De tweede 
hoofdgroep wordt weer onderverdeeld in twee subgroepen. De eerste subgroep is een beton 
dat hoofdzakelijk uit kalksteen bestaat en de tweede subgroep is een beton gemaakt van 
kalksteen-zand mengsel. Het belang van de betonsoorten komt naar voren bij beschouwin¬ 
gen van de betonmassafractie die in gas wordt omgezet bij een beton-kernmateriaal inter¬ 
actie. Bij kalksteenbeton wordt 40% in gas omgezet. Voor kalksteenzand-mengselbeton is dit 
getal 25%. Bij degeneratie van Europees beton wordt 10% van de massa in gas omgezet. 
Tevens geldt dat de penetratiesnelheid in het beton lager is naarmate meer betonmassa in gas 
wordt omgezet. Het volume beton dat geerodeerd wordt is bij silicaatbeton ca. 2x zo groot als 
bij kalksteenbeton [1]. 

Samenstelling van de gesmolten kernmaterialen 

De samenstelling van de gesmolten kernmaterialen, kan van reactor tot reactor verschillen. 
Kokend waterreactoren hebben beduidend meer zirconium dan drukwaterreactoren. De 
samenstelling van de smelt zal ook afhangen van het ongevalsverloop in de reactor. 
Belangrijk voor het verdere verloop van de interactie beton met de gesmolten kernmaterialen 
is de hoeveelheid zirconium die omgezet is in zirconiumoxide. Deze processen zijn reeds 
besproken in een bijlage 1.1 over kerndegradatieprocessen. 

Water in de reactorkamer 

Indien er water op de smelt komt, zal deze snel afkoelen onder vorming van een korst. Ten 
gevolge van het krimpen van deze korst zullen er scheuren in de korst ontstaan, waardoor 
het water dieper in de hete massa kan doordringen. Experimenten hebben aangetoond dat 
deze korst gassen doorlaat die ten gevolge van interactie van beton met gesmolten 
kernmaterialen ontstaan zijn. 

Snelheid en wijze van desintegratie van het beton 

De snelheid van de desintegratie van het beton is evenredig met de thermische energie die 
aan het beton wordt afgestaan. Deze thermische energie overdracht zorgt ervoor dat de 
massa gesmolten kernmateriaal snel afkoelt. De warmtegeleiding in het beton is zeer slecht. 
De temperatuurstijging in het beton is pas merkbaar op zo'n 1 tot 2 cm van het desin-
tegratiefrr it. De desintegratie voor silicaatbetonsoorten zal in verticale richting plaatsvinden 
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met een snelheid in de orde van 1 mm/s (sterk afhankelijk van de smehtemperatuur). In 
horizontale richting is de desintegratie-snelheid gering. Bij kaïksteenbeton daarentegen is de 
horizontale afkalving wel significant. 

Indringdiepte in de bodem na doorsmelten fundatie 

Betreffende de gevolgen van penetratie van de fundatieplaat wordt verwezen naar het APS-
rapport van 1985. Hierin kan men lezen : 'De kern zal niet over ongelimiteerde afstanden in 
de grond doordringen, maar zal een thermisch evenwicht bereiken na een penetratie van 
minder dan drie meter. Het transport van radionucliden door de grond wordt bepaald door 
ionische transport mechanismen en zal langzaam zijn, ongeveer drie meter per jaar'. 
Penetratie van de funderingsplaat behoeft niet als een direct gevaar voor de omgeving te 
worden gezien, echter wel als een probleem op de langere termijn in verband met het gevaar 
van grondwaterbesmetting. 

Generatie van aerosolen 

Er zijn twee mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de aerosolvorming, te weten een 
verdampings- en een suspensie-mechanisme. 

-Bij het verdampingsmechanisme dampen verscheidene componenten uit de smelt. De 
hoeveelheid damp hangt daarbij af van de temperatuur. Deze damp koelt af en conden¬ 
seert dan tot of op de aerosolen. De afmetingen van de aerosolen zijn kleiner dan 1 ц т . 

-Daarnaast wordt uit de hete smelt gas uitgedreven. De gevormde opstijgende gasbellen zul¬ 
len in de smelt een interne circulatie hebben waarbij vloeistofdruppeltjes in deze cir¬ 
culatie opgenomen worden (Kelvin-Helmholtz instabiliteiten). Aan het oppervlak van de 
smelt gekomen zullen ook deze druppeltjes gedeeltelijk aan de atmosfeer worden 
toegevoegd (diameter van ongeveer 10 ц т ) . Dit proces wordt ook wel met suspensie 
aangeduid. 

Onder de aerosolen, die uit de smelt vrijkomen, bevinden zich niet- en minder vluchtige 
splijtingsproduct-aerosolen. De hoeveelheid hiervan hangt sterk af van de temperatuur van 
de smelt. 

Indien de smelt door water wordt overspoeld zullen de gas/dampbellen door het water extra 
worden gekoeld. De aanwezige of zich vormende aerosolen zullen met de gasstroom worden 
meegevoerd en in de ruimte boven de smelt vrijkomen. 

4. MODELLEN EN COMPUTERCODES 

De experimentele resultaten zijn gebruikt om computercodes te ontwikkelen. In de 
Verenigde Staten zijn CORCON-MOD2 [9], [10] en VANESA [11] door SANDIA Na¬ 
tional Laboratories en de eendimensionale code DECOMP [12] ten behoeve van de IDCOR 
organisatie ontwikkeld. In Duitsland bestaan de codes WECHSL [13] en KAVERN [14]. 
Met betrekking tot CORCON en VANESA dient opgemerkt te worden dat CORCON ten 
behoeve van de beton-kernmateriaal interactie ontworpen is en VANESA ten behoeve van 
de aerosolgeneratie ten gevolge van de beton-kernmateriaal interactie. 

Aan de hand van de CORCON-MOD2 code wordt een toelichting gegeven hoe de processen 
gemodelleerd zijn. Dit geeft tevens inzicht in de huidige stand van zaken. Er zijn meer van 
dergelijke codes. Een overzicht van modellen en computercodes is in tabel 1 opgenomen 
[15]. 
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Tabel 1: Gemodelleerde verschijnselen in een aantal beton-kernmateriaal interactie¬ 
modellen, zoals beschreven in de referenties. 

Referentie 
Veschijnsel/Geometrie 

1-D Geometrie 

2-D Geometrie 

Gesmolten gruis 

Vast gruis 

Convectie 

Straling 

Gas film 

Verdampen/smelten 

Geleiding naar beton 

Vrijkomen gas 

H2O/CO2-productie 

Globale menging 

Stratificatie 

Korstvorming 

Brijvorming 

Koken van koelmiddel 

16 

X 

X 

X 

17 

X 

X 

X 

18 

X 

X 

X 

19 

X 

X 

20 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

13 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

22 

X 

X 

X 

23 

X 

X 

X 

X 

14 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

25 

X 

X 

X 

26 

X 

X 

X 

X 

X 

27 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

28 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

In de analyses van de beton-kernmateriaal interactie wordt speciale aandacht gegeven aan 
de warmteoverdrachtsmodellen tussen de gesmolten kernmassa en het beton. Deze 
warmteoverdracht is direct of indirect bepalend voor de interactie van het verdampen en het 
beton tot en met het genereren van aerosolen en vluchtige splijtingsproducten. Omdat tijdens 
het ontleden van het beton veel waterdamp en in mindere mate kooldioxide gevormd wordt, 
wordt het warmteoverdrachtmechanisme gedomineerd door de gasstroming. Op het raakvlak 
van het beton en de kernsmelt vindt of kernkoken of filmkoken nlaats, afhankelijk van de 
gasstroom. Bij grote gasstromen zal er een stabiele gasfilm zijn, waarbij direct contact tussen 
het beton en de kernsmelt niet mogelijk is. Bij kleine gasstromen is deze stabiele gasfilm niet 
mogelijk en zal er met tussenpozen contact zijn tussen de kernsmelt en het beton. De meeste 
warmtegeleidingsmodellen, die in tabel 1 genoemd zijn, veronderstellen een stabiele gasfilm, 
[16],[17] en [18]. Meer recent ontwikkelde modellen [19] concentreren zich op periodiek 
contact tussen beton en kernsmelt. 

De eerste integrale computercode INTER [20] is gemaakt door SANDIA. Er wordt, 
parametrische modelrelaties gebruikt in plaats van mechanistische. INTER kent een metaal¬ 
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en een oxidelaag. Korstvorming is niet mogelijk in het model. De geometrie van de kernsmelt 
blijft gelijkvormig. 

De tweede generatie codes zijn: 
-CORCON-MOD1 [9] 
-WECHSL [13] 
-GROWS2 [21]. 

CORCON-MOD1 en WECHSL zijn parallel ontwikkeld in goede samenwerking tussen de 
instituten SANDIA en KfK. De GROWS2-code is ontwikkeld door Argonne National Labo¬ 
ratories. De CORCON en WECHSL-code worden in de volgende paragraaf beschreven. 

Een belangrijk aspect bij de beton-kernmateriaal interactie is die tussen het hete vaste 
kernmateriaal en het beton. De reacties verlopen weliswaar minder heftig, maar ze vinden 
over een langere tijdsperiode plaats. Emerman [22] en Turland [23] merkten op dat het 
smelten van beton en het penetreren van het hete vaste kernmateriaal benaderd kan worden 
door een eenvoudig Stoke's stromingsprofiel, waarbij een bol door een visceuze vloeistof 
zakt. In dit model wordt eerst de gesmolten betonlaag berekend, die onder de kemmassa 
gevormd wordt. Ahmed [24] ontwikkelde een model gebaseerd op het vrijkomen van gas uit 
de onderlaag, die overigens niet smelt. Dit model is gebaseerd op waarnemingen waarbij een 
blok heet koper door een blok droog ijs beweegt. 

USINT [25] is een SANDIA-computercode die de invloed op beton, ten gevolge van hoge 
warmtestrcmen die gedurende een reactorongeval kunnen optreden, berekent. De fysische 
modellen die in USINT gebruikt worden zijn de meest complete modellen die momenteel 
beschikbaar zijn. Een model voor het verdampen van het beton is echter niet aanwezig 
waardoor de bruikbaarheid van de code toch nog beperkt is. 

Corradini [26],[27] gebruikt een minder gedetailleerd model voor de responsieberekening 
van het beton. Verdampen is hier echter wel inbegrepen. Om tot een analytische oplossing te 
komen, veronderstelt hij constante thermofysische eigenschappen van het beton en verder 
dat gesmolten beton onmiddellijk verwijderd wordt van het oppervlak. Hij heeft zijn model¬ 
len gebruikt om de CORCON-M0D1 en de WECHSLcode te verifiëren. 

Beschrijving CORCON-code 

De CORCON-MOD2 code wordt gebruikt om verscheidene aspecten te identificeren. COR-
CON-MOD2 is een op zichzelf staande computercode, die de fysische en chemische proces¬ 
sen berekent die plaatsvinden gedurende een thermische interactie tussen de gesmolten 
kernmaterialen en het beton. Deze smelt moet door de gebruiker gespecificeerd worden; de 
smelt moet echter grotendeels bestaan uit gesmolten brandstof (UO2), oxides (ijzer-en zir-
coniumoxiden) en metalen (staal en zirconium). 

CORCON verdeelt de smelt in zes lagen te weten een 'zware' oxidelaag, een overgangslaag, 
een metallische laag, een overgangslaag, een 'lichte' oxidelaag en een koelmiddellaag. Als 
het beton ten gevolge van de temperatuur uiteenvalt worden de geoxideerde beton produkten 
opgenomen in de smelt. De proJukten toegevoegd aan de metaallaag van de smelt zullen 
zich verplaatsen naar een zich ontwikkellende 'lichte' oxidelaag. De produkten toegevoegd 
aan de 'zware' oxidelaag zullen in deze laag blijven. De 'lichtere' beton-oxides die aan de 
'zware' oxidelaag worden toegevoegd zorgen ervoor dat de dichtheid van deze laag afneemt. 
Dit proces kan doorgaan totdat de dichtheid van de metaallaag groter is dan de 'zware' 
oxidelaag. Op dat moment treedt er een inversie van de lagen op, waarbij tevens de twee 
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oxidelagen vermengd worden, en verder als een laag in het model behandeld worden. 
Hoewel er aanwijzingen zijn dat deze procedure niet juist is, zullen de berekeningsresultaten 
minimaal veranderen. 

Ten gevolge van het uiteenvallen van het beton komt waterdamp en kooldioxide vrij. Deze 
gassen reageren met de metaallaag. Door de exotherme reactie wordt de metaallaag warmer. 
De reactieprodukten zijn waterstof en koolmonoxide als gasprodukten en metaaloxiden als 
smelt. De metaaloxiden worden meteen overgeheveld naar de betreffende oxidelaag. 

Naast de chemische energie in de smelt is er ook nog de vervalwarmte. De laatste 
warmtebron wordt gecorrigeerd voor de produkten die reeds vrijkomen gedurende de 
periode dat het ongeluk zich nog in het reactorvat afspeelde. Sommige radionucliden worden 
door de 'gasstroom' meegenomen naar de atmosfeer. 

De code bezit ook modellen om de warmtetransport door de verschillende lagen in de smelt 
te berekenen. 

CORCON-MOD2 bestaat uit de CORCON-MOD1-versie met als meest essentiële toevoe¬ 
ging de korstvorming op de smelt. Deze uitbreiding beinvloedt de resultaten in beperkte 
mate, het meest opvallende is het erosiepatroon in de reactorkamer [29]. 

Verschillen tussen de WECHSL en CORCON 

Vele verschillen tussen beide codes zijn terug te vinden in Tabel 1. WECHSL [30] heeft een 
oxidelaag- en een metaallaagmodel. CORCON verdeelde de oxidelaag in een lichte (boven 
de metaallaag) en een zwaardere (onder de metaallaag) oxidelaag.Een significant verschil is 
ook het warmtetransport- mechanisme van de smelt naar het beton. CORCON veronderstelt 
dat er altijd een stabiele gaslaag aanwezig is tussen het beton en de smelt, ongeacht de 
productiesnelheid van dit gas. Het warmtetransport geschiedt door straling tussen de smelt en 
het beton en door geleiding van smelt naar beton via het gas. Deze gasfilm hoeft in WECHSL 
niet aanwezig te zijn. Het belang van deze warmtetransportmechanismen in relatie tot de 
bronterm dient nader onderzocht te worden [15]. De verschillen in de resultaten van de 
CORCON- en WECHSL-code zijn klein. 

Beschrijving VANESA code 

De VANESA code gebruikt als invoergegevens de CORCON-resultaten. De code is 
gebaseerd op fysische en chemische modellen die het proces beschrijven van de opname van 
splijtingsprodukten en ae;osolen uit beton-gesmolter kernmateriaal massa naar de gasbellen 
die in deze massa aanwezig zijn. De aerosolen die gegenereerd worden zijn van dezelfde 
samenstelling als de samenstelling van de beton-gesmolten kernmaterialen massa. Met 
VANESA is het mogelijk om ook een watermassa boven de beton-gesmolten kernmaterialen 
massa te modelleren. Een gedeelte van de gegenereerde aerosolen kunnen binnen deze 
watermassa worden vastgehouden. 
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5. CONCLUSIES 

Uit het tot nu toe uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

1. Metaaldeeltjes in de smelt zullen chemisch reageren met de stoom afkomstig uit het kris¬ 
talwater van het beton. Hierdoor zal waterstofgas onstaan dat in de insluiting terecht zal 
komen en daar zal kunnen ontbranden. 

2. De wijze van reageren hangt af van het soort beton; beton met kalksteen reageert anders 

dan beton met silicaat. De tot nu toe uitgevoerde experimenten laten zien: 

-het opgeloste volume van silicaatbeton is groter dan dat van kalksteenbeton 

-bij silicaatbeton kan een grote verticale penetratiesnelheid worden geconstateerd 

-bij de interactie met kalksteenbeton wordt, naast waterstof, ook CO2 en CO 
geproduceerd 

-de temperatuur van de interactie van silicaatbeton is lager dan die voor kalksteenbeton 

-bij de interactie met kalksteenbeton worden ten gevolge van hogere temperatuur en 
grotere gasstroom meer aerosolen (ook radioactieve) gegenereerd 

3. Het verdient aanbeveling om voor nieuwe reactoren voorzieningen aan te brengen en 
maatregelen te treffen die de beton-gesmolten kernmateriaal interactie voorkomen. 
De werking van deze voorzieningen dienen nog door experimenten te worden bevestigd. 
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1. INLEIDING 

Uitgebreide onderzoeken hebben plaatsgevonden met betrekking tot de waterstofverbrand-
ing. Deze onderzoeken zijn vooral uitgevoerd door SNL en EPRI in de Verenigde Staten en 
onderzoeken zijn begonnen na het ongeval in TMI-2. Bij TMI-2 zijn namelijk lokale 
waterstofbranden waargenomen. Deze lokale branden *ijn nadien een belangrijk veiligheids¬ 
aspect geworden [1]. Om deze lokale branden te bestuderen zijn experimenten uitgevoerd in 
de CSF bij HEDL en in de nagebootste reactorinsluiting van BMI in Frankfurt. De resultaten 
zijn gebruikt om de rekencodes zoals HECTR [2] en CONTAIN [3] te verifiëren. 

Waterstofverbranding in een reactorinsluiting wordt gekarakteriseerd door een snelle druk-
en temperatuurstijging gevolgd door een iets minder snelle druk- en temperatuurdaling. Er 
kan dus niet over een duurzame belasting gesproken worden. De momentane piekbelasting 
dient zoveel mogelijk te worden gereduceerd. Voor deze mening wordt ondersteuning gevon¬ 
den in 14],[5],[6].17]. 

Ondanks de onderzoeksinspanningen van de laatste jaren vermeldt NUREG-0956 [8]: 
'Gedurende een ernstig ongeval in een niet inerte reactorinsluitconstructie is het aannemelijk 
dat waterstofverbranding een of meerdere keren plaatsvindt. Waterstofverbranding kan dan 
ook plaatsvinden in de bijgebouwen nadat inerte en niet-inerte reactorinsluitingen bezweken 
zijn of afgeblazen worden. Een algemeen inzicht in de waterstofverbranding bestaai reeds 
verscheidene jaren. Echter de mate van gasvermenging, de aanwezigheid van ontstekings¬ 
mechanismen, het optreden van versnelde vlamfronten, en de ontploffing blijven onzekere 
facetten'. 
Omdat deze processen bepalend kunnen zijn of een reactorinsluiting danwei een bijgebouw 
beschadigd zal worden, is waterstofverbranding een punt van aandacht. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op: 

- de bronnen van de waterstof, 
- het vrijkomen van de waterstof in de reactorinsluiting, 
- de verbrandingskarakteristieken van waterstof, 
- de druk- en temperatuurbelasting op de reactorinsluiting, 
- de vergelijking van theorie met experimenten en TMI-2, 
- de maatregelen om de gevolgen van de waterstofverbranding te verminderen, 
- de aspecten voor verder onderzoek. 

2. WATERSTOFBRONNEN 

Waterstof ontstaat op diverse plaatsen voor, tijdens en na het smelten van de reactorkern. 
De chemische reacties die tot waterstofproduktie leiden beginnen rond de 1050 K. De 
reacties nemen in snelheid toe naarmate de temperatuur hoger wordt. Rond de 1600 К kan 
van een duidelijke waterstofproduktie gesproken worden. Deze getallen zijn algemeen aan¬ 
vaard. Ze worden bevestigd door de recent uitgevoerde SFD (Severe Fuel Damage)-ex¬ 
perimenten in de PBF (Power Burst Facility) [9], [10], [11] en [12]. De waterstofproduktie 
is een gevolg van de hieronder beschreven processen. 

Zirconium-water-reactie 

De kern van een 1000 MWe drukwaterreactor bevat ongeveer 20000 kg zirconium bekle¬ 
dingsmateriaal. Voor de kern van een kokendwaterreactor wordt 30000 kg bekledings¬ 
materiaal gebruikt plus 15000 kg voor de elementbussen. 
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De volgende reactie vindt plaats: Zr + 2H2O > ZrC>2 + 2Hg 

Dit betekent bij volledige oxidatie van het bekledingsmateriaal dat er 880 kg waterstof in een 
drukwaterreacior en 1320 kg in een kokendwaterreactor gevormd wordt. 

Staal-water-reactie 

Er zijn verscheidene onderdelen van roestvrijstaal. Te denken valt aan de bekleding van de 
regelstaven, de boven- en de onderkant van de brandstofstavenbundel, de mantel om de 
kern ('core shroud'), ondersteuningsplaten van de kern. Deze componenten bevinden zich 
allemaal in de buurt van de kern, en worden indirect verhit. De vorming van waterstof via 
een staal-stoom-reactie is algemeen gesproken minder belangrijk en minder voorspelbaar 
dan via de zirconium-stoom-reactie. 

Beton-kernmateriaal interactie 

Beton bevat ruwweg 3% chemisch gebonden water en tussen de 3 en 6% (gewicht) vrij water. 
Gedurende de interactie tussen het kernmateriaal en het beton komt deze hoeveelheid water 
vrij. Het nog niet geoxideerde metaal in de kern (zirconium en staal) alsmede ook de beton-
bewapening zal met dit water reageren waardoor waterstof gevormd zal worden. De 
waterstofproduktie wordt enerzijds bepaald door de snelheid van het uiteenvallen van het 
beton en anderzijds door de hoeveelheid niet-geoxideerd metaal in de kernsmelt. 

Radiolyse van water 

De waterstofproduktie ten gevolge van radiolyse van water is alleen belangrijk op de lange 
termijn, omdat de produktiesnelheid veel lager ligt dan de hiervoor genoemde bronnen. 
Deze waterstofbron, inclusief de daarbij behorende zuurstofbron, is belangrijk voor 
ontwerpbasisongevallen. 

3. HET VRIJKOMEN VAN DE WATERSTOF IN DE REACTORINSLUITING 

De produktie van waterstof begint wanneer een aanzienlijk deel van de kern niet door water 
gekoeld wordt. Afhankelijk van het ongevalsscenario zal dit gebeuren tussen nul en twee uur 
na aanvang van het ongeval. Indien het reactorkoelsysteem intact en onder druk blijft, dan 
zal de meeste waterstof in het primair systeem blijven. Het falen van het reactorvat wordt 
verondersteld te gebeuren een tot twee uur nadat de waterstofproduktie begonnen is. Indien 
het reactorkoelsysteem gefaald heeft of van druk af is ten gevolge van het openen van een 
afblaasklep voordat de reactor faalt, dan zal de waterstof meer uniform in de reactorinslui¬ 
ting geblazen worden. Nadat de kernsmelt en waterstof het reactorvat verlaten hebben, zal er 
nog extra waterstof geproduceerd worden in de reactorinsluiting ten gevolge van de reactie 
van niet-geoxideerde gesmolten metalen met water en de atmosfeer. Deze laatste reactie kan 
heftig verlopen indien de kernsmelt als kleine deeltjes in de reactorinsluiting gespoten wordt. 
Dit verschijnsel is ook bij de directe verwarming (bijlage 1.3) behandeld. 

4. VERBRANDINGSEIGENSCHAPPEN VAN WATERSTOF 

Er worden een drietal gebieden onderkend, te weten een diffussievlam of lokale vlam, een 
verbranding met subsonische vlamfront en een explosie. In figuur 1 is een overzicht gegeven 
van de concentratiegrenzen waarbinnen geen verbranding, verbranding met een subsonisch 
vlamfront en veronderstelde explosie plaatsvinden (deze figuur is nog onvoldoende onder¬ 
bouwd met experimentele data, maar wordt wel algemeen geaccepteerd, zie [13] en [14]. De 
figuur komt uit de APS-studie [15], die op dit punt verwijst naar [14]. Ook Berman [16] en 
Camp [17] maken gebruik van deze figuur. 
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Figuur 1: Concentratiegrenzen voor waterstofverbranding als functie van 
waterstof-, stoom- en luchtconcentratie. 
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Diffusievlam 

De diffusievlam wordt gekenmerkt door een continue toevoer van waterstof die direct 
verbrandt. De diffusievlam wordt ook wel een staande vlam genoemd. De diffusievlam 
veroorzaakt slechts kleine drukpieken, maar de schade van de diffusievlam kan echter 
belangrijk zijn als zij thermische belastingen op de nabij gelegen constructies veroorzaakt. 

Verbranding met subsonisch vlamfront 

Deze verbranding van waterstof duidt aan dat er een mengsel van waterstof en zuurstof in de 
atmosfeer van de reactorinsluiting aanwezig is. Het front van deze verbranding verplaatst zich 
met subsonische snelheid door de reactorinsluiting heen. Voordat vlamfronten in het reac¬ 
torinsluiting kunnen ontstaan moet er dus vermenging van lucht en waterstof plaats gevonden 
hebben. Deze vermenging kan tot stand gekomen zijn door middel van: 

- diffusie, 
- natuurlijke convectie ten gevolge van temperatuurgradienten, 
- geforceerde convectie met behulp van sproeiinstallaties en ventilatoren, 
- gedwongen stromingen tussen compartimenten ten gevolge van drukverschillen veroorzaakt 

door vrijgekomen gas of toegevoerde warmte. 

Dit type verbranding treedt op bij waterstof concentraties van 4% tot 14%, alhoewel het ook 
bij hogere concentraties kan optreden. Computer-modellen zijn ontwikkeld zoals HECTR 
[2] welke wordt gebruikt in CONTAIN [3]. De volledigheid van de waterstofverbranding 
zoals in de bovenstaande codes wordt gebruikt, is weergegeven in figuur 2. In deze figuur is 
te zien dat de NTS meetresultaten [18] overeen komen met deze curve. Ook andere ex¬ 
perimenten [19],[20],[21] laten soortgelijke resultaten zien. 
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Figuur 2: Fractie van de waterstof die verbrandt als functie van de initiële waterstoffractie. 
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Figuur 3 laat de drukopbouw zien bij een adiabatische isochore verbranding als functie van 
de molaire waterstoffractie die verbrandt. Over het algemeen wordt deze grafiek weergegeven 
als functie van de initiële molaire waterstoffractie [15],[19],[20] en [21]. Omdat er geen 
volledige waterstofverbranding plaats vindt bij initiële concentraties van minder dan 8%, wij¬ 
ken de experimentele resultaten in de grafiek, boals in figuur 3 is gepresenteerd, minder af 
van de adiabatische isochore verbranding dan in de hierboven genoemde literatuur. Ook de 
NTS-resultaten [18] zijn in deze grafiek opgenomen. 

Figuur 3: Drukopbouw als functie van de initiële volumefractie waterstof die verbrandt. 
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Figuur 4 toont aan dat de ontstane drukpieken van kortstondige duur zijn. Langs de verticale 
as staat de tijdsduur vanaf de initiatie van de waterstof-verbranding tot het reduceren van de 
druk tot anderhalf maal de initiële druk. Langs de horizontale as staat de molaire waterstof-
fractie die verbrandt. De grafiek is gebaseerd op de resultaten van de NTS experimenten. De 
effectiviteit van de sproeiinstallaties is duidelijk te zien. In de TMI-2 centrale heeft er 9 uur 
en 50 min na het begin van het ongeval een waterstofverbranding plaats gevonden. De over¬ 
druk bedroeg 0,2 MPa en binnen de 200 s was de drukpiek weer verdwenen. 

Figuur 4: Relatie tussen de initiële volumefractie H2 die verbrandt en de tijdsduur om de 
druk terug te brengen tot l,5x de initiële druk (NTS expirimenten). 
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In de figuren 5 en 6 staan de resultaten van de snelheid van het vlamfront aangegeven als 
functie van de initiële waterstofconcentratie zoals die in HECTR en CONTAIN gebruikt 
worden. Deze figuren laten zien dat de maximale vlampropagatie 30 m/s is bij afwezigheid 
van waterdamp. Bij deze snelheid is de stoichiometrische verhouding tussen zuurstof uit de 
lucht en waterstof bereikt. Wijziging van de waterstofconcentratie en/of verhoging van de 
stoomconcentratie geeft een verlaging van de vlampropagatiesnelheid. Een verlaging van de 
snelheid heeft tot gevolg dat de warmteverwijdering door de sproeiinstallatie en de 
warmteoverdracht naar de wand effectiever zijn gedurende de periode dat de waterstof¬ 
verbranding nog plaats vindt. Van Rij [22] heeft aangetoond dat de CONTAIN berekeningen 
de vlampropagatiesnelheid overschatten in vergelijking met de NTS experimenten, vooral bij 
lagere waterstofconcentraties. 
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Figuur 5: Verbrandingssnelheid van waterstof als functie van de initiële 
volumefractie stoom en waterstof. 
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Figuur 6: Watemofverbrandingssnelheid als functie van de initiële 
volumefractie waterstof en stoom. 
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Waterstofexplosie 

Een waterstofexplosie wordt gekarakteriseerd door een waterstofverbranding waarbij het 
vlamfront met supersonische snelheid door de reactorinsluiting gaat. Door deze snelheden 
ontstaan er schokgolven. Theoretische berekeningen [17] geven snelheden aan van 1650, 
2000 en 2200 m/s bij initiële waterstofconcentraties van respectievelijk 18, 30 en 58%. De 
waterstofexplosie kan gf-mitieerd worden door: 

- een sterke lokale bron 
- de overgang vanuit deflagratie (DTDT) 

Uit [13] komt naar voren dat DTDT vooral voorkomt in pijpachtige of tunnelachtige con¬ 
structies; het sluit echter niet uit dat DTDT in andere geometrieen kan voorkomen. De 
APS-studie meldt over de waterstofexplosie: 'Een grote waterstofexplosie wordt niet ver¬ 
wacht plaats te vinden, omdat er geen afgebakende condities zijn voor de propagatie van de 
explosie'. Het IDCOR rapport zegt daarbij nog dat de hedendaagse gegevens omtrent 
waterstofexplosie verkregen worden uit experimenten waarbij pijpachtige of tunnelachtige 
constructies gebruikt worden. Explosies in de geometrieen van reactorinsluitingen worden 
niet verwacht. 

5. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN DE GEVOLGEN VAN DE 
WATERSTOFVERBRANDING 

In deze paragraaf zullen verschillende methoden besproken worden om de gevolgen van 
waterstofbranden te voorkomen of te beperken. Deze methoden worden ook door Camp 
[17] en Jahn [23] behandeld. 

Waterstof kan door middel van een lokale vlam, stralingswarmte, een katalysator of 
vonkontstekers weer met zuurstof verbonden worden. Deze manier van waterstofverbranding 
kan alleen toegepast worden bij waterstofconcentraties van 5% of minder. Indien hogere 
concentraties aanwezig zijn, moet er eerst een verdunning van het mengsel gemaakt worden. 
Er zijn vier lichtwaterreactoren in de V.S. waar de waterstofverbranding op procedureel 
gecontroleerde wijze met 'ïehulp van waterstofontbranders geinitieerd wordt op het moment 
dat de waterstofconcentratie nog zo laag is dat er nauwelijks een drukopbouw binnen de 
reactorinsluiting zal plaatsvinden. 

Een variatie op de voorgaande methode is een geinitieerde waterstofverbranding in combi¬ 
natie met een mist- of sproeiinstallatie. De figuren 4 en 5 hebben al aangetoond dat een 
verhoogde w iterdampconccntratie de snelheid van de waterstofverbranding vertraagt. Een 
ander gevolg is dat ook de drukpiek gereduceerd wordt. 

De hierboven beschreven methoden behandelen de wateistofverbranding. Nu volgt een over¬ 
zicht waarin methoden worden behandeld om de snelheid van verbranden te vertragen door 
brandonderdrukkingsmiddelen. 

Om waterstofverbrandingsschade te voorkomen of te fc{ .i.en kan gebruik gemaakt worden 
van stikstof om de reactorinsluiüng van te voren geiir.v' oi gedeeltelijk inert te maken. Dit is 
toegepast bij de kokendwaterreactoren met een insluiting van het type 'Mark' II en III. Ook 
kan ten tijde van een oiib;valssituatie stikstof of kooldioxide toegevoerd worden, waardoor 
de molaire waterstof- en zuurstoffracties teruglopen. Het inbrengen van gassen ten tijde van 
een ongeval draagt echter bij tot een ongewenste drukverhoging in c' i insluiting, en daarnaast 
duurt het geruime tijd voordat de gassen in de insluiting gebracht zijn. 
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Nadere analyses moeten de effectiviteit van de hiervoor genoemde mitigerende maatregelen 
uitwijzen. Indien het resultaat onvoldoende is, kan ook gedacht worden aan het verstevigen 
van de reactorinsluiting en/of het aanbrengen van meer koelmogelijkheden en/of het gebruik 
maken van een afblaassysteem met filters. 

Momenteel zijn een aantal mitigerende voorzieningen in een onderzoeksfase. Zo bestaat de 
mogelijkheid om na het beindigen van het LACE-programma medio 1987 het programma 
op andere schaal voort te zetten om reactorinsluitingen met van filters voorziene afblaas-
systemen te onderzoeken. 

6. CONCLUSIES 

Tijdens een ernstig reactorongeval kan er waterstof en koolmonoxide in de reactorinsluiting 
aanwezig zijn. Waterstof wordt gevormd door de metaal (zirconium en staal)-stoom-reactie 
en ook door de interactie van de gesmolten reactorkern met het aanwezige beton. Het laatste 
proces is ook verantwoordelijk voor de vorming van koolmonoxide. Vooral uit het kalksteen-
beton kunnen grote hoeveelheden koolmonoxide vrijkomen. Bij het silicaat-beton ligt de 
koolmonoxide-vorming beduidend lager. 

Waterstof kan op verschillende wijzen verbranden, te weten: 

- als diffusie vlam (staande vlam) 
- door verbranding met subsonisch vlamfront (deflagratie) 
- met een waterstofexplosie (detonatie) 

Een van de gevolgen van een waterstofverbranding is dat er een drukpuls kan ontstaan in de 
reactorinsluiting. De drukpuls is van korte duur (tientallen seconden), maar kan in sommige 
scenario's onder extreme condities oplopen tot 1 MPa. De drukpuls mag als een kortston¬ 
dige, statische belasting voor de reactorinsluiling beschouwd worden. 

De snelheid van de waterstofverbranding is afhankelijk van de initiële waterstof- en stoom-
concentratie. Des te lager de waterstofconcentratie en des te hoger de stoomconcentratie des 
te langzamer zal de verbranding zijn. Zowel waterstofconcentraties van minder dan 4% als 
ook stoomconcentraties van hoger dan 55% sluiten verbranding uit. Kooldioxide is een gas 
dat dezelfde eigenschappen heeft als stoom met betrekking tot waterstofverbranding. 

Er zijn diverse mogelijkheden om de schade tengevolge van waterstofverbranding te 
beperken. De methoden zijn in twee categorieën onder te verdelen. Ten eerste kan men een 
waterstofverbranding initiëren op het moment dat er lage waterstofconcentraties aanwezig 
zijn. Hierdoor worden drukpieken vermeden omdat de verbrandingssnelheid van waterstof 
laag is. De tweede methode is voorzieningen gebruiken om de snelheid van waterstof¬ 
verbranding af te laten nemen. In de laatste categorie vallen brandbestrijdingsmiddelen en 
geheel of gedeeltelijk inert maken van de reactorinsluiting. 

Waterstofdetonaties zijn momenteel alleen waargenomen in experimentele opstellingen die 
een tunnelachtige constructie hebben. In geometrieen gelijkvormig met reactorinsluitingen 
zijn voor zover bekend geen detonaties waargenomen. 

Op eenvoudige wijze kan een bovengrens berekend worden voor de druktoename in de 
reactorinsluiting door het optreden van een adiabatische en isochore waterstofverbranding te 
veronderstellen. Op diverse laboratoria worden thans studies en experimenten uitgevoerd 
om nader inzicht omtrent de vlampropagatie te verkrijgen. 
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Bij TMI trad er 10 uur na het begin van het ongeval een spontane waterstof verbranding op, 
waarbij de druk opliep tot 0,2 MPa, ruim onder de toelaatbare belasting van de reac¬ 
torinsluiting. Wanneer de geschatte waterstofproduktie tijdens het TMI-2 ongeval wordt be¬ 
schouwd, dan geeft dit aanleiding te veronderstellen dat tijdens dit ongeval de oxidatiesnel-
heid geremd werd. In ieder geval is er geen bevestiging dat de splijtstofbekleding volgens de 
eerder genoemde parabolische tempoconstante is geoxideerd, (zie bijlage 1.1) 

bijlage 1.5 



- 74 -

REFERENTIES 

[I] К. Soda, Review of current and planned research activities on containment perform¬ 
ance, technical annex, Task force on containment performance, OECD, NEA, SIN-
DOC (86) 171 part I. nov. 1986 

[2] S.E. Dingman et al, HECTR version 1.5 User's manual, NUREG/CR-4507, 
SAND86-0101, apr. 1986 

[3] K.D. Bergeron et al, Users manual for CONTAIN 1.0. A computer code for severe 
nuclear reactor accident containment analysis, NUREG/CR-4085, SAND84-1204, 
mei 1984 

[4] R. Gilli, Hydrogen burn, technical annex 4, Task Force on containment performance, 
OECD, NEA, SINDOC (86) 171 part II, nov. 1986 

[5] J.O. Henrie and A.K. Postma, Analysis of the Three Mile Island (TMI-2) Hydrogen 
Burn Report RHO-RE-SA-8, Rev. 1, jul. 1982, Rockwell International, Richland 
Wash. 

[6] IAEA International Atomic Energy Agency, A review of the hydrogen issues related to 
the safety of nuclear water reactors, Draft 23. nov. 1984 

[7] L.B. Thompson, J.J. Haugh and R.G. Zalosh, Hydrogen combustion and control in 
nuclear reactor buildings, Nuclear Safety, Vol. 25, No. 3, mei-juni 1984 

[8] M. Silberberg et al, Reassessment of the technical bases for estimating source terms, 
NUREG-0956 Final Report, juli 1986 

[9] A.D. Knipe et al, PBF Severe fuel damage scoping test, Test Result Report, NUREG/ 
CR-4683, aug. 1986 

[10] Z.R. Martinson et al, PBF Severe fuel damage Test 1-1 Test Result Report, NUREG/ 
CR-4684, EGG-2463, 1986 

[II] R.W. Miller etal, Severe fuel damage test 1-3 Quick Look report, EG&G, Idaho Falls 
ID USA, 1984 

[12] R.W. Miller et al, Severe fuel damage test 1-4 Quick look report, EG&G, Idaho Falls 
ID USA, 1985 

[13] M. Berman, A critical review of recent large scale experiments on hydrogen-air deto¬ 
nations, Nuclear Science and Engineering, 93, 321-347, 1986 

[14] Z.M. Shapiro et al, Hydrogen flammability data and application to PWR loss of cool¬ 
ant accident, WAPD-SC-545, Bettis Plant, Westinghouse Electric Corp., sept. 1957 

[15] R. Wilson, Report to the American Physical Society of the study group on radionuclide 
release from severe accidents at nuclear power plants, Review of Modern Physics, Vol. 
57 nummer 3 deel 11, juli 1985 

[16] M. Berman, Hydrogen behaviour program research results, Sandia National Laborato¬ 
ries, Albuquerque NM. USA, aug. 1984 

bijlage 15 



- 75 -

[17] A. Camp et al, Light Water reactor hydrogen manual, NUREG /CR-2726, aug. 1983 

[18] A.C. Ratzel, Data analyses for Nevada Test Site (NTS) premixed combustion tests, 
SAND85-0135, NUREG/CR-4138. mei 1985 

[19] C.C. Wong, HECTR development and assessment, paper presented at the 13th Water 
Reactor Safety Research Information Meeting, Gaithersburg, Md, USA, 
SAND85-1792C, okt. 1985, 

[20] C. Centanaro, Impact of an hydrogen ignition system on degraded core accident in a 
MARK III containment. Proceedings of the 3rd workshop on containment integrity, 
NUREG/CP-C076, dec. 1986 

[21] M. Caracassi et al, Hydrogen deflagration tests in Hydro-sc facility. Proceedings of the 
third workshop on containment integrity, NUREG/CP-0076, dec. 1986, 

[22] H.M. van Rij, Hydrogen burn assessment with the CONTAIN code, Proceedings of 
the third workshop on containment integrity NUREG/CP-0076, dec. 1986 

[23] H. Jahn et al, Hydrogen generation, distribution and explosion potential associated 
with accidents in light water reactor, State of the art report of the expert subgroup of 
the European Commission working group on water reactor safety research, document 
XII/107/1985, sept. 1985. 

bijlage 1.5 



- 77 -

BULAGE 1.6 

CHEMISCHE PROCESSEN 



- 78 -

INHOUDSOPGAVE Pag. 

1. INLEIDING 79 

2. HET CHEMISCHE GEDRAG VAN DE SPLIJTSTOFPRODUKTEN IN DE 
SPLIJTSTOF 79 

3. HET 'IN-VESSEL'-CHEMISCHE GEDRAG VAN SPLIJTINGSPRODUKTEN 
TIJDENS ONGEVALSSITUATIES 80 

4. HET 'EX-VESSEL'-CHEMISCHE GEDRAG VAN SPLIJTINGSPRODUKTEN 
TIJDENS ONGEVALSSITUATIES 81 

5. HET CHEMISCH GEDRAG VAN JODIUM; HET EVENWICHT TUSSEN JODIUM 
IN OPLOSSING EN IN DE LUCHT 82 

6. CONCLUSIES 88 

REFERENTIES 89 

bijlage 1.6 



- 7 9 -

1. INLEIDING 

In deze bijdrage wordt de kennis van het chemische gedrag van splijtingsprodukten be¬ 
schreven, in het bijzonder dat van jodium, cesium, tellurium, strontium, barium en de 
zeldzame aarden. De huidige kennis van de chemische processen, die in de splijtstof een rol 
spelen, is gebaseerd op zgn. 'out-of-pile release'-experimenten, op nabestralingsexperimen-
ten, op het onderzoek aan de splijtstof uit de TMI-reactor en op thermodynamische 
berekeningen. In de brontermberekeningen zoals die uitgevoerd worden door de US-NRC, 
spelen de thermodynamische berekeningen een belangrijke rol. Computerprogramma's zoals 
CORSOR, VANESA of TRAPMELT maken gebruik van deze berekeningen om het gedrag 
van de splijtingsprodukten te modelleren. De achtergronden van deze berekeningen en hun 
betrouwbaarheid zullen we hier behandelen. 

2. HET CHEMISCHE GEDRAG VAN DE SPLIJTSTOFPRODUKTEN IN DE 
SPLIJTSTOF 

De chemie van de splijtingsprodukten in de splijtstof wordt onder meer beheerst door ther¬ 
modynamische evenwichten. In principe zijn er een groot aantal verbindingen die in de 
splijtstof gevormd kunnen worden (zie tabel 1). Met behulp van de thermodynamica kan 
voorspeld worden welke van deze verbindingen het meest stabiel zijn onder de omstan¬ 
digheden die heersen in de splijtstof. Een belangrijke parameter hierbij is de zuurstofpoten-
tiaal (AG O2), die gedefinieerd is als RT In P O2 waarbij R de gasconstante is, T de absolute 
temperatuur en P O2 de zuurstofdruk. De zuurstofpotentiaal varieert in het algemeen van 
-550 kJ/mol bij een lage "burn up" tot -450 kJ/mol bij een hoge "burn up", zoals door 
metingen is aangetoond [1]. Bij deze waarden zijn de verbindingen cesiumiodide, Csl, en 
cesiumtelluride, Cs2Te, stabiel t.o.v. cesiumuranaten, cesiumtellurieten of cesiummolybdaat. 
Dit houdt in dat alle jodium als Csl en alle tellurium als Cs2Te in de splijtstof voor zal komen. 
Dit is van groot belang daar deze verbindingen een veel lagere vluchtigheid hebben dan 
elementair jodium of tellurium. De overmaat van cesium zal, afhankelijk van de zuurstof¬ 
potentiaal aanwezig zijn als cesiumuranaat Cs2UO3 5 (AG O2 <-524 kJ/mol) of cesiummolyb¬ 
daat, Cs2MoO4 (AG O2 > -524 kJ/mol) [3]. 

Ofschoon Csl thermodynamisch zeer stabiel is, is de vraag gerezen of dissociatie van gas-
vorming Csl optreedt onder invloed van -y-straling, zoals experimenten in SANDIA lijken uit 
te wijzen. De resultaten van deze experimenten worden echter in twijfel getrokken, daar 
eveneens dissociatie van Csl in afwezigheid van een stralingsbron werd waargenomen. Even-
wichtberekeningen tonen aan dat het effect van dissociatie van Csl onder invloed van straling 
klein is. (W.G. Burns, AERE Harwell, private communication). De US-NRC heeft echter 
voorlopig nog geen standpunt ingenomen betreffende dit probleem en wacht verdere ex¬ 
perimenten af. 

Barium en strontium vormen met zirconium en uranium de thermochemische zeer stabiele 
vaste oplossing (Ba, Sr)(U, Zr)O3. Deze fase is door Kleykamp [2] bij nabestraling onder¬ 
zoek aangetoond en wordt in het algemeen aangeduid als de 'grey phase'. 

De lanthaniden en zirconium vormen bij zeer lage zuurstofpotentialen al oxiden. Deze 
oxiden zijn zeer stabiel en zullen oplossen in het UO2-rooster van de brandstof. 
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Tabel 1: Splijtingsproducten per 10.000 kg U bij een 'burn up' van circa 3%, en de 
mogelijke chemische vorm in de brandstof. 

Element massa 
(kg) 

mogelijke chemische 
verbindingen 

Xe 
Kr 
Cs 

Te 

Mo 

Zr 

Ba 

zeldzame aarde 

37.0 
1.9 
18.7 

1.8 

3.6 

22.1 

25.5 

8.7 

64.0 

Xe 
Kr 
Cs (cond.) g) 
Cs2Te 
Cs2ZrO3 

Cs2UO4/Cs2UO3 5 

Cs2MoO4 

Csl 
I 
h 
Te2(g) 
Cs2Te(cond.,g) 
Te 
Cs2Te03 

Mo 
CsMoO, 
MoO2 

ZrO2 

Cs2Zr03 

BaZrO3 

BaO 
BaUO3 

BaZrO3 

oxide n 

3. HET 'IN-VESSEL'-CHEMISCHE GEDRAG VAN SPLIJTINGSPRODUKTEN 
TIJDENS ONGEVALSSITUATIES 

In een ongevalssituatie zal de omhulling van de splijtstofstaven bezwijken en kunnen splijtstof 
en splijtingsproducten in aanraking komen met stoom van het primaire circuit en binnen dit 
circuit verspreid worden ('in-vessel release'). De reactie van de stoom met gemakkelijk te 
oxideren materialen, bijvoorbeeld zircaloy, zal leiden tot de vorming van waterstof. De mate 
waarin dit gebeurt bepaalt nu naast de temperatuur, voor een belangrijk deel de 
(thermo)chemische omstandigheden waarbij de processen plaatsvinden (de H2/H2O-ver-
houding). 

Met behulp /an thermodynamische gegevens zijn door diverse auteurs voor de meest 
waarschijnlijke reactieprodukten evenwichtssamenstellingen berekend [4],[5],[6]. De hierbij 
gekozen omstandigheden omvatten veelal alle mogelijke gevallen die bij een kernsmelton-
geval verwacht kunnen worden: - De temperatuur in de reactorkern kan oplopen tot on¬ 
geveer 2300 °C. - De druk in de kern is bij een drukwaterreactor normaal ongeveer 170 bar, 
bij een kokendwater reactor ongeveer 75 bar, maar deze kunnen bij ongevalssituaties terug-
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vallen tot 1 bar; de druk binnen de veiligheidsomhulling is normaal ongeveer 1 bar. - De 
H2/H2O-verhouding kan sterk varieren van ongeveer 0,01 tot 10, en daardoor tevens de 
verhouding tussen het aantal molen splijtingsprodukten en het aantal molen water. 

Bij deze processen speelt niet alleen de interactie tussen splijtingsprodukten onderling en mei 
stoom een rol, maar ook de vele reactormaterialen in het primaire circuit moeten erbij 
betrokken worden. Het ontbreken van betrouwbare gegevens bij dergelijke berekeningen, 
leidt echter vaak tot discutabele veronderstellingen en schattingen of zelfs het weglaten van 
fasen. De hieronder volgende tekst geeft derhalve slechts een kwalitatieve beschrijving van 
de chemische aspecten van de 'in-vessel release'. 

3.1. Jodium en cesium 

De resultaten van de berekeningen [4] voor de reacties bij hoge temperaturen van cesium en 
jodium met stoom van diverse H2/H20-verhoudingen laten zien dat CsOH de meest stabiele 
molecuulsoort is. Het CsOH zal ontstaan door de reactie van Csl of Cs2Te uit de splijtstof 
met het koelwater, bijvoorbeeld 

Csl + H2O (g) = CsOH + Hl (g) 

Het CsOH is redelijk vluchtig, het Hl dat eveneens ontstaat is echter uiterst vluchtig. Ook 
reacties met reactormaterialen kunnen hier een belangrijke rol spelen. Zo kan cesiumboraat, 
CsBO2, ontstaan door reactie van Csl met boorzuur afkomstig uit de B4C regelstaven. 

Csl t HBO2 (g) = CsBO2 + Hl (g) 

waarbij eveneens HI(g) ontstaat. Verder kunnen door reacties met Ag, In, Cd uit de 
regelstaven vluchtige iodiden ontstaan, of cesiumfosfaat door reactie met fosfor uit het 
roestvrijstaal . 

3.2. Tellurium 

In aanwezigheid van stoom is Cs2Te niet langer stabiel. Bij lage H2/H2O-verhoudingen zullen 
oxiden (TeOj, TeO) of hydroxiden (TeO(0H)2) ontstaan terwijl bij hoge H2/H2O ver¬ 
houdingen elementair tellurium of telluriumhydride (H2Te) ontstaan. Daarnaast kunnen 
door reacties met In, Cd, Ag uit de regelstaven en Sn uit het zircaloy vluchtige telluriden 
gevormd worden. 

3.3. Barium en strontium 

Barium en strontium, die in de splijtstof gebonden zijn in de 'grey phase', kunnen hieruit 
vrijkomen door de reacties met stoom, waarbij vluchtige hydroxiden gevormd worden b.v. 

BaZrO3 + H2O = Ba(OH)2(g) + ZrO2 

Bij het nabestralingsonderzoek van TMI is gebleken dat het element strontium nog in de 
matrix aanwezig was. Kennelijk was er voldoende zirconium om deze reactie te voorkomen. 
Een gericht experimenteel onderzoek kan worden aanbevolen. 

4. HET 'EX-VESSEL -CHEMISCHE GEDRAG VAN SPLIJTINGSPRODUKTEN 
TIJDENS ONGEVALSSITUATIES 

In een later stadium, dat wil zeggen na het bezwijken van het primaire systeem, zal verspreid¬ 
ing van de splijtingsprodukten in de reactorinsluiting plaatsvinden ('ex vessel release'). Hier-
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bij zal de interactie van de gesmolten kern met het beton van de reactorinsluiting en het 
water uit de vloerput ('sump') van groot belang zijn. 

Er zijn diverse methoden ontwikkeld om de 'ex-vessel release' te schatten [7]. De 
VANESA-code ontwikkeld in Sandia National Laboratory, berekent de afzonderlijke 
dampdrukken van de verbindingen in de smelt m.b.v. thermodynamische gegevens. Tabel 2 
laat de elementen en de dampvormige verbindingen zien die gebruikt worden bij deze 
berekeningen. Het zal geen verbazing wekken dat niet voor al deze verbindingen betrouw¬ 
bare gegevens beschikbaar zijn; de VANESA-code maakt dan ook gebruik van schattingen. 
De release fracties berekend met de VANESA-code, zijn te vinden in NUREG-publikaties. 

Tabel 2: Elementen en dampvormige chemische verbindingen die in de VANESA-code 
beschouwd worden [7]. 

Element Mogelijke dampvormige verbindingen 

Waterstof H, H2, OH, H2O 
Zuurstof O, O2> OH, H2O, CO, CO2 

Koolstof CO, CO2 

Ijzer Fe, FeO, FeOH, Fe(OH)2 

Chroom Cr, CrO, CrO2, CrO3, H2CrO4 

Nikkel Ni, NiO, NiOH, Ni(OH)2 

Molybdeen Mo, MoO, MoO2, MoO3, H2MoO4 (MoO3)2, (МоОэ)3 

Ruthenium Ru, RuO, RuO2, RuO3, RuO4 

Tin Sn, SnO, SnOH, Sn(OH)2, SnTe 
Antimoon Sb, SbOH, Sb(OH)2, Sb2, Sb4 SbTe 
Telluur Te, TeO, TeO2, Te2O2, H2Te04, Te2, H2Te,SnTe, SbTe, AgTe 
Zilver Ag, AgOH, Ag(OH)2, AgTe 
Mangaan Mn, MnOH, Mn(OH)2 

Aluminium Al, AIO, АЮН, A12O, A1O2, A1202,A1(OH)2, AIO(OH) 
Natrium Na, Na2, NaOH, (NaOH)2, NaO, NaH 
Kalium К, К2, КОН, (КОН)2, КО, КН 
Silicium Si, SiO, SiO2, SiOH, Si(OH)2, Si(OH)4 

Uraan U, UO, UO2, UO3, H2UO4 

Zircoon Zr, ZrO, ZrO2, ZrOH, Zr(OH)2 

Barium Ba, BaO, BaOH, Ba(OH)2 

Strontium Sr, SrO, SrOH, Sr(OH)2 

Cesium Cs, Cs2, CsOH, Cs2(OH)2, Cs2O, CsO, Csl 
Lanthaan La, LaO, LaOH, La(OH)2 

Cerium Ce, CeO, CeOH, Ce(OH)2 

Niobium Nb, NbO, NbO2, NbOH, Nb(OH)2 

Jodium Csl, HI, I2, I 

5. HET CHEMISCH GEDRAG VAN JODIUM; HET EVENWICHT TUSSEN JODIUM 
IN OPLOSSING EN IN DE LUCHT 

Jodium kan in verschillende chemische vormen bestaan, waarvan sommige vluchtig zijn en 
] n H " » niot bij de temperaturen die bij een ernstig LWR-ongeval in het putwater heersen andere niet bij 
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(100-150 °C). De vormen waarvan de vluchtigheid nader moet worden beschouwd, zijn 
elementair jodium (I2), waterstof jodide (Hl), organische jodiden (CH3I en andere) en on-
derjodigzuur (HOI). Niet vluchtige vormen zijn de verschillende ionen, met name het 
jodide-ion (I-) en het jodaation (IO3-), die volledig in water blijven opgelost. De vluchtige 
vormen zijn in verschillende mate in water oplosbaar en worden verdeeld over de gasfase en 
de waterfase. Bij de instelling van het evenwicht tussen de waterfase (sumpwater) en de 
gasfase wordt deze verdeling beschreven door de verdelingscoefficient 

som volumeconcentraties van alle jodiumsoorten in oplossing 
P = 

som volumeconcentraties van alle jodiumsoorten in de gasfase 

De concentratie wordt uitgedrukt in molen I per liter voor elke jodiumsoort, dus bijvoorbeeld 
voor I2 geldt dat de concentratie van I gelijk is aan tweemaal die van I2. 

Gegeven de verdelingscoefficient P en gegeven het volume van de gasfase Vg en van de 
waterfase Vw, is de fractie F van de vluchtige jodiumvormen: 

F = Vg/(P x Vw + Vg) 

5.1. Invloed van metalen op de oplosbaarheden 

Met uitzondering van zilverjodide zijn alle jodiden die bij een reactorongeval kunnen worden 
gevormd, goed oplosbaar of hydrolyseren; in beide gevallen gaat het jodide-ion, I- (aq), in 
oplossing. Heeft dus jodium gereageerd met bijvoorbeeld uranium, zirconium, ijzer, nikkel, 
cobalt of cadmium, dan gaat al het jodium dat door deze metalen was gebonden als I-(aq) in 
oplossing. 

5.2. De verdeling van de vluchtige vormen van jodium tussen de waterfase en de gas¬ 
fase 

Het volgende slaat op de individuele jodiumvormen, niet op de werkelijke totale samenstel¬ 
ling van de putwateroplossing. De gegevens zijn uit de overzichten [8] en [9], waarin de 
verwijzingen naar de oorspronkelijke literatuur zijn te vinden. 

De verdelingscoefficient van vrij jodium I2 

Deze verdelingscoefficient van I2 kan worden berekend uit gegevens over de oplosbaarheid 
en de dampdruk. De berekeningen zijn volkomen bevestigd door direkte metingen. De ver¬ 
delingscoefficient van I2 kan van alle parameters in de hier beschouwde chemie van jodium 
als een van de best bekende worden beschouwd (over het hele temperatuurgebied tot circa 
150 °C). 

Tabel 3 : De verdelingscoefficient P van moleculair jodium (I2) 
als functie van de temperatuur [1]. 

ОС: 
Р : 

25 
80,6 

50 
28,3 

75 
14,0 

100 
8,93 

125 
7,0 

150 
6,42 
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De verdelingscoefficient van Hl 

Hl is een sterk zuur; bij temperaturen beneden 150 °C en bij een pH >= 5 die bij een 
LWR-ongeval in het putwater heersen, is Hl volledig in de oplossing geïoniseerd, en kan als 
niet-vluchtig worden beschouwd. 

De verdelingscoefficient van HOI 

i'ot nu toe is het niet gelukt, met enige graad van nauwkeurigheid waarden voor deze ver¬ 
delingscoefficient te verkrijgen. Ook is het tot nu toe niet mogelijk geweest, HOI met zeker¬ 
heid in de gasfase aan te tonen. Bij zeer lage jodiumconcentraties in water is de gemeten 
verdelingscoefficient van I2 hoger dan de uit de thermodynamische gegevens berekende 
waarde. Hieruit is geconcludeerd dat de hogere waarde door de bijdrage van HOI wordt 
veroorzaakt, maar in [8] wordt gesuggereerd dat de vorming van organische jodiumverbin-
dingen de oorzaak kan zijn van de te hoge waarde. In afwachting van overtuigende ex¬ 
perimentele gegevens worden voorlopig de volgende verdelingscoefficienten P voor HOI aan¬ 
genomen. 

Tabel 4 : De verdelingscoefficient P van HOI als functie van de temperatuur [8]. 

°C: 25 100 150 
P : >=104 >=450 >=120 

De verdelingscoefficient van HIO3 

De verdelingscoefficient is niet experimenteel bepaald, maar er wordt aangenomen dat HIO3 
bij de omstandigheden van een ernstig LV'R-ongeval geheel in de oplossing is geioniseerd. 
Het jodaation, IO3-, is niet vluchtig. 

De bijdrage van HIO3 aan de vluchtigheid kan daarom worden verwaarloosd. Er wordt aan 
genomen dat de verdelingscoefficient P groter is dan 106 bij een pH >= 5. 

£.3. De samenstelling van de jodiumoplossing in het putwater en de verdeling van de 
vluchtige vormen van jodium tussen de waterfase en de gasfase 

De gegevens zijn uit [8|, [9] en [10]. Het chemische gedrag van jodium en jodiumverbindin-
gen in oplossing is zeer gecompliceerd. De optredende reacties en de snelheid van deze 
reacties worden sterk beinvloed door de concentraties, de pH ('zuurgraad') en de tem¬ 
peratuur, en verder door de katalytische werking van onzuiverheden en door straling 
(radiolytische reacties). De voornaamste evenwichten die zich instellen zijn (bij tem¬ 
peraturen tot circa 150 °C): 

a. De thermische oxyaatie van het niet-vluchtige jodide-ion (I-) tot (vluchtig) vrij jodium 
(I2) door opgeloste zuurstof. Boorzuur en onzuiverheden zoals metaalionen (afkomstig 
van constructiematerialen) beinvloeden de reactiesnelheid. 

b. De hydrolyse van vrij jodium (I2) tot HOI door het water van de oplossing. 
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с. De disproportionering van HOI tot het jodaation (IO3-) en joodwaterstofzuur (Hl). Daar¬ 
naast stellen zich nog vele evenwichten in waarbij niet-vluchtige ionsooncn een rol 
spelen. Deze evenwichten bepalen mede de uiteindelijke concentraties van vrij jodium 
en HOI in de oplossing. 

Al deze evenwichten zijn (min of meer nauwkeurig) gemeten of geschat, en op deze wijze 
kan, uitgaande van de veronderstelling dat oorspronkelijk alleen I—ionen aanwezig waren 
als jodiumvorm, de samenstelling van de oplossing worden berekend, dus de concentraties 
van bijvoorbeeld I2, I-, h ü l . IO3-, enz. dit alles als functie van de temperatuur, de pH en 
de partiële zuurstofspanning. Met behulp van deze gegevens worden dan de verdelingscoef¬ 
ficienten verkregen. 

In figuur 1 is de logaritme van de verdelingscoefficient P voor 25 en 100°C uitgezet als 
functie van de pH van de oplossing, en in figuur 2 is log P voor 25, 60, 100 en 150 °C 
uitgezet als functie van de logaritme van de zuurstofdruk voor pH=7. 

Figuur 1: De verdelingscoefficienten voor vloeistof fase en gasfase voor jodium als functie 
van de pH en i.[I] aq=10"9 mol/dm3 
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Figuur 2: De verdelingscoefficienten voor vloeistoffase en gasfase voor jodium als functie 
van partiële zuurstofdruk bij verschillende temperaturen. De pH is de r ^utrale pH 
bij de beschouwde temperatuur, en S[I] aq=10~9 mol/dm3 

0 

5.4. De nauwkeurigheid van de gegevens 

Een voorname bron van onzekerheid is het al of niet voorkomen van HOI in de gasfase: 
zoals opgemerkt is dit voorkomen nog steeds niet ondubbelzinnig aangetoond. 

Een tweede grote onzekerheid is de samenstelling van de jodiumoplossing als functie van de 
temperatuur, de pH er. de partiële zuurstofdruk, als oorspronkelijk alleen jodide (I-) aan¬ 
wezig was. De meeste evenwichten die zich in ue oplossing instellen, zijn zeer slecht bekend. 
Ze zijn moeilijk, of in het geheel niet te meten, en dan moet met een schatting genoegen 
worden genomen. Aangezien de evenwichtsconstanten met elkaar in verband staan (vaak 
dezelfde deelnemende stoffen, dus ook hun concentraties), zitten alle onzekerheden 
versterkt in he; eindresultaat. 

Controle en aanvulling van de beschikbare gegevens over de evenwichten en reactier,nel-
heden in een 'jodiumoplossing' zijn beide dringend nodig. 
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5.5. Organische jodiumverbindingen 

Een relatief klein gedeelte van het uit de kern ontsnapte vrije jodium wordt binnen de 
veiligheidsomhulling in organische jodiumverbindingen omgezet; het grootste deel daarvan is 
gasvormig methyljodide, CH3I. 

De oorsprong van deze organische jodiumverbindingen is niet duidelijk. Een van de vele 
mechanismen die zijn voorgesteld, is dat vrij jodium aan verflagen wordt geadsorbeerd en 
met de verf CH3I vormt; daarna zou desorptie optreden. Ook zal jodium gemakkelijk 
reageren met organische radicalen, die door gammastraling zijn gevormd uit organisch 
materiaal zoals rubber, plastics, etc. 

Er bestaat enige onzekerheid over de hoeveelheid organisch jodium die wordt gevormd. 
Volgens een conservatieve evaluatie van verscheidene experimentele resultaten (de 
bovengrens van de gemeten waarden is bepaald), zou ruim 2% van het vrijgekomen jodium 
omgezet worden in methyljodide [11]. Volgens een betere schatting (waarbij een rechte lijn 
zo goed mogelijk door de in een grafiek uitgezette gemeten waarden is getrokken) wordt 
slechts 0,03% van het vrijgekomen jodium voor de vorming van methyljodide gebruikt [12]. 
Voor het laatstgenoemde geval is als uitkomst ook 0,1% genoemd [13]. 

Voor jodiumdepositie werd in RSS een waarde van 1% voor de jodiumconcentratie in de 
atmosfeer van de reactorinsluiting berekend. Momenteel lijkt een waarde van 0,1% conser¬ 
vatief. Deze conclusie kan worden getrokken uit waarnemingen bij TMI. Er heerst echter 
onzekerheid [11] over de vraag, hoe de bekende totale jodiumconcentratie in de TMI at¬ 
mosfeer is verdeeld over anorganisch jodium en organisch jodium (methyljodide). Het is 
mogelijk dat de bijdrage van het methyljodide tot de concentratie van jodium toch groter is 
dan tot dusver is aangenomen. De waargenomen concentraties bij TMI kunnen niet worden 
verklaard. Volgens thermodynamische berekeningen is methyljodide geen belangrijke com¬ 
ponent en zouden bij evenwicht tussen jodium en lichte koolwaterstoffen (methaan) slechts 
sporen methyljodide aanwezig zijn ( circa 10 " 4 % van het oorspronkelijk aanwezige jodium 
[15]). Verder onderzoek zou hier opheldering kunnen geven. 

Als gevolg van zijn chemische eigenschappen heeft methyljodide de neiging in de gasfase te 
blijven. Het slaat niet neer op oppervlakken. Ofschoon methyljodide vrij goed oplosbaar is in 
water, zijn sproeiers niet effectief voor het verwijderen van deze stof uit de lucht, zelfs als 
aan het sproeiwater natriumthiosulfaat is toegevoegd. Door het water van de oplossing wordt 
methyljodide ontleed in methylalcohol en niet-vluchtig I- (aq), maar in water van kamer¬ 
temperatuur waaraan geen chemicaliën zijn toegevoegd, kan deze ontleding maanden duren. 
Aangezien anorganisch jodium (vrij jodium, cesiumjodide) snel uit de lucht verdwijnt, zal 
methyljodide na een ongeval spoedig de overheersende vorm van jodium in de atmosfeer 
zijn. 

De zeer lage methyljodide concentratie binnen de veiligheidsomhulling van de TMI-reactor 
bieef constant totdat de lucht werd ververst. Daarna nam de methyljodideconcentratie bin¬ 
nen de veiligheidsomhulling weer toe tot nagenoeg de oude waarde was bereikt; deze con¬ 
centratie schijnt dan opnieuw constant te blijven. Dit suggereert dat er een proces is dat 
methyljodide doet verdwijnen met dezelfde snelheid als waarmee het weer gevormd wordt. 

5.6. Het gedrag van jodium bij een reactorongeval 

a) Hoewel het niet geheel zeker is of jodium in de splijtstof in de vorm van cesiumjodide 
aanwezig is, zal jodium bij het vrijkomen op minstens even grote hoeveelheden ontwij¬ 
kend cesium stuiten, waarbij dan alsnog de verbinding cesiumjodide wordt gevormd 
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b) Als cesiumjodide vrijkomt of ontstaat in de reducerende (waterstof bevattende) stoomat-
mosfeer van het primaire systeem, blijft het of onveranderd, of het wordt (bij hoge tem¬ 
peraturen en een zeer kleine jodium-water-verhouding) gedeeltelijk gehydrolyseerd. 
Hierbij ontstaan CsOH- en Hl-damp. Het ontstane Hl dissocieert gedeeltelijk in 
waterstof en jodiumdamp. 

c) Bij aanwezigheid van zuurstof en als de temperatuur voldoende hoog is (> 600 °C), 
bijvoorbeeld bij het ontsnappen uit het primaire systeem, kan het cesiumjodide 
geoxydeerd worden, waarbij CsOH en vrij jodium worden gevormd. Het is onzeker of en 
in welke mate deze reactie zal verlopen bij de gezamenlijke lozing van hete stoom en Csl 
in de atmosfeer van de primaire insluiting. 

d) Cesiumjodide is veel minder vluchtig dan vrij jodium en lost gemakkelijker dan het 
laatste op in water. Het ontstaan van veel cesiumjodide is een van de voornaamste oor¬ 
zaken van de aanwezigheid van slechts geringe hoeveelheden vrij jodium in de atmosfeer 
van de primaire insluiting bij een kernsmeltongeval. 

e) Vrij jodium reageen met of wordt geadsorbeerd aan allerlei materialen (regelstaaf-
materialen, metaaloppervlakken, verf, plastic, aerosolen, condensatiewater), waardoor 
de concentratie in de atmosfeer van de primaire insluiting sne' vermindert. 

f) Uit de door condensatiewater ontstane oplossing van cesiumjodide en vrij jodium kan vrij 
jodium verdampen. Dat ook HOI verdampt, is nog steeds niet met zekerheid aan¬ 
getoond. Vrij jodium hydrolyseert in oplossing snel tot niet-vluchtige verbindingen. 

g) Een klein gedeelte van het vrijgekomen jodium (1 tot 0,1% of misschien nog minder) is 
aanwezig in de vorm van organische verbindingen; het hoofdbestanddeel daarvan is 
methyljodide. 

6. CONCLUSIES 

Bij de kernsplijting ontstaat een groot aantal, elementen (splijtingsprodukten) die bij de 
omstandigheden in de splijtstof (temperatuur en zuurstofpotentiaal) gemakkelijk met elkaar 
en met de splijtstof zelf kunnen reageren. Onderzoek aan gebruikte splijtstofstaven heeft dan 
ook de aanwezigheid van vele verbindingen aangetoond. Cesiumjodide is hiervan een voor¬ 
beeld en uvens belangrijk omdat deze verbinding minder vluchtig is dan het ongebonden 
jodium. Daarnaast zijn complexe oxiden (aangeduid als 'grey phase') en meer componenten 
bevattende metallische verbindingen ('white inclusions') waargenomen. 

Thermochemische berekeningen ondersteunen deze waarnemingen: de verbindingen Csl, 
Cs2Te, Cs2MoO4 en (Ba, Sr)(Zr, U)O3 (de 'grey phase') zijn stabiel onder de omstandig¬ 
heden die in de splijtstof heersen. Deze verbindingen bepalen voor een belangrijk deel de 
vluchtigheid van cesium, jodium en tellurium tijdens normaal bedrijf. Ruthenium, een min¬ 
der vluchtig maar niet minder belangrijk splijtingsprodukt, zal als element voorkomen; het 
vormt met molybdeen, palladium en rhodium de belangrijkste component van de 'white 
inclusions'. 

Tijdens ongevalssituaties zal men rekening moeten houden met de interactie van de verbin¬ 
dingen van deze splijtingsprodukten met het koelwater en de reactormaterialen. Hierbij kan 
in principe een groot aantal vluchtige hydroxiden worden gevormd die het verspreidings¬ 
gevaar van minder vluchtige elementen als barium en strontium (gebonden als Ba(OH)2, 
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BaOH en Sr(OH)2 of SrOH) kunnen vergro en. Bij het TMI-onderzoek is overigens ge¬ 
bleken dat strontium nog volledig in de kern aanwezig is. Kennelijk is dit proces niet op¬ 
getreden. 
Cesiumjodide, Csl, kan met stoom reageren tot cesiumhydroxide, CsOH, waarbij ongebon¬ 
den jodium ontstaat; dit verhoogt dan de vluchtigheid van zowel cesium als jodium. Het 
ontstane jodium kan echter in het putwater ('sump water') oplossen of aan reactormaterialen 
adsorberen waardoor de verspreiding van dit element beperkt kan blijven. 

Inzicht in de chemische processen die zich afspelen tijdens normaal bedrijf en tijdens on¬ 
gevalssituaties is derhalve van groot belang om de bronterm nauwkeurig te kunnen bepalen. 
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1. INLEIDING 

Het radioactieve materiaal, dat tijdens een ernstig ongeval uit de kern in de insluiting 
terechtkomt, levert het grootste risico als dit in de atmosfeer blijft. Bij een lekkende insluiting 
kan dit materiaal zich namelijk vrij in de omgeving verspreiden. Daarentegen is het 
materiaal, dat in de kern blijft of zich aan oppervlakken hecht, niet rechtstreeks beschikbaar 
voor verspreiding [2]. 

Niet de hele kerninventaris van radioactieve materialen komt tijdens een ernstig ongeval uit 
de kern vrij. Het is van groot belang te weten hoeveel van deze inventaris vrij komt, op welk 
moment en in welke vorm. Het vrijgekomen materiaal wordt dan langs een meestal ingewik¬ 
kelde weg getransporteerd voor het de omgeving bereikt. Gedurende het transport zijn er 
processen werkzaam die tot depositie van het materiaal op de oppervlakken langs die weg 
leiden. Deze processen zijn afhankelijk van het getransporteerde materiaal , van ther-
mohydraulische condities tijdens het transport en van de aanwezige oppervlakken en hun 
condities. Het resultaat is dat slechts een fractie van het totaal aanwezige radioactieve 
materiaal tijdens een ernstig ongeluk de omgeving bereikt. 

Gedurende het ongevalsproces komt materiaal voor in de vorm van damp of aerosol 
(zwevend deeltje of druppel), afhankelijk van zijn chemische vorm en de temperatuur. Bij 
hogere temperaturen bevindt zich een grotere hoeveelheid materiaal in de dampfase. Door 
afkoeling tijdens het transport wordt het merendeel van het materiaal in de aerosolvorm 
omgezet. De omzetting in aerosol is zeer belangrijk aangezien de vluchtige dampfase moeilijk 
anders tegen te houden is dan door (chemi-)sorptie. 

De aerosolprocessen worden behandeld in hoofdstuk 2. Hierbij is de grootte van de aerosol-
deeltjes van essentieel belang. In de praktijk varieren de aerosol-afmciingen van deeltje tot 
deeltje. Het is gebleken dat grote verwarring in de huidige literatuur bestaat, en niet alleen 
door verschillende naamgeving voor hetzelfde maar voornamelijk door dezelfde naam voor 
verschillende grootheden te gebruiken. In het aanhangsel A wordt een poging gedaan dit 
probleem in een korte samenvatting op te helderen. 

Om de aerosolprocessen te bestuderen zijn er vele experimenten uitgevoerd. Daar in 
werkelijkheid altijd een aantal processen tegelijkertijd werkzaam zijn, worden individuele 
processen bij voorkeur in experimenten op kleine schaal onderzocht, waarin het te onder¬ 
zoeken proces zoveel mogelijk geïsoleerd wordt of van andere meer bekende processen kan 
worden onderscheiden. Om een relevante combinatie van processen te onderzoeken onder 
condities die de representatieve condities benaderen zijn ten behoeve van het veiligheidson¬ 
derzoek experimenten op grote schaal uitgevoerd of in uitvoering. Een kort overzicht van de 
meest relevante experimenten wordt in hoofdstuk 3 gegeven. 

Een groot aantal computercodes voor de beschrijving van aerosolprocessen is ontwikkeld of 
in ontwikkeling. In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste hiervan nader bekeken. Een grote 
inspanning wordt op dit moment niet alleen geleverd aan het ontwerpen van nieuwe en het 
aanpassen van bestaande codes maar ook aan vergelijkingsstudies tussen de codes onderling 
en tussen experimentele en berekende resultaten. De stand van zaken van deze studies wordt 
ook in hetzelfde hoofdstuk samengevat. 

Aerosoltransporten en -retenties in systemen worden bepaald door een combinatie van een 
aantal processen. Deze combinatie is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Omdat de 
situatie in sommige gevallen op elkaar lijkt wordt ook een vergelijkbare combinatie van 
processen in deze gevallen gevonden. Hierdoor is een groepering van situaties mogelijk. In 
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hoofdstuk 5 worden sommige kategorien zoals V-scenario, uitwassen van aerosolen en 
resuspensie van aerosolen besproken. 

In hoofstuk 6 wordt over onzekerheden gesproken. Tevens worden een aantal meer of min¬ 
der algemene conclusies getrokken. 

2. AEROSOLPROCESSEN 

In het volgende wordt onderscheid gemaakt tussen de aerosolprocessen, die het 
aerosoltransport of depositie veroorzaken en de processen die de aerosolstructuur en daar¬ 
door het transport beinvloeden. 

2.1 Aerosoltransport processen 

De voornaamste processen zijn: 
- Diffusie en Brownse beweging 
- Thermoforese 
- Diffusioforese 
- Fotoforese en Electroforese 
- Sedimentatie en impactie ten gevolge van traagheid 
- Convectieve transporten door laminaire en turbulente stroming 

2.1.1 Diffusie 

Aerosoldiffusie is een stochastisch proces, dat door de Brownse beweging veroorzaakt wordt. 
Als resultaat bewegen de deeltjes, statistisch in de richting van lager wordende concentratie. 
De diffusiesnelheid neemt toe met het produkt van de concentratiegradient en de dif-
fusieconstante. De diffusieconstante is omgekeerd evenredig met de deeltjesdiameter voor 
grotere deeltjes ( >1 цт) en met het kwadraat van deeltjesdiameter voor kleine deeltjes 
(<0,l ц т ) . Diffusiedepositie is van belang voor reactieve gassen en kleine aerosoldeeltjes 
(aerodynamische diameter < 0,5 ц т ) . 

2.1.2 Thermoforese 

Omdat de interactie tussen gasmoleculen en het aerosoldeeltje afhankelijk is van de tem¬ 
peratuur, worden deeltjes getransporteerd in de richting van lagere temperatuur indien er 
sprake is van een temperatuurgradient. De thermoforese-snelheid neemt toe met het 
produkt van de temperatuurgradient en de thermoforetische coefficient. Deze coefficient is 
zwak afhankelijk van het verschil in warmtegeleidingscoefficient tussen gas en deeltje en van 
de deeltjesdiameter. 

2.1.3 Diffusioforese 

Diffusioforetisch transport [3] treedt op tijdens de condensatie van damp op koude op¬ 
pervlakken. De deeltjes worden meegevoerd met een stroming, die ontstaat door de aanvoer 
van verse damp naar het oppervlak. De diffusioforese-snelheid neemt toe met 
damptransport dus met de intensiteit van het condensatieproces. De diffusioforetische 
konstant is zwak afhankelijk van de deeltjesdiameter. 

2.1.4 Foto- en electroforese 

De fotoforese wordt veroorzaakt door op het deeltje vallend licht. Afhankelijk van de ab-
sorptie-eigenschappen van het deeltje beweegt het naar het licht toe of er vanaf. De snelheid 
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van het deeltje neemt toe met de stralingsintensiteit en is praktisch onafhankelijk van de 
deeltjesdiameter voor grotere deeltjes, en is omgekeerd evenredig met de deeltjesdiameter 
voor kleine deeltjes. 

Electroforese komt tot stand door de electrische krachten tussen de lading van het deeltje en 
de op oppervlakken aanwezige en/of geinduceerde lading. De electroforetische beweging 
neemt toe met de electrische kracht; de afhankelijkheid van de deeltjesdiameter is als bij de 
diffusieconstante. 

2.1.5 Sedimentatie en impactie 

Sedimentatie en impactie wordt veroorzaakt door het gewicht respectievelijk de traagheid 
van het deeltje. Beide gevallen resulteren in een beweging van het deeltje (relatief tot de 
gasomgeving) die evenredig is met de massa van het deeltje. De aerodynamische weerstand 
tegen deze beweging veroorzaakt dat de evenredigheidsconstante de afhankelijkheid van de 
deeltjesdiameter heeft zoals bij de diffusieconstante. Sedimentatie-depositie is van belang 
voor grotere deeltjes (aerodynamische diameter > 0.5 ц т ) . 

2.1.6 Convectie 

In een gasstroming worden de deeltjes met de stroming meegevoerd. In het algemeen kun¬ 
nen kleinere deeltjes de stroombanen beter volgen dan grotere deeltjes. 

2.2 Processen die de aerosolstructuur beinvloeden 

De voornaamste processen zijn: 
-Agglomeratie (coagulatie) 
-Dampcondensatie op en verdamping van aerosol-oppervlak 

Deze beïnvloeding betreft vooral de volume- en/of vorm-verandering (sferificatie). Door de 
agglomeratie wordt in principe van twee of meer kleinere deeltjes een grotere deeltje 
gemaakt. Door opname van dampen neemt het volume van een deeltje toe, terwijl door 
verdamping het deeltje kleiner wordt. De deeltjes-agglomeraten kunnen hun vorm veran¬ 
deren door bijvoorbeeld een opname van vocht. Door de oppervlaktespanning van de op¬ 
genomen vloeistof wordt een bol- of druppel-vormig aerosol verkregen, dat veel compacter 
is en kleinere bewegingsweerstand heeft dan het oorspronkelijke agglomeraat. 

2.2.1 Agglomeratie 

De deeltjes komen met elkaar in kontakt doordat ze relatief ten opzichte van elkaar be¬ 
wegen, zoals door de Brownse beweging, door verschil in sedimentatie-snelheden, door tur¬ 
bulentie etc. Agglcmeratie (ook wel coagulatie genoemd) wordt veroorzaakt door de bin¬ 
dingskrachten tussen de deeltjes die de deeltjes bij elkaar houden nadat zij in kontakt zijn 
gekomen. Dit proces, dat tot 3fname van de aantal-concentratie leidt (geen afname van de 
massa-concentratie), neemt toe met de kans op een botsing of kontakt tussen de deeltjes i.e. 
is dus evenredig met het kwadraat van de aantal-concentratie. 

2.2.2 Condensatie/verdamping 

Het condensatie- respectievelijk verdampingsproces stelt zich op de aerosol-oppervlakken 
zodanig in dat de dampdruk nabij het oppervlak in evenwicht komt met de verzadigingsdruk 
die bij de deeltjestemperatuur, chemische samenstelling, concentratie en oppervlakronding 
hoort. Wegens het relatief grote totale aerosol-oppervlak en microscopische menging van 

bijlage 1.7 



- 96 -

deeltjes en damp is dit een dynamisch proces dat zeer gevoelig is voor kleine afwijkingen van 
de dampdruk ten opzichte van de verzadigingsdruk. 

2.3 Relevantie voor LWR-veiligheid 

Zoals in het inleidende hoofdstuk 1 werd gesteld, brengt het met de atmosfeer meebewegend 
radioactieve materiaal het grootste risico voor verspreiding met zich mee. De aerosolproces-
sen geven aanleiding tot depositie van deze materialen. Hierdoor wordt radioactief materiaal 
op oppervlakken gedeponeerd en is dus niet meer rechtstreeks beschikbaar voor verspreid¬ 
ing. De zojuist behandelde aerosolprocessen, die de aerosoldepositie tot stand brengen, kun¬ 
nen hiervoor verder in twee groepen gekarakteriseerd worden: 

- In de eerste groep vallen de depositieprocessen, die afhankelijk zijn van een bepaalde 
conditie op of nabij het oppervlak. Om een voorbeeld te noemen, thermofore-
slechts actief worden als het oppervlak kouder is dan de omgevende atmosfeer. Ook 
processen zoals diffusio-, foto- en electroforese kunnen slechts als depositiemechanisme 
functioneren als een gunstige conditie aanwezig is. Evenzo kunnen convectie door de 
la mina ire of turbulente stroming en impactie vanuit de stroming gelijk gekarakteriseerd 
worden aangezien een conditie (een stroming) nabij het oppervlak een vereiste is. 

- In de tweede groep vallen die depositie-processen, die niet gebonden zijn aan bepaalde 
condities. Gesteld kan dus worden dat deze processen altijd actief zijn. Dit geldt voor de 
diffusie, want de Brownse beweging is altijd aanwezig (met uitzondering van het zeer lage 
temperatuurniveau, dat voor de reactorveiligheid niet relevant is) en sedimentatie wegens 
de aanwezige zwaartekracht. 

Deze beide processen die in alle situaties actief zijn hebben een tegengestelde af¬ 
hankelijkheid van de deeltjesgrootte. De diffusie-depositie wordt steeds effectiever naarmate 
de aerosoldeeltjes kleiner worden. De sedimentatiedepositie wordt daarentegen steeds effec¬ 
tiever naarmate de deeltjes groter worden. Het ene depositie mechanisme is dus heel effectief 
voor zeer kleine deeltjes, de andere voor heel grote deeltjes. Dit resulteert in het feit, dat de 
middelgrote deeltjes relatief ineffectief gedeponeerd worden, waardoor deze het langst in de 
atmosfeer blijven zweven. De processen als agglomeratie en condensatie/verdamping op 
aerosolen kunnen de situatie veranderen door het aerosol uit het middengebied naar het 
grotere of kleinere groottegebied te verplaatsen. Hierdoor zijn deze processen van groot 
belang voor de bronterm. 

Om het resultaat van de depositieprocessen in systemen te kunnen kwantificeren, worden 
twee parai.ieters gedetineerd. De RETENTIE (R) van een systeem is gedefineerd als de 
verhouding tussen de in het systeem vastgehouden hoeveelheid aerosol en de totale aerosol-
hoeveelheid die naar het systeem wordt aangevoerd. De PENETRATIE (P=l-R) van een 
systeem is dan de verhouding tussen de uit het systeem ontsnapte hoeveelheid en de totaal 
aangevoerde hoeveelheid. 

3 EXPERIMENTEEL WERK 

In de beginfase van het brontermonderzoek had het experimentele onderzoek een verken¬ 
nende functie. In de loop van de tijd is het doel van het experimentele onder-.oek 
'erschoven naar verificatie van rekenprogramma's. Momenteel kan onderscheid gemaakt 

worden tussen experimenten die gericht zijn op de specifieke processen en experimenten die 
bedoeld zijn als integrale testen. Experimenten gericht op specifieke aerosolprocessen zijn 
bijvoorbeeld de experimenten uitgevoerd bij ECN, en in zekere mate de experimenten NSPP 
en CSE. Als integrale testen moeten MARVIKEN, DEMONA en LACE gezien worden. 

bijlage 1.7 



- 9 7 -

In het kader van de verificatie van rekenprogramma's zijn ook zogenaamde post-test blinde 
berekeningen aan een groot aantal van deze experimenten uitgevoerd. De bedoeling is het 
experimentele gedrag te voorspellen uitgaande van de werkelijke experimentele condities. 
Sommige experimentele runs zijn ook geselecteerd voor de Benchmark-studies, waaraan 
diverse landen deelnemen. Het doel van deze studie is het maken van een vergelijking tussen 
de berekeningen van verschillende codes uitgevoerd met verschillende aanpakken. Op 
LACE na zijn op dit moment alle reeds genoemde experimenten afgesloten. Mede door 
Benchmark-studies en de blinde naberekeningen zijn de definitieve experimentele resultaten 
pas na de uitvoering van deze studies beschikbaar. Om deze reden zijn momenteel nog niet 
alle definitieve resultaten van DEMONA en LACE metingen ter beschikking gesteld. 

3.1 ECN Experimenten 

Tussen 1976 en 1986 zijn bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) experimenten 
uitgevoerd in een aantal verschillende vaten. Het doel: op relatief eenvoudige wijze onder 
verschillende condities diverse aerosoltransport-mechanismen te onderzoeken [1]. 

3.1.1 Onderzoekprogramma 

Een beknopt overzicht is gegeven in de volgende tabel: 

VAT VORM VOL MATERIAAL ONDERZOCHT 

GRACE vert.cyl. 
PERVEX doos 
SAUNA vert.cyl. 
ENAK vert.cyl. 
SUNKIST doos 
waarin 
VOL-Volume m* 
COAG-Coagulatie 
FOTO-Fotoforesis 
STRAT-Stratificatie 

0,30 pyrexglas 
0,15 plexiglas 
0,15 incoloy 
20 aluminium 
1,0 glas 

COND.DIFF.SEDIM.STRAT 
SEDIM.STRAT.THERMO 
COND.SEDIM.THERMO 
COAG.SEDIM 
FOTO.THERMO 

COND-condensatie op aerosol 
DIFF-Diffusioforesis 
SEDIM-Sedimentatie 
THERMO-Thermoforesis 

3.1.2 Voornaamste resultaten 

In kleinschalige testvaten zijn, zoveel mogelijk geïsoleerd, onder een groot aantal condities 
diverse effecten onderzocht [1], [3], [4]. Deze condities waren niet typisch voor de LWR-
ongevallen. De experimenten hebben geleid tot kwantitatieve beschrijving van verschillende 
depositie-processen, waardoor het belang van deze processen voor ongevallen met nucleaire 
installaties (LMFBR.LWR) geschat kon worden. 

3.1.3 Conclusies 

- In PERVEX en SAUNA is een in de tijd steeds versnellende sedimentatie-proces aan¬ 
getoond als gevolg van de condensatie op aerosol, die door continue aanvoer van stoom 
resp. natriumdamp werd veroorzaakt. 

- De coagulatie/sedimentatie experimenten zijn in goede overeenstemming gevonden met de 
modellen van Kops [1]. 
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- De resultaten van de diffusioforese-metingen kwamen goed overeen met het model van 
Schmitt en Waldmann [5]. 

- De resultaten van de thermoforese-metingen zijn in redelijke overeenstemming met de 
theorie van Stetter en Broek [ 1 ]. 

3.2 CSE Experimenten 

In Hanford Engineering Development Laboratory (HEDL) zijn tussen 1964 en 1970 de 
'Containment System Experiments (CSE)' uitgevoerd gebruikmakend van de 'Containment 
System Test Facility (CSTF)', met als doel: Het meten van gedrag en retentie van splij-
tingsprodukten in een grootschalig experiment onder een breed scala van mogelijke on¬ 
gelukscondities. 

3.2.1 Uitgevoerde tests 

Totaal 19 tests zijn uitgevoerd: 
8 met 'sprays' in gebruik 
5 met circulatie-filters 
6 waar alleen natuurlijke passieve processen voorkwamen[6]. Deze laatstgenoemde tests zijn 
samengevat in de volgende tabel: 

TEST 

Dl 
D2 
Al 
A2 
A5 
Al l 

SYS 

D 
D 
VDML 
VDML 
VDML 
VDML 

T 

122 
121 
83 
85 
123 
122 

P 

330 
330 
150 
160 
320 
340 

I 
MIN 

9,0 
9,0 
10 
11. 
17. 
24. 

UUR 

11. 
30. 
14. 
22. 
26. 
11. 

Cs 
MIN 

8,5 
10. 
14. 
16. 
38. 
50. 

UUR 

-

1,1 
0,67 
1,5 
7,8 

U 
MIN 

8,5 
21. 
21. 
40. 
25. 

UUR 

-
1,3 

0,67 
1,8 
7,1 

waarin 

SYS-Systeem als configuratie van verschillende ruimten (compartimen¬ 
ten) :D-'dryweH'(64m3), VD-hoofdvat V verbonden met geopende 'drywell' D(595m3 

totaal), M-middenkamer(59m3) verbonden met V door 4 gaten 1.22m dia., L-Iage 
kamer(96m3) verbonden met M door 1 gat 1.22m dia. 
T- Gastemperatuur °C. 
P-Totaaldruk kPa (T,P konstant gehouden door stoomtoevoer, in All:beginwaarde, afkoel¬ 
ing, geen stoom). 
I.Cs, U-Massaconcentratie-halveringstijd van resp. totaal Iodine, Cesium en Uranium in de 
gasruimten. 
MIN-In minuten (ca eerste uur). 
UUR-In uren (na ca 8 uur tot eind test) 

Geloosde materialen: Jodium, methyl Jodide, Cesium en deeltjes uit gesmolten Zircaloy-
mantel, UO2; lozing in het hoofdvat, injectietijden tot 10 min. 
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3.2.2 Voornaamste resultaten 

Deze experimenten leverden de eerste gegevens van een grootschalig experiment voor code¬ 
ontwikkelaars. 

Goedgemengde condities in alle compartimenten zijn waargenomen, maar grote con¬ 
centratieverschillen tussen de compartimenten blijven gedurende een aantal uren bestaan. 

De experimentele condities waren beperkt ten opzichte van die welke 
voor LWR verwacht worden [7]: 
- te lage deeltjesconcentratie, niet meer dan .Olg/m3 

- thermodynamische condities alleen verzadigd 
- op Al l na alleen isotherm 
- gaste mpe ra tuur slechts tot 120 °C maximaal. 

Bijna identiek gedrag van oplosbaar (CsOH) en nietoplosbaar (ÜO2) lerosol is 
geconstateerd. 

De gesedimenteerde druppels hadden diameters van 10-15 ц т tijdens de eerste 2 uren, 3-7 
ц т later in het experiment. 

3.2.3 Conclusies 

Hoewel niet geheel representatief voor LWR condities, zijn de resultaten bruikbaar voor 
code-verificatie.Sedimentatie was het voornaamste depositie-mechanisme (75 tot 92% Cs als 
bezinksel op de vloer binnen 2 dagen). 

3.3 Marviken 

Tussen 1983 en 1985 zijn in Marviken, Zweden, de 'Aerosol Transport Tests' (ATT) uit¬ 
gevoerd als een 'International Reactor Safety Research Project'. Deze MARVIKEN-V testen 
hadden als doel: 1) Het aanmaken van een gegevensbank voor een grootschalige installatie 
voor wat betreft het gedrag van dampen en aerosolen van oververhitte kernmaterialen bin¬ 
nen typische LWR primaire koelsystemen bij risico-dominante scenario's. 2) gelegenheid te 
bieden het aerosolgedrag te volgen in een grootschalige primaire koelsysteem bij represen¬ 
tatieve temperaturen. 

3.3.1 Testinstallatie 

De installatie heeft een volle-schaal reactorgeometrie en bevat een reactorvat van ongeveer 
160 m3, een pressurizer en afblaastank elk ongeveer 50m3 in volume. De testen zijn uit¬ 
gevoerd bij aanwezigheid van stoom, N2, Ar en H2, met een systeemdruk 110-115 kPa. Als 
de niet-radioactieve simulant van splijtingsprodukten ('fissium' genaamd) zijn CsOH, Te en 
Csl gebruikt. Als de niet-radioactieve simulant voor gesmolten kernmaterialen (als 'corium' 
aangemerkt) zijn Ag en Mn gebruikt. 

3.3.2 Testcondities en resultaten 

De testcondities en de resultaten zijn samengevat in de volgende tabel (12), [13]. (Test 2a is 
in verband met technische problemen herhaald) 
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TEST 

1 
2a 
2b 
4 
7 
waarin 

DATUM 

11.10.83 
03.05.83 
17.01.84 
27.02.85 
07.11.84 

SYS 

pla' 
pica 
pica 
vpla 
vpla 

T 

M 
L 
L 
H 
H 

AER 

F 
F 
F 

F+C 
F 

CON 

20-40 
ca 80 
40-50 
30-120 
28-60 

RETENTIE In: 
V 

-

-

-

.303 

.100 

p 

.320 

.140 

.450 
.245 
.061 

1 

.041 

.008 

.046 
.185 
.224 

c+a 

.201 

.853 

.490 
.261 
.592 

SYS-Systeem configuratie bestaande uit komponenten: a-afblaasiank met water, a*-afblaas-
tank droog, c-condensor, p-pressurizer, v-reactorvat met PWR internals, en verbindingen: 
1-leidingsysteem. 
T-Systeemtemperatuur: M=1SO-55O °C, L=20-400 °C, H=25-over 1200 °C; 
AER-Aerosol gebruikt: F-Fiss.um, C-Corium; 
CON-Aerosolconcentratie in g/m3. 

3.3.3 Conclusies 

De experimenten zijn uitgevoe d in een representatief systeem (juiste geometrie en afmetin¬ 
gen), bij een realistisch temperatuurniveau. De experimenten stimuleerde code gebruik en 
vergelijking.Een nadeel van de experimenten ligt in het feit dat de deeltjesgrootte van het 
gegenereerde aerosol onvoldoende bekend was. De initiële deeltjes-grootte van ca 10 um [8] 
was waarschijnlijk veel groter [9] dan wat verwacht wordt tijdens kernsmelt-ongelukken, ca 
1 ц т [10]. 

Deze experimenten tonen aan dat in een typisch LWR primaire systeem (hier het vpl-
gedeelte) significante retentie kan optreden, echter waarschijnlijk niet meer dan 1 orde van 
grootte (R <0,9).Indien de splijtingsprodukten door onderkoeld water (hier het c+a-
gedeelte) stromen zal de retentie veel groter kunnen zijn, waarschijnlijk meer dan 2 orden 
van grootte (R > 0.99). 

Berekeningen aan het experiment [11] geven aan dat sedimentatie en impactie de 
dominante depositie-mechanismen voor het aerosol in het vpl-gedeelte zijn. De ECN 
analyse, zie het aanhangsel 3.3.A, geeft aan dat ook и ermoforese in het reactorvat een 
belangrijke rol speelde. 

De verkregen experimentele resultaten kunnen niet rechtstreeks van toepassing geacht wor¬ 
den op LWR ongevallen voordat de onzekerheid betreffende de relevantie van 
deeltjesgrootte is opgelost. 

3.3.A Aanhangsel: ECN analyse van thermoforese in TEST 4 

De thermoforese-ccefficient is aangenomen ([1]: verg.31, p.37) als 

ALFA/LAMDAg=0.3 E-6 vnvVJ) 

Voor een specifieke warmtestroom naar de wand 

LAMDAg*dT/dy=Pq/S, 

waarin LAMDAg (W/mK) -warmtegeleidingscoefficient van gas, dT/dy(K/m) -tern-
peratuurgradient, Pq (W) -totaal overgedragen vermogen en S(m2) -totaal 
warmteoverdracht-oppervlak, wordt de thermoforese-snelheid([l]: verg.23, p.34) 
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vth=ALFA*dT/dy=ALFA/LAMDAg*Pq/S. 

In een doorstroomd systeem (stromingsrichting x, x varieert van 0 tot L), met debiet Qv 
(m3/s) en aantal-concentratie Cn(x) (l/m3), wordt in een tijdsinterval t (s) het aantal 
deeltjes doorgevoerd 

n(x)=Qv't»Cn(x) (-). 

Bij een depositie snelheid v (m/s), wordt over de lengte dx en de zelfde tijd t 

dn=v*t*Cn(x)*dS 

deeltjes gedeponeerd. De totale depositie DE' TAn wordt verkregen door integratie van dn 
over x (van 0 tot L). Retentie R is gedefineerd als R=DELTAn/n(0) en de penetratie P als 
P=l-R. 

-MODEL a (een perfect geroerd "vat"): 

Door goede menging van een doorstroomd vat kan Cn(x)= Cn(L) aangenomen worden. De 
integratie geeft P= Qv/(Qv+v'S). 

-MODEL b (een "pijp"): 

Een met x dalende concentratie is aangenc. .. :i(x)-n(x+dx)=dn. De integratie levert 
In P=-v*S/Qv. 

-BEREKENDE THERMOFORETISCHE RETENTIE Rth: 

SYS 

V 

11 

P 
12 

MOD 

a 
b 
a 
b 

VOL 
m3 

140 
1.54 
50 
2.34 

TIJD 
s 

254 
6 

176 
10 

Qv 
m3/s 

.551 

.257 

.284 

.234 

Pq 
kW 

500 
20 
30 
20 

Rth 
— 

.214 

.023 

.031 

.025 

Rtot 
— 

.303 

.076 

.245 

.109 

BIJ 
% 

71 
30 
13 
23 

waarin 
SYS-Systeem-komponent: 11-leiding v-p, 12-leiding p-afblaastank,p-pressurizer, v-reactor-
vat 
MOD-Model: a-een "vat", b-een "pijp" 
VOL-Volume ([8]:p.6,7)([13]:p.7) 
TIJD-Verblijfstijd ([8J:p.3) 
Qv-Debiet bij lokale druk en temperatuur (=VOI./TIJD) 
Pq-Afgegeven vermogen ([8]:p.32) 
Rth-Berekende retentie thermoforese 
Rtot-Gemeten totale retentie ([8]:p.3) 
BIJDR-Bijdrage Rth/Rtot 

-CONCLUSIE: Thermoforese was tijdens de test 4 het dominante depositiemechanisme in 
het reactorvat. 

bijlage 1.7 



- 102 -

3.4 Demona 

In het Battelle-Instituut te Frankfurt zijn tussen 1983 en 1986 de "Demonstration of nuclear 
aerosol behaviour" experimenten (DEMONA) uitgevoerd. Het primaire doel was het 
aerosolgedrag in een luchtstoomatmosfeer te demonstreren en hiermee de NAUA-code 
voorspellingen te verifiëren. 

De tests zijn uitgevoerd in een schaalmodel (lineare schaal 1:4, volume schaal 1:64, model 
totaalvolume 640m3) van de 1200 M\V PWR Biblis A insluiting. De uitgevoerde testen zijn 
hieronder samengevat [14]: 

3.4.1 Test matrix 

TEST 

V3 
Al 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
A7 
A8 
A9 

DATUM 

14.07.83 
29.09.83 
13.11.84 
28.11.84 
27.03.85 
08.05.85 
12.06.85 
27.11.85 
12.03.86 
14.05.86 

AEROSOL 

-
-
SnO2 

SnO2 

SnO2 

SnO2 

Ag+MgO 
Fe2O3 

Fe203+SnO2 

Fe203+SnO2 

CON 

-
-

12 
8 

10 
12 
2 
3 
5 
? 

BESCHRIJVING 

pretest, geen aerosol 
thermodynamische test, geen aeros. 
droge test, geen condensatie 
basistest 
basistest herhaald 
onderbroken condensatie 
weinig aerosol, onderbroken condens 
basistest met andere aerosol 
gemengde aerosol 
multicompartment test, onderbr.cond 

waarin 
CON-Maximale concentratie g/m3 

AEROSOL-Gegenereerd door "plasma torch/reaction chamber" techniek, diameter van 
primaire deeltjes in ц т : 0.2(SnO2), 0.05(Fe2O3), 0.6(Ag)[16]. 
3.4.2 Testprocedure 

Bij het uitvoeren van de DEMON A-testen is de volgende procedure gevolgd [15], [16]: 

- Pretest V3: De stoom was geinjecteerd in een oorspronkelijk zuivere luchtatmosfeer in 
twee stappen (met een tussen afblaas) totdat 0.3 a MP was behaald. Daarna was slechts 
een kleine hoeveelheid stoom toegevoerd om voor het lek te compenseren. Het resultaat 
was een gestratificeerde (niet gemengde) atmosfeer. Om de stratificatie te onderdrukken 
was de procedure veranderd: 

- Hoofdtesten verdeeld in 4 fasen: 1. Lucht verdrijven door stoom bij 0.1 MPa. 2. Circa 2 
dagen verhitting bij 0.17 .MPa en 115 °C door co.itinue toevoer van stoom totdat een 
stationair toestand is bereikt. 3. Injectie van lucht (vanaf B2 met aerosolen) circa 1 uur 
totdat 0.13 MPa partiële luchtdruk (overeenkomstig met 0.1 MPa bij 20 °C) is bereikt. 
4. 24-30 uur stationair bedrijf door geregelde stoomtoevoer. (In B5 en B6 was de stoom-
toevoer voor, tijdens, en na fase 3 tijdelijk onderbroken. In het B2 experiment (lage 
temperatuur en droge atmosfeer) was de druk verhoogd van 0.1 tot 0.25 MPa door 
aerosoltoevoer tijdens de fase 3). 
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3.4.3 Voornaamste resultaten 

De volgende resultaten zijn bekend gemaakt [14], [15], [16]: In de droge B2 test zijn de 
aerosolen voornamelijk op de vloer terechtgekomen tengevolge van sedimentatie. Aan het 
eind van 1 uur aerosol-injectie was slechts 1/3 van aerosol in de lucht, de aerosolcon-
centratie zakt een orde van grootte 1.5 uur daarna, en volgende 3 orden van grootte na ca 36 
uur. 

De atmosfeer van de andere testen was dicht bij verzadiging. Tijdens het transiente gedrag 
(overgang van fase 3 naar 4 in B3 en B4, na herstart van de stoomtoevoer in B5 en B6) werd 
een intensieve mist-vorming waargenomen. 

3.4.4 Conclusies en onzekerheden 

De DEMONA experimenten geven inzicht in aerosolgedrag in een grootschalig experiment, 
ook voor initieel relatief hoge aerosolconcentraties, met droge en natte atmosfeer. De ex¬ 
perimenten stimuleren het codegebruik en de codevergelijking. 

De thermohydraulische condities vai» het lucht/stoom mengsel in DEMONA multicompart-
rr.°nt testen (Al en A9) waren gestratificeerd. De gewijzigde testprocedure heeft de 
stratificatie onderdrukt kort na de injectie (fase 3, Al), daarna nam de stratificatie weer toe. 

In natte testen B3 t/m B7 was de aerosoldepositie versneld door verhoogde uitzakken wegens 
de aerosolgroei en sferificatie (stoomcondensatie op aerosol), en in geringe mate door dif-
fusioforese. De gemiddelde concentratiedaling was ongeveer 4 orden van grootte in 8 uur. 

Uit de tot zover vrijgegeven NAUA resultaten kan gesteld worden dat de berekeningen het 
waargenomen concentratieverloop goed volgen. De berekende concentratie ligt in alle geval¬ 
len hoger dan in het experiment; dit is te wijten aan thermische processen van de aerosol-
generatie in DEMONA, die in NAUA niet gemodelleerd zijn. 

De onzekerheden in hel gebruik van de meetresultaten voor de LWR-situaties is te wijten 
aan een aantal punten: Het 640m3 DEMONA model is weliswaar groot, maar nog steeds 
bijna 2 orden van grootte kleiner in volume dan een typisch LWR-insIuiting. 

DEMONA-model heeft onder de experimentele omstandigheden een relatief groot lek van 
ongeveer 70% per etmaal [15]. 

Om de vergelijking met de NAUA-berekeningen te vergemakkelijken was een volgorde van 
experimentele fasen uitgevoerd die niet typisch is voor LWR ongevallen. Deze volgorde was 
gebruikt om thermo-hydraulische stratificatie in DEMONA testen te onderdrukken [15]. De 
testen zijn door NAUA als in een goedgemengde ruimte berekend. 

Alle natte DEMONA experimenten zijn uitgevoerd met verzadigde stoom, waardoor inten¬ 
sieve condensatie op aerosolen optrad. Oververhitte atmosfeer was niet beschouwd. 

3.4.A Aanhangsel: ECN Analyse van DEMONA B3 test 

Volgens de COCMEL-berekeningen was de condensatie op wanden na de aerosol-inspuiting 
(na 48-49e uur van het experiment) niet meer dan m=0.055 kg/s ([33]: fig.4.1.3 , p.33), 
temperatuur liep op van tl=l 14 tot t2=120 °C (eind stoomtoevoer, 73e uur van het experi¬ 
ment, T=120+273 K) ([33]: fig.4.1.2, p.32) en de totaaldruk was net iets boven p=0.3 MPa 
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([33]: fig.4.1.1, p.31). Voor de volume V=640 m3, gasconstante R=8314 J/(kmol*K) en 
molaire gewicht van stoom M=18 kg/kmol wordt de tijdconstante voor de diffusioforese ([3j: 
verg.8, p.9). 

BETAdif=(R*T»m)/(p*M*V) niet meer dan 5.2 E-5 l/s. 

Dit stemt overeen met de halveringstijd van de aerosolconcentratie van 

Tdif(l/2)= ln(2)/BETAdif groter dan 3.7 uur. 

De gemeten massa-concentratie van aerosolen ([33]: fig.3.4.1, p.22 geeft daarentegen de 
halveringstijden en de totale tijdconstante van 

Tb(l/2)= 13 min BETAb= 9.0 E-4 l/s 

Te(l/2)= 47 min BETAe= 2.5 E-4 l/s 

voor de beginfase b (49-50e uur van het experiment) resp. de eindfase e (52-58e uur). 

Het verschil tussen BETAb resp. BETAe en BETAdif is veroorzaakt door sedimentatie 

BETAsb= 8.5 E-4 BETAse= 2.0 E-4 l/s. 
De gemiddelde sedimentatie-snelheden voor een geschat totaal vloeroppervlak Sf=175m2 

zijn 

v=(BETAs*V)/Sf: vb=3.11 mm/s, ve=0.73 mm/s. 

Deze valsnelheid komt overeen met de deeltjesdiameter d (AMMD) volgens ([1]: verg. 17, 
p.30) 

v=(RHOVF(d)*d"2)/(18 'NU) 
wat voor de dynamische viscositeit van lucht bij 120 °C NU=22.4 E-6 kg/(m*s), soortelijke 
massa RHO=1000 kg/m3, zwaartekrachtsversnelling g=9 81 m/s2 en de slipfactor F(d)=l voor 
d>.5 um geeft ongeveer: 

db=ll u.m, de=5.5 ц т . 

De afname van de gemiddelde diameter met de tijd is een verwachte tendens ([34]: deeltjes 
verdeling figuur voor tijden 2400, 3300, 7200, 30000 en 40000 s). De "count median-di¬ 
ameter" na 3.4 uur vanaf beëindiging aerosol-injectie is berekend vanuit de filtermonsters 
als dg=0.6 u.m en berekend door NAUA dg=1.45 ц т ([16]: fig. 13). Als de AMMD bij 
benadering geschat vergelijkbaar is met de "mass median diameter" dm', dan wordt de 
AMMD/dg verhouding voor een realistische log- normale verdeling met de standaard afwijk¬ 
ing van Gg=2-2.5 iets kleiner dan een orde van grootte (zie hoofdstuk 1.7.A). Dit geeft 
AMMD's, die in redelijke overeenstemming zijn met de vanuit de sedimentatie-snelheden 
berekende waarden. 

-CONCLUSIE: Het meest relevante depositie-proces in B3 was sedimentatie. Dit was 
veroorzaakt door de verzadigde stoom, die door de condensatie op aerosol en sferificatie van 
deeltjes, dit depositie-proces zeer versterkte. 

De diffusioforetische depositie, die veroorzaakt is door de stoomcondensatie op wanden, 
levert slechts een kleine bijdrage van ca 6% bij de aanvang, resp. 20% bij het eind van het 
experiment. 
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3.5 Lace 

Bij Hanford Engineering Development Laboratory (HEDL) zijn de "LWR Aerosol Contain¬ 
ment Experiments (LACE)" in uitvoering (1985-1987) gebruikmakend van de "Contain¬ 
ment System Test Facility (CSTF)", met als doel: 

1) Het inherente aerosolretentiegedrag experimenteel te onderzoeken voor condities welke 
geselecteerde ongeluksconditie met ernstige gevolgen simuleren (containment bypass, 
vroegtijdige lekken van containment, falen van containment op moment van intensieve 
vrijlating van splijtingsprodukten). 

2) Het aanmaken van een gegevensbank om de aerosol- en de gerelateerde thermo-
hydraulische codes te kunnen verifiëren. 

3.5.1 By-pass test (CBl t/m CB3, LAI en LA3): 

Het testsysteem bestaat uit twee 300mm-diameter pijpstukken waartussen 27m lange 63mm-
dia, pijp verdeeld in 4 horizontale- en 2 venikale stukken aan elkaar verbonden door mid¬ 
del van 5 90° bochten en wel of niet uitstromend via een geventileerde 852 m3 vat, dat een 
"auxiliary building" simuleert [17]. 

TEST NONC SOL INSOL Tin Vout AUX 

CBl 
CB2 
CB3 
LA1 
LA3a 
LA3b 

lucht 
lucht 
lucht 
N2 
N2 
N2 

NaOH 
NaOH 

CsOH 
CsOH 
CsOH 

A1(OH)3 

A1(OH)3 

MnO 
MnO 
MnO 

186 
111 
116 
280 
280 
280 

200 
160 
170 
240 
100 
40 

sat85 
sat81 
sat84 

overhll5 
no 
no 

LA3c =LA3a voor hoge MnO/CsOH verhouding 

waarin 
NöNC-Noncondensable component die samen met stoom een 50-50% aerosoldrager vormt 
SOL-Gebruikte oplosbaar aerosol 
INSOL-Gebruikte niet oplosbaar aerosol 
Tin-Pijpinlaattemperatuur in °C 
Vout-Pijpuitlaatsnelheid in m/s (CBl t/m CB3:pijpinlaatsnelheid ongeveer 100 m/s, pijpin-
laatdruk 210,179 res. 181 kPa, drukverlies over de pijp ca 100 kPa) 
AUX-Condities in "Auxiliary building": sat-verzadigd, overh-oververhit.temp. in °C, no-
geen "auxiliary building" gesimuleerd. 

Samenvatting van By-pass testen CBl t/m CB3 [17]: 

TEST 

CBl 
CB2 
CB3 

CON 
NaOH 

9,5 
1,9 
0 

A1(OH)3 

0 
1,3 
6,1 

DIA 

3,9 
3,2 
4,3 

STD 

2,9 
2,6 
2,5 

FRAC 
63mm 

,05 
•^,05 
<0,05 

300mm 

0,50 
0,50 
0,14 

AUX 

0,78 
0,78 
0,43 
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waarin 
CON-Aerosolconcentratie in g/m3 bij condities aan testpijpinlaat 
DIA-Aerodynamische mass-median-diameter (AMMD) in ц.т 
STD-Geometrische standaardafwijking 
FRAC-Vastgehouden fractie van het aangeboden materiaal 
3.5.2 Vroeg-lek test (LA2): 

Het testsysteem bestaat uit een 200mm toevoerpijp en het 852m3 val (dat een containment 
simuleert) met twee 18mm-diameter lekgaten (een boven, andere onder). Vervolgens [18] 
is 0.6g/s CsOH en 1.2g/s MnO voor het vat gemengd en geagglomereerd in een aerosol met 
AMMD van ca 2 ц.т en de geometrische standaardafwijking ongeveer 2, en met behulp van 
0.08kg/s stoom en 0.13kg/s stikstof naar het vat gedragen bij 280 °C. Tijdens de aerosol-in-
jektie van 50min in het voorverwarmde vat is nog 0.12kg/s stoom van 150 °C toegevoerd. 
Daarna volgt een afkoeling, eerste 15h lOmin bij de aanvoer van 0.02kg/s stoom van 150 °C, 
vervolgens zonder stoom tot ca 2 dagen vanaf het testbegin. 

Verwachte resultaten: In het kader van de pretest benchmark LA2 berekeningen [18] zijn 
de verwachte resultaten beschikbaar. Zij zijn berekend met de codes: AEROSIM-M, CON-
TAIN( ORNL), CONTAIN(UKAEA), HAA-4, MAAP-3, MCT-2, NAUA-4, NAUA-5 en 
REMOVAL. De berekende aerosolconcentratie in het vat stijgt tot bijna 5g/m3 bij het eind 
van de injectieperiode; daarna daalt de concentratie met ca 4 orden van grootte binnen de 
24 uren. Afgezien van de verschillen tussen de individuele resultaten, was de berekende 
totale aerosolmassa verdeling tussen de in het vat vastgehouden-fractie en de door het lek 
vrijgelaten fractie resp. 60 en 40%. Van de vastgehouden-fractie is gemiddeld 75% berekend 
te zijn een bezinksel en 25% een aanslag op de wanden, waarvan ongeveer 80% door de 
werking van diffusioforese en 20% door andere mechanismen als thermoforese en diffusie. 

3.5.3 Vertraagd falen-van-omsluiting test (LA4): 

Het testsysteem bestaat uit het 852m3 vat (als gesimuleerd containment), dat na 4h 40min 
van het experiment door middel van een 34mm lekgat wordt geventileerd. Begonnen wordt 
met een verzadige aimosfeer van 90 °C bij 190 kPa in het vat, waaraan 0.85g/s CsOH, 
.05kg/s stoom en .067kg/s N2bij 240 °C tesamen met .03 kg/s stoom bij 170 °C tijdeas de 
eerste 30min worden toegevoegd. Volgende 20min wordt CsOH gemengd met .85g/s MnO 
en bij een verhoogde temperatuur van 250 °C geinjecteerd. Vervolgens wordt 30min alleen 
MnO aangevoerd bij gelijke condities. Tijdens de volgende 3h 20min periode, die tot het 
begin van lek resteert, wordt .0018kg/s N2 met dalend temperatuur tot 150 °C en .03kg/s 
stoorr van 170 °C aangevoerd. Deze condities worden aangehouden tijdens de volgende 5h 
20min periode, waarin ca 80-100 min van lekweg-ven.ing tot HOkPa plaatsvinden. Ver¬ 
volgd wordt met 14h afkoeling na het uitschakelen van de stoomtoevoer [19]. 

In verband met de benchmark-berekeningen zijn de resultaten van deze test nog niet be¬ 
schikbaar. Het ECN neemt deel aan deze door het CEC georganiseerde benchmark. 

3.5.4 Depressurisatie testen (LA5 en LA6): 

Een watervoorraad wordt in het 852m3 vat gehouden onder verzadigde condities. Tijdens de 
snelle depressurisatie wordt "flashing" van- en "re-entrainment" uit- het kokende water 
bestudeerd. In LA5 test worden aerosolen alleen vooraf in het water gebracht, daarentegen 
in lest LA6 worden ook tijdens het proces aerosolen geinjecteerd [17]. 
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3.5.5 Voorlopige resultaten 

De algemene voorlopige resultaten [20] zijn: 

1) Pijpleidingen kunnen zeer effectief zijn voor agglomeratie en verwijderen van de vluchtige 
«plijtingsprodukten. 

2) Verdeling van materialen tussen hygroscopische en niet hygroscopische gewenst: het ver¬ 
wijderen van hygroscopische of gemengde hygro-/niet-hygroscopische materialen blijkt 
een orde van grootte groter dan van niet-hygroscopische materialen alleen. 

3) Stratificatie en "jet impinging" (impactie van aerosolen aan oppervlakken) zijn 
waarschijnlijke verschijnselen en dienen te worden beschouwd. 

4) Ook bij "vented containment or auxiliary building" is een of twee orde van grootte voor 
de reductie van ontsnappen van de splijtingsprodukten mogelijk. 

De specifieke voorlopige resultaten [21] zijn tot heden voor slechts twee experimenten vrij¬ 
gegeven. Van de andere testen worden de gegevens achtergehouden om bl.nde berekeningen 
mogelijk te maken. Uit test LA2 blijkt dat slechts een fractie van 0.3 uit het insluitsysteem 
ontsnapt. Bij de tests LA5 blijkt dat de resuspensie van aerosolen uit een waterig milieu bij 
een snelle depressurisatie van het insluitsysteem slechts 10-4 tot 10-3 van de aanwezige 
aerosolen betreft. 

3.5.6 Voorlopige conclusies en onzekerheden 

De LACE-experimenten leveren het inzicht in verdeling tussen diverse aerosoltransport 
mechanismen in een grootschalig experiment. De experimenten stimuleren het code- gebruik 
en de code-verge lij king. Wat de directe toepasbaarheid van de meetresultaten in de LWR-
situaties betreft kunnen de volgende kanttekeningen geplaatst worden: 

Het 852m3 experimenteel vat is weliswaar groot, maar steeds ca 2 orden van grootte kleiner 
in volume dan een typische LWR-insluiting . In hoeverre deze experimenten de "well-mixed 
assumption", die in de codes gemaakt is, hebben getest [23] is nog niet duidelijk. 

4 CODES 

De rekencodes, die voor het aerosolgedrag van belang zijn, bestrijken een of meer van de 
volgende gebieden : 

(a) Inventaris van de splijtingsprodukten. Het primaire doel van de berekeningen op dit 
gebied is uit te rekenen welke fractie van de kerninventaris van radioactief materiaal uit 
de kern vrijkomt, op welk tijdstip en in welke vorm en samenstelling. 

(b) Thermo-hydraulische aspecten. Het primaire doel van de berekeningen op dit gebied is 
de benodigde thermohydraulische gegevens te leveren ten behoeve v?.n de berekeningen 
in het gebied (c). 

(c) Aerosolgedrag aspecten. Het primaire doel van deze berekeningen is de depositie van 
het radioactieve materiaal te berekenen, zoals die op de oppervlakken gedurende het 
transport naar, binnen en uit de insluiting optreedt. 

Tot op heden is een groot aantal codes ontwikkeld. In het gebruik van deze codes ligt de 
nadruk in diverse landen anders. In Zweden bijvoorbeeld waren in het kader van de RAMA 
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studie [9] gebruikt: MAAP (voor de thermohydraulica), AEROREL en FPRAT (voor het 
vrijkomen van de spijtingsprodukten uit de oververhite splijstof). RETAIN-S (voor het splij-
tingsprodukttransport) en СОРТА (voor de condensatie in de reaktorhal). Daarentegen in 
Duitsland bijvoorbeeld worden voor containmentstudies voornamelijk gebruikt [14] COC-
MEL en FIPLOC (voor de thermohydraulica) en NAUA (voor het aerosclgedrag). De codes 
kunnen verdeeld worden in [22]: 

- INTEGRALE CODES- hierin worden meer of minder complete scenario's gesimuleerd, 
d" individuele processen in deze codes zijn betrekkelijk eenvoudig en vaak empirisch 
gemodelleerd. 

- MECHANISTISCHE CODES- hierin zijn de individuele processen tot een hogere graad 
van precisie gemodelleerd uitgaande van de achter deze processen liggende mechanica. 
Zij zijn meestal ontwikkeld voor gebruik in een bepaald segment van scenario's . 

In het volgende worden slechts die codes besproken, die beschikbaar zijn voor het uitvoeren 
van eventuele brontermberekeningen bij het ECN. (De nadruk wordt hierbij gelegd op die 
codes en die aspecten, die relevant zijn voor het onderwerp van deze bijdrage.) Deze codes 
vormen een deel uit het NRC bronterm code-pakket [27] en zijn verkregen door de par¬ 
ticipatie in de SARP activiteiten. De code-ontwikkeling in dit pakket volgt beide strategien, 
de integrale en de mechanistische. 

4.1 Integrale codes 

Integrale codes zijn samengevoegd in he' BMI-2104-pakket. In het BMI-2104-pakket zoals 
ontwikkeld door het Battelle Memorial Institute zijn voor het thermohydraulisch gedrag be¬ 
schikbaar: 

- MARCH code, voor het berekenen van totaal gedrag van het reactorkoelsysteem, de ges¬ 
molten kern en het containment. 

- MERGE code, geeft gedetailleerde temperaturen, drukken en stromingen in het reactor-
koelsysteem. 

- CORCON code, beschrijft de processen die optreden bij de penetratie van gesmolten 
kern-materiaal (corium) in het beton. 

Voor het beschrijven van het gedrag van de splijtingsprodukten in het reactorkoelsysteem 
zijn beschikbaar: 

- ORIGEN code, berekent de inventaris van de splijtingsprodukten in de splijtstof. 

- CORSOR code, beschrijft het vrijkomen van aerosolen uit de kern. 

- TRAP-MELT code, voor berekenen van het aerosokranspon en -depositie it. het 
primaire systeem. 

Voor het sphjtingsprodukten-gedrag in het reactor-insluiting zijn beschikbaar: 

- VANESA code, beschrijft het vrijkomen van aerosolen uit de kern-beton interactie. 

- NAUA-4-MOD code, kan het aerosolgedrag in de insluitconstructie berekenen. 
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- SPARC en ICEDF, zijn extra modulen, die kunnen gebruikt worden voor de gedrag -be¬ 
schrijving van drukonderdrukking basins en ijscondensoren. 

4.2 Mechanistische codes 

Voor de In-vessel-processen worden codes gebruikt volgens twee lijnen. Volgens de eerste 
lijn: 

De tweede generatie van dit code-paket onder de naam MELCOR is in ontwikkeling. 

- RELAP code voor de thermohydraulica, 

- SCDAP code voor het kemsmelten en het uit splijtstof vrijkomen van produkten (hiervoor 

is FASTGRASS toegepast) en 

- TRAPMELT code voor aerosolprocessen in het koelsysteem. 

Volgens de andere lijn: 
- TRAC code voor de thermohydraulica, 

- MELPROG code voor de andere processen tot en met het falen van het reactorvat (waarin 
voor het vrijkomen van splijtingsprodukten en de aerosoltransporten de VICTORIA 
code is toegepast). 

Voor de Ex-vesselprocessen wordt gebruikt de CONTAIN code (waarin CORCON voor de 
kern-beton interactie, VANESA voor het vrijkomen van splijtingsprodukten uit de 
kerndebris, MAEROS voor het aerosoitransport in de insluitconstructie, HECTR voor 
waterstofverbranding; aangevuld met SPARC en ICEDF voor het uitwassen met de bassin-, 
sproeier- en ijscondensorsystemen). 

4.3 Codes voor aerosolgedrag 

Voor aerosoitransport en -depositie is in het NRC bronterm codepakket een aantal codes 
be-chikbaar. TRAP-MELT en MELPROG (VICTORIA) voor de processen in het koelsys¬ 
teem, NAUA en CONTAIN (MAEROS) voor de insluiting. 

4.3.1 TRAP-MELT code 

De TRAP-MELT code is ontwikkeld voor het berekenen van aerosolgedrag in het koelsys¬ 
teem. Hiervoor zijn modellen beschikbaar van diverse componencen zoals splijtstof- en 
regelstaven, pompen, ventielen en afsluiters, pijpen en andere strukturen als verwarmers, 
turbines, separatoren, accumulatoren en bedieningssystemen. De code berekent ag¬ 
glomeratie die veroorzaakt is door de Brownse beweging, zwaartekracht en turbulente effek-
ten. De modellen voor de depositiemechanismen bevatten sedimentatie, thermoforese en 
diffusie vanuit laminaire en turbulente stromingen. Modellen zijn aanwezig voor de verdamp¬ 
ing en condensatie van splijtingsprodukten en de chemische absorptie ("chemisorptie") van 
dampen door het roestvrijstaal. Jodium en cesium zijn verondersteld de vorm van Csl en 
CsOH te hebben. Zijrepresenteren de vluchtige splijtingsprodukten, samen met Te dat in 
elementaire vorm is verondersteld . Zij worden verondersteld na het vrijkomen uit de kern in 
damp vorm te zijn, kunnen condenseren op wanden en aerosoldeeltjes en daarna weer ver¬ 
dampen of door chemische of fysisch adsorptie aan oppervlakken vastgehouden worden. De 
rest van de mindervluchtige produkten tezamen met de bestanddelen van Zircaloy, 
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roestvrijstaal en refcelstaven is verondersteld ais gecondenseerd inert aerosoldeeltje voor te 
komen. Om de rekeneconomie te verbeteren cq. rekentijden te verkorten wordt de 
aerosolgrootte gekarakteriseerd als log-normale verdeling. 

4.3.2 NAUA code 

De oorsp'onkelijke versie van de NAUA code was ontwikkeld in Duitsland, sindsdien bestaat 
NAUA in aantal versies binnen en buiten Europa. De code geeft een gedetailleerde 
mechanistische behandeling van het aerosolgedrag, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
CORRAL code uit de RSS, die berust op niet adequate modellen van empirische aard. De 
code kan het aerosolgedrag beschrijven in een natte omge-ving, waar condensatie resp. ver¬ 
damping op het aerosol-oppervlak kan plaatsvinden. NAUA voert berekeningen uit voor 
slechts 1 compartiment. Om een insluitconstructie met meerdere kompartimenten te kunnen 
behandelen dienen de berekeningen voor individuele en onderling verbonden ruimten na 
elkaar uigevoerd worden. Het aerosol is verdeeld naar grootte tussen discrete klassen 
(-bins-). De grenzen van deze klassen verschuiven tijdens het condensatie/verdamping 
proces op het aerosol-oppervlak. Voor een gegeven aerosolbron en insluitingslek berekent 
de code aerosolconcentratie, deeltjesverdeling (massaconcentratie van water en deeltjes in 
elke grootteklasse), gesedimenteerde, op wanden afgezette en uitlekkende massa als functie 
van tijd. 

Behandeld zijn processen als agglomeratie (door Brownse beweging, zwaartekracht en tur¬ 
bulentie), depositie (wegens de Brownse beweging, sedimentatie, thermo- en diffusioforese 
en impactie), stoomcondensatie op aerosolen en homogene nucleatie van waterdruppels. 
NAUA heeft geen model voor nucleatie van aerosolen, damptransport en -depositie en is 
niet geintegreerd met of direct gekoppeld aan een thermohydraulische code. De 
mogelijkheid om de code een nauwkeurige voorspelling te laten geven vraagt een nauw¬ 
keurige specificatie voor de vormfactor, stoomcondensatiehoeveelheid en andere inputs. Een 
gemodificeerde NAUA-4 versie is gemaakt [28] om ook hygroscopische effecten van CsOH 
aerosol te kunnen bestuderen. 

4.3.3 CONTAIN (MAEROS) code 

De CONTAIN code [29] is een containment code, die verschijnselen als thermohydraulisch 
gedrag, aerosol- tn splijtingsproduktengedrag, waterstofverbranding etc. simultaan behan¬ 
delt, zodat eventueel interactie tussen de verschijnselen kan plaatsvinden. De modellen voor 
enkele veiligheidssystemen, zoals voor sproeien, luchtkoelers, netwerken van koelmid-
deltransport en voor ijscondensoren zijn aanwezig. 

De code is ontwikkeld bij SANDIA National Laboratories (SNL) te Albuquerque. Voor het 
aerosolgedrag in de insluitconstructie maakt de CONTAIN code gebruik van de MAEROS 
code. 

Het MAEROS model heeft de mogelijkheid het aerosolgedrag afzonderlijk in diverse ruimten 
te beschrijven (multi-compartinent struktuur). De deeltjes zijn verdeeld naar grootte tussen 
20 klassen (-bins-), in elke klasse kan onderscheid gemaakt worden tussen diverse 
materiaalcomponenten (multi-component struktuur). De stoomverdamping van resp. con¬ 
densatie op de aerosoldeeltjes en/of wanden wordt in rekening gebracht. Drie ag¬ 
glomeratiemechanismen (Brownse beweging, zwaartekracht en turbulentie) en vier 
depositiemechanismen (sedimentatie, diffusie, diffusio- en thermoforese) zijn gemodelleerd. 
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4.4 Verificatie en onzekerheden 

In het volgende worden de vergelijkingssiudies voor de aerosolcodes samengevat. Alleen de 
codes te gebruiken voor het aerosolgedrag in de insluiting worden vergeleken. In de 
literatuur is geen vergelijkbare studie voor het aerosolgedrag in het primaire koelsysteem 
gevonden [24]. De verificatie van de computercodes verloopt meestal in twee fasen: Ver¬ 
gelijking lussen de codes onderling en vergelijking tussen de codes en experimenten. 

De vergelijkingen uk de eerste fase blijken van grote waarde te zijn. Ze helpen niet alleen 
programmafouten snel te lokaliseren maar ook, voor de gebruikers, helpen ze de ervaring op 
te bouwen en bepaalde aspecten van de modellering beter te leren kennen en te begrijpen. 
Uit de benchmarkstudies en andere vergelijkingsberekeningtn zijn verschillen in het gedrag 
tussen de codes gevonden. Deze verschillen zijn te wijten aan de verschillende veronderstel¬ 
lingen, verschillen in modellen of combinatie van modellen en aan de verschillen in dis-
cretisatie en numerieke aanpak. 

4.4.1 GREST vergelijking van PVVR aerosolcodes 

Een vergelijkingsstudie relevant voor PWR-codes is uitgevoerd door de "Group of Experts 
on the Source Term" (GREST) opgezet door de "OECD-NEA Committee on the Safety of 
Nuclear Installation" (CSNI). Een dozijn onderzoekcentra hebben berekeningen uitgevoerd 
aan de volgende scenarios. 
(a) AB hot-leg sequence in de Surry 1 PWR. 
(b) S2CD cold-leg sequence in de Surry 1 PWR, en gedeeltelijk 
(c) een grote hot-leg breuk in de Biblis-B PWR. 

Gebruik is gemaakt van diverse aerosolcodes, terwijl van zoveel mogelijk dezelfde condities 
is uitgegaan. De aerosolcodes, die de log-normale verdeling gebruiken, berekenen een 
snellere concentratievermindering in de periode na aerosol-injectie dan de codes welke een 
verdeling in discrete bins gebruiken.Dit komt doordat deze codes een grotere massa mediane 
diameter berekenen en daardoor de sedimentatie te hoog voorspellen. Dit betekent dat ze de 
sedimentatie in de tijd geleidelijk steeds meer overschatten. Geconcludeerd wordt dat de 
log-normale aannamen niet meer gerechtvaardigd is op het tijdstip dat het agglomeratie¬ 
proces intensief is. 

Een ander verschil is gevonden tussen de codes CONTAIN, AEROSIM-M aan de ene kant 
en NAUA aan de andere kant als gevolg van de modellering van de meer-componenten 
struktuur. In NAUA is namelijk aangenomen dat de materiaalsamenstelling van diverse 
aerosoldeeltjes onafhankelijk is van de deeltjesgrootte. AEROSIM-M en CONTAIN daaren¬ 
tegen laten variatie van materiaal-samenstelling tussen de individuele bins toe. Als resultaat 
wordt de door NAUA berekende tijd voor een zekere depositie van CsOH in scenario (a) 
een orde van grootte langer dan die berekend door beide andere codes. Dit i* omdat CsOH 
gemiddeld eerder vrij komt dan de meeste andere aerosolmaterialen. De aerosoldeeltjes met 
CsOH hebben daardoor een langere tijd voor agglomeratie, en groeien daarom tot grotere 
deeltjes. Het resultaat is dat het CsOH materiaal zich bij voorkeur op grotere deeltjes bevindt 
(AEROSIM-M, CONTAIN), welke sneller uitzakken dan de gemiddelde deeltjes (NAUA). 

4.4.2 CEC vergelijking van PWR aerosolcodes 

^eze EG-vergelijkingsstudie van PWR-codes was in de eerste plaab bedoeld om de boven-
geconstateerde verschillen voor scenario (a) nader op te helderen, en in de tweede plaats om 
de stoomcondsnsatie modellering in codes te vergelijken. Hiervoor was een eenvoudig 
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probleem kunstmatig geconstrueerd. Grote verschillen zijn gevonden tussen de codes AERO-
SOLS/B1 en NAUA aan de ene kant en AEROSIM-M aan de andere kant als gevolg van de 
modellering van de stoomcondensatie op aerosol. Daar de stoomdruk boven een druppel, die 
geen opgelost materiaal bevat, toeneemt met de afname van de druppeldiameter (zogenaamd 
oppervlaktekrommingeffect) kan aan elk niveau van de oververzadiging een kritische diame¬ 
ter gerelateerd worden. Op druppels die groter zijn dan de kritische druppel gaat stoom 
condenseren, terwijl de kleinere druppels droog blijven. AEROSOLS/B1 en NAUA model¬ 
leren de kritische grootte wel, waardoor de berekende grootte-verdeling van het aerosol na 
bepaalde tijd bimodaal wordt. De kleinere druppels blijven klein en blijven zweven daar 
sedimentatie voor hen niet effectief is. De grotere druppels nemen de stoom op, groeien snel 
en zakken snel uit. AEROSIM-M modelleert de krilische grootte niet en laat condensatie op 
alle druppels toe (net alsof de kritische diameter nul was). Hierdoor blijft de grootte-verdel¬ 
ing van aerosol monomodaal, alle druppels groeien aar en zakken uit :л veel kortere tijden 
dan de kleine druppels in het eerste rekengeval. 

4.4.3 Vergelijking met experimenten 

WÓ oneer de vergelijking tussen de codes onderling gemaakt is en de onderlinge verschillen 
zijn begrepen, wordt de toetsing aan experimenten zinvol. In het internationale onderzoek 
verschuift ook het accent van de vergelijkingen aan de hand van kunstmatige problemen 
(waarvoor het correcte antwoord niet voorhanden ligt) meer naar de vergelijking aan de 
hand van en met de grootschalige experimenten. Dit geeft niet alleen de mogelijkheid de 
codes onderling te vergelijken maar ook deze te toetsen aan de experimentele uitkomsten. 
Deze activiteiten zijn gefocuseerd op twee recente experimentele programma's: DEMONA 
en LACE. Vaak vertonen deze studies een dynamisch verloop: Zodra een bepaalde afwijk¬ 
ing tussen de voorspellingen en het experimentele resultaat is gevonden en begrepen, worden 
onmiddelijk acties genomen om het desbetreffenda detail in de modellering te vervangen, 
aan te passen of aan te vullen totdat een betere overeenstemming wordt behaald. Hierdoor 
ontstaan nieuwe versies van bestaande codes of zelfs bepaalde versies in diverse uitvoeringen. 

Een voorbeelc van een dergelijke afwijking is de waargenomen snellere depositie van 
aerosolen in natte omgevingen, zodra een of meer hygroscopische aerosolcomponenten aan¬ 
wezig is (CsOH in LACE LA-4 bijvoorbeeld). Grote inspanning is gaande om de modellering 
van dit detail adequaat te maken. 

Een ander systematisch verschil is geconstateerd wanneer de aerosoldepositie in grote vol¬ 
umes en gedurende lange tijden plaatsvindt, zonder enige bron van aerosol, zoals in 
DEMONA B3. De berekeningen (ook NAUA) voorspellen een doorgaande condensatie en 
depositie totdat de ruimte praktisch "leeg" is van aerosol, daarentegen gaat de aerosolcon-
centratic ir het experiment naar een constant niveau. De oorzaak van dit verschil is nog 
steeds onbekend. Verklaring is gezocht in: 
(a) onnauwkeurigheid van de aerosol-instrumentatie bij lage concentraties, 
(b) aanwezigheid van een parasitaire aerosolbron in het experiment waarmee geen rekening 

is gehouden in de berekening, of: 
(c) de modellering in de codes is onvoldoende volledig. 

4.4.4 Onzekerheid in gebruik van aerosolcodes 

De ontwikkeling van de aerosolcodes voor LWR-veiligheidsanalyses was de laatste jaren zeer 
intensief en vergaand. Desondanks kunnen bepaalde gebieden of details aangegeven worden, 
waarover nog onzekerheden bestaan. De voornaamste zijn: 

bijlage 1.7 



- из -

De codes zijn getoetst met experimenten waarin de grootste experimentele ruimte nog steeds 
bijna twee orde van grootte kleiner is in volume dan een typische LWR -insluiting. 

De codes behandelen deze ruimte als een enkel, perfect gemengd compartiment of als een 
verbonden stelsel van deze compartimenten. De momenten waarop de aerosolcondities en 
de thermohydraulische condities perfect gemengd of gestratificeerd worden is nog onzeker. 

In experimenten zijn aerosolen gebruikt die geen extra warmte produceren. Met andere 
woorden de vervalwarmte is niet gesimuleerd. 

Zodra de thermohydraulische condities nabij de verzadiging komen wordt het aerosolgedrag 
gevoelig voor kleine veranderingen in deze toestand. Dit vraagt een hoge graad van nauw¬ 
keurigheid waarmee de thermohydraulische condities nabij deze toestand bekend moeten 
zijn. Dit probleem is internationaal onderkend. Daar het aerosolgedrag ook de ther¬ 
mohydraulische condities beïnvloedt, wordt getracht dit punt op te lossen door het koppelen 
van de thermohydraulische en aerosolcodes, zodat het totaalgedr..g nauwkeurig wordt 
berekend. 

Het hygroscopisch gedrag van aerosolen dient voor een goede beschrijving van het aerosol¬ 
gedrag gemodelleerd te worden. 

Er bestaat onzekerheid omtrent het langetermijngedrag var. aerosolen. 

5. RELEVANTE AEROSOLSYSTEMEN 

In het volgende worden enkele voor de LWR-veiligheid relevante speciale processen die van 
invloed zijn op het aerosolgedrag belicht. 

5.1. Het opnieuw vluchtig worden van splijtingsprodukten 

Het radioactieve materiaal dat op oppervlakken gedeponeerd is, kan onder bepaalde 
omstandigheden weer terugkomen in de atmosfeer. Het proces, dat "revolatilization" [25] 
genoemd wordt, kan bijvoorbeeld optreden als de oppervlaktemperatuur hoger wordt, als 
grete gassnelheden nabij het oppervlak ontstaan, of als de druk boven een vrij vloeistofop¬ 
pervlak wordt verlaagd. Dit proces betreft materiaal dat zowel in het primaire koelsysteem als 
binnen de insluitconstruktie gedeponeerd is. Het proces kan een aantal vormen hebben: 
-herverdamping ("revaporization"), 
-meesleuren ("reentrainment") en 
-resuspensie ("resuspension"). 

In werkelijkheid zullen ze vaak in combinaties optreden. Eerst wordt de betekenis van deze 
processen gegeven, waarna een aantal situaties waarin ze een rol spelen nader wordt be¬ 
sproken. 

5.1.1 Herverdamping 

Herverdamping heeft betrekking op vaste en vloeibare (gedeponeerde) materialen die door 
verdamping weer in de gasfase komen. Daarna kunnen ze in de dampfase blijven bestaan of 
in de vaste of vloeibare fase overgaan door nucleatie tot of condensatie op een aerosol of op 
koudere oppervlakken. 

5.1.2. Het meesleuren 

Dit proces betreft de vorming van druppels in de gasstroming boven een vloeistofoppervlak 
door mechanische desintegratie hetzij (a) van de oppervlaktefilm tijdens de penetratie van 
gasbellen of (b) van de vloeistof tijdens de turbulente stromingscondities. 

bijlage 1.7 



- 114 -

5.1.3. Resuspensie 

Dit proces betreft het weer in de atmosfeer komen van (vaste) aerosoldeeltjes, die 
gedeponeerd waren, bijvoorbeeld door sterke langs oppervlakken stromende gasstromen. 

5.1.4. Uit kokende plassen 

Onder bepaalde condities kunnen de radioactieve materialen, die in het water van PWR 
"sumps" of BWR drukonderdrukkingsbassins aanwezig zijn, weer vluchtig worden. Het 
proces is voornamelijk afhankelijk van de intensiteit van de stoomproduktie en met name 
van de stoomsnelheid bij het oppervlak. 

Voor lagere stoomsnelheden tot ca 15 cm/s, zoals bij trage depressurisatie het geval is, 
verplaatst zich stoom naar het oppervlak in de vorm van gasbellen. Dit leidr rot druppelvorm¬ 
ing door twee mechanismen: 

- De "film-druppels" (1 tot ЮОцт diameter) zijn de resten van het uit elkaar spattende 
filmmembraan die door elke gasbel aan het oppervlak gevormd wordt. De filmdruppels 
worden alleen gevormd door gasbellen groter dan ca 0,2 mm. 

- De "jet-druppels" (grovere druppels 100 tot 1000 цт) ontstaan door een jet in de in-
elkaar stortende gasbelkrater als gevolg van drukverlaging nadat het filmmembraan wordt 
gebroken. De jet-druppels komen voor alleen bij gasbellen kleiner dan ca 6 mm. 

Vo^r stoomsnelheden tussen 15 en 45 cm/s ontstaat een overgangsgebied dat nog niet vol¬ 
doende is onderzocht. Voor snelheden groter dan ca 45 cm/s, zoals die door een snelle 
depressurizatie of flashing kunnen ontstaan, gaat het stoom-transport door de vloeistof over 
in een "churn"-stroom. De druppels worden niet meer gevormd door het barsten van gasbel¬ 
len maar de vloeistof wordt gebroken in vellen en staven. Beide vormen zijn instabiel, de 
vellen breken in staven en de staven breken in druppels (grootte van mm). 

Voor beide stromingen neemt de hoeveelheid van het meegesleurde materiaal toe met de 
stoomsnelheid. Een kwantitatieve beschrijving is door aantal onderzoekers gegeven [25] 
gebaseerd op ds uitkomsten van kleinschalige experimenten. Belangrijk is, wat er verder met 
de druppels in de dampruimte boven het oppervlak gaat gebeuren. De (grotere) druppels 
kunnen terug zakken, door condensatie/verdamping groeien resp. krimpen of met de atmos¬ 
feer meegetransporteerd worden. *ïen grote onzekerheid bij toepassing van de experimentele 
resultaten voor LWR scenarios vindt z'n oorsprong in het grote verschil tussen de dampruim-
ten voor beide gevallen. Verwacht wordt dat druppels groter dan 10 ц т geen bijdrage kun¬ 
nen ieveren tot de verspreiding. 
Een andere bron van onzekerheid in resuspensie is een ongelijke concentratieverdeling bij 
het oppervlak, en daardoor in de druppel (de druppels zijn voornamelijk gevormd uit vloeis¬ 
tof nabij het oppervlak). De waargenomen oppervlak- en druppelconcentraties zijn veel 
hoger dan uit de in de plas gemiddelde concentratie verwacht kan worden. Dit verschil hangt 
af van de samenstelling en de mate van hygroscopisch zijn van het materiaal en van de 
oppervlakte-spanning van de vloeistof. Uit de LACE experimenten blijkt dat slechts een 
kleine fractie van de pias-inhoud door resuspensie weer in de atmosfeer komt. 

5.1.5. Uit vloeistoffilms 

Experimenten tonen aan dat druppels met CsOH, Csl en andere aerosolen vloeistoffilms 
vormen als ze zich op een wand verzamelen. Vloeistoffilms kunnen zich ook vormen bij 
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hogere temperaturen, zoals deze in het primaire koelsysteem kunnen onstaan, als de tem¬ 
peratuur van het systeem hoger wordt dan het smeltpunt van afgezette vaste deeltjes. 

Als gas met voldoende snelheid over de vloeistoffilm stroomt dan kan vloeistof meegesleurd 
worden. Boven een bepaalde snelheid worden oppervlaktegolven gevormd. Langs deze gol¬ 
ven wordt do gassnelheid bij de dalen en toppen verlaagd resp. -erhoogd en, volgens het 
theorema van Bernoulli, de druk boven het oppervlak verhoogd resp. verlaagd. Dit leidt tot 
versterking van de golven, die door de wrijving ook beginnen stroomafwaarts te bewegen. Bij 
een snelheid groter dan ongeveer 15 a 30 m/s (in een lucht-water systeem) komen (relatief 
fijne) druppels los door het rollen of het ondersnijden van golven. 

Door wrijving van de gasstroom en/of werking van de zwaartekracht (bij een hellend op¬ 
pervlak) komt de hele vloeistoffilm in beweging. Het afgezette materiaal hoeft dus niet op 
een vaste plaats te blijven zitten maar kan eventueel verplaatst worden door de beweging. 
Ook is waargenomen dat door een hogere gassnelheid meegesleurde druppels stroomafwaarts 
weer gedeponeerd worden zodat het materiaal sprongsgewijs getransporteerd wordt. 

Aan het eind van een oppervlak (een pijp bijvoorbeeld) wordt de bewegende film losgelaten, 
de vloeistof breekt en (relatief grove) druppels worden gevormd. Deze druppels blijken 
(LACE CB1 tot CB3, LAI, LA3) op zich in hun weg staande oppervlakken neer te slaan 
door impactie of, bij een gassnelheidverlaging, op de bodem te sedimenteren. 

Daar de gemiddelde afstand tussen deeltjes van het aerosol door hoge concentratie in de 
vloeistoffilm kleiner geworden is kan de deeltjesgrootte van het afgezette aerosol door ag¬ 
glomeratie toenemen. Een co-agglo>Tieratie van vloeistof/vaste aerosol blijkt in de LACE 
testen door het aanwezige viskeuse bestanddeel (NaOH) bepaald worden. 

5.1.6. Vanaf oppervlakken 

De vloeistoffilm kan onder bepaalde condities verdampen totdat het oppervlak eventueel 
drcog komt te staan. Tijdens het verdampingsproces kunnen de radioactieve materialen, die 
in de film aanwezig zijn, weer vluchtig worden. Uit experimenten met diverse jodium en 
cesium verbindingen blijkt dat slechts een kleine fractie vrij komt (minder dan 4.5 % van 
jodium en minder dan 1.5 % van cesium) en de voornaamste fractie als een vaste residue 
aan het oppervlak blijft. De Csl oplossing droogt op tot een vaste laag die alleen door 
mechanische krachten los kan komen. CsOH oplossing droogt nooit volledig op maar blijft 
als een pasta sterk adherent op het oppervlak. 

Uit experimenten blijkt resuspensie vanuit oppervlakken een orde van grootte kleiner zijn 
voor natte dan voor droge oppervlakken, en 2 tot 3 orden van grootte kleiner voor ruwe dan 
voor gladde oppervlak'ien. Resuspensie neemt toe met de toenemende dikte van de afgezette 
laag. De aerosoltoestand op het oprervlak is van belang: agglomeratie op het oppervlak 
maakt dat de voor resuspensie potentiële deeltjes groter worden, de electrostatische lading 
kan zowel de agglomeratie en de hechting met het oppervlak versterken. 

Over de resuspensie vanaf oppervlakken van een primair koelsysteem zijn nog onvoldoende 
gegevens beschikbaar (er zijn meer data beschikbaar voor ruwe en minder voor gladde op¬ 
pervlakken). Algemeen wordt bij een "blowdown" slechts zeer gering effect verwacht aan¬ 
gezien bij de verwachte deeltjesgrootte ( <10цт) snelheden van meer dan ca 10 m/s voor 
resuspensie nodig zijn. 
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5.1.7. Bij waterstofverbranding 

Bij een waterstofverbranding worden gastemperaturen van honderden °C bereikt en wordt 
het aerosol onderworpen aan intensieve oxydatie. De berekende gevolgen zijn nog zeer on¬ 
zeker. De hoeveelheid zuurstof beschikbaar voor oxydatie is een van de bepalende factoren. 
Als bovengrens geven berekeningen een factor 4 grotere jodium verspreiding bij een com¬ 
plete conversie van Csl naar jodiumgas [25]. Deze berekeningen hebben met de snelle 
reactie tussen het gevormde jodium en aerosolen na de verbranding geen rekening 
gehouden. De experimenten daarentegen geven een grote adsorptie op aerosoldeeltjes aan. 
Aangezien Csl en CsOH in het containment eerder vrij komen (relatief tot andere com¬ 
ponenten) in tijden van intensieve stoomcondensatie, is op moment van de waterstof¬ 
verbranding het merendeel al gedeponeerd. Rekening houdend met de adsorpueprocessen 
wordt slechts 2 tot 3 % van het vrijkomende jodium geschat in gasvorm te blijven. 

Door de grote warmtecapaciteit in waterplassen wordt als gevolg van de waterstofverbranding 
weinig verdamping van het water (met daarin de splijiingsprodukten) verwacht. 

5.2. Het sproeien 

Sproeireinigen van aerosolen is een proces bekend uit de luchtreinigingstechnieken. Dit 
proces is ook zeer effectief voor de depositie van aerosolen, relevant voor de LWR 
veiligheid. De aerosoldepositie ontstaat door twee oorzaken: 

- De waterdruppels bieden een groot oppervlak voor de depositie-processen aan. Door de 
relatieve snelheid tussen de vallende druppels en het aerosol ontstaat een grote kans tot 
kontakt en de aerosol-opname in de druppel. 

- Door het inzetten van sproeiers wordt de atmosfeer verzadigd. In deze atmosfeer treedt 
intensieve condensatie op deeltjes op. De deeltjes groeien wat tot een snelle sedimentatie 
leidt, zoals ook dcor experimenten is gedemonstreerd (onder andere in DEMONA). 
Een verschil in gedrag is waargenomen tussen het niet-oplosbare aerosol (UO2, PtOx 
bijvoorbeeld) en het oplosbare aerosol (NaNO2). In een niet-verzadigde atmosfeer 
neemt het oplosbare aerosol al een vorm aan van drunpels die onder verzadigde con¬ 
dities nog sneller groeien dat het niet-oplosbare aerosol. 

De hygroscopische materialen hebben grote invloed op het proces. Voor een goede be¬ 
schrijving van deze invloed ontbreken nog gegevens in de vorm van dampspaning boven 
zoutoplossingen, wateractiviteit voor hoge concentraties en afwijking van de ideale soortelijke 
massa voor werkelijke oplossingen van splijtingsprodukten, splijtstof en construc¬ 
tiematerialen. 

5.3. Uitwassen (scrubbing) 

Als een gasstroom met aerosol door een waterlaag getransporteerd wordt, worden de aerosol¬ 
deeltjes uitgewassen. In het water breekt de gasstroom snel uiteen in grote gasbellen. Deze 
gasbellen zijn instabiel en vallen verder uiteen totdat de diameter kleiner wordt dan ca 6 mm 
(kritisch Webergetal van ongeveer 15). Als ook stoom in de gasbel aanwezig is worden de 
afmetingen van gasbellen in ondergekoeld water verder gereduceerd door condensatie. De 
bellen bewegen zich schommelend naar het wateroppervlak, waar ze een schuim vormen. 

Door dit fragmentatie proces neemt het totaal interactieoppervlak tussen gasfase en water, 
dat voor de aerosoldepositie beschikbaar is, aanzienlijk toe. Vervorming van de bellen en 
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hun onregelmatige beweging veroorzaken een (schommelende) gascirculatie binnen de bel¬ 
len en vergroten daardoor -e kans dat een deeltje het wateroppervlak in de bel raakt. Deze 
kans neemt verder toe met de beschikbare tijd (aerosolretentie blijkt exponentieel af¬ 
hankelijk te zijn van de hoogte van de waterkolom). 

De voornaamste aerosolprocessen zijn sedimentatie en impactie voor grotere aerosoldeeltjes 
(> 1 дт) en diffusie voor kleinere deeltjes (<0,1дт); een minimum retentie ontstaat bij ca 
0.25цт. Lagere temperatuur van de stroming verhoogt aerosolretentie, waarschijnlijk door 
de dampcondensatie op aerosoldeeltjes. Voor toenamende watertemperatuur neemt de ver¬ 
damping in de bel toe. De retentie daardoor neemt af door vergroting van de belgrootte en 
door een "negatieve" difussioforese. De verlaagde retentie in het water wordt gedeeltelijk 
gecompenseerd door de verhoogde retentie boven het water (meer damp, intensieve conden¬ 
satie op aerosol en oppervlakken). 

De drukonderdrukkingsbassins zijn zeer effectief voor het uitwassen van aerosol. Voor 
jodium bijvoorbeeld worden penetraties gegeven [26] van P<0,01 (HIO, Hl, I2 ) en 
P<0.001 (minder vluchtige Csl) voor ondergekoeld water en P<0,03 (I2 ), P<0.01(CsI) voor 
verzadigd water. Voor kokend water bestaan nog weinig gegevens, maar er wordt een kleinere 
retentie verwacht. 

5.4. Lekwegen 

De massa en warmte, die na een ongeluk uit de kern in de insluiting vrij komen, verhogen de 
druk binnen de insluiting. Dit kan resulteren in een plotselinge en grote breuk van de inslui¬ 
ting of tot een lekkage die een breuk voorkomt danwei uitstelt [26] Een analytische studie 
werd uitgevoerd in 1985 door de "Containment Performance Working Group" in het kader 
van de "USA Severe Accident Research Programme (SARP)". In deze studie werden de 
lekdimensies als functie van de containment druk en belasting voor een aantal on-
gevalsscenarios en voor verschillende insluitconstructies geschat. Mogelijke lekwegen veroor¬ 
zaakt door grote vervormingen van de insluiting bij de ontwerpdruk werden niet behandeld. 
De recente brontermstudies [25] zijn het eens dat de meeste insluitconstructies zo sterk zijn 
dat het vroegtijdig falen van de insluiting onwaarschijnlijk geacht kan worden. 

Niettemin kan lekkage van deze constructies bij hogere belastingen zeer waarschijnlijk wor¬ 
den geacht. De atmosfeer kan dan vanuit de insluitconstructie door in veel gevallen een 
scheur naar buiten ontsnappen. Bij scheuren in beton ontstaan nauwe wegen van ingewik¬ 
kelde vorm en behoorlijke wandruwheid; de meegetr?.nsporteerde aerosolen zullen in deze 
scheuren door de werking van depositieprocessen worden afgezet. Bij een stalen insluit¬ 
constructie zullen de lekken voornamelijk bij de doorvoeringen ontstaan. Ds retentie is daar¬ 
bij aanzienlijk minder dan bij lekwegen door beton. 

Uit onderzoek [26] blijkt dat sedimentatie (bij kleine snelheden) en impactie (bij grote snel¬ 
heden) de relevante aerosoldepositie processen zijn. Door geringe electrostatische 
ladingsverschillen, warmteoverdracht en condensatie in de scheur zijn electro-, thermo- en 
diffusioforese relatief onbelangrijk; slechts diffusie voor kleine deeltjes, agglomeratie en con¬ 
densatie op aerosolen hebben een niet verwaarloosbaar effect. De aerosolretentie in de lek¬ 
wegen blijkt sterk toe te nemen met de deeltjesdiameter. Dit betekent dat van de deeltjes 
groter dan ca 3 ц т slechts een hele kleine fractie door de scheur zal kunnen onsnappen. 

Het in de scheur gedeponeerde materiaal kan de afmetingen van de scheur beïnvloeden en 
bij hogere aerosokoncentraties zelfs de scheur doen verstoppen. Brokken van de afgezette 
laag kunnen los komen, maar komen daarna weer snel aan de ruwe wand vast zitten of 
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sedimenteren kort na hun uittreding vanuit de lekweg. Het al dan niet aanwezige vocht kan 
het verloop van dit proces beinvloeden hetzij door de condensatie ir. de lekweg of door hei 
meesleuren vanuit de binnenwand van de insluiting. 

5.5. V-Scenario 

Een andere mogelijkheid, waarmee splijtingsprodukten kunnen ontsnappen zonder effectief 
binnen de insluitconstructie gedeponeerd te worden, ontstaat door het kortsluiten van de 
reactorinsluitfunctie. Door bijvoorbeeld een lek van het koelsysteem bij de turbines, kunnen 
de radioactieve materialen door het koelsysteem rechtstreeks naar het bijgebouw ("auxiliary 
building") ontsnappen. Men spreekt dan over een containment kortsluit ("by-pass") scenar¬ 
io of wel over een V-scenario. 

Bij dit scenario is belangrijk wat er gebeurt met de aerosolen tijdens hun weg door het koel¬ 
systeem en tijdens hun verblijf in het bijgebouw. Grootschalige experimenten (MARVIKEN, 
LACE CB1 t/m CB3, LAI en LA3) hebben laten zien hoe aerosol zich in pijpsystemen qua 
depositie en morfologische veranderingen gedragen. Het aerosol wordt in de pijp 
gedeponeerd, grotendeels resuspendeerd en daarna kort na het uittreden van de pijp in een 
van het aerosol afwijkende vorm afgezet. In het bijgebouw kan ook aanzienlijke retentie 
bereikt worden, afhankelijk van aerosolverblijfstijden en de getroffen maatregelen (aanwezig 
vocht, bijvoorbeeld door sproeien). 

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Het merendeel van het radioactieve materiaal, dat na een ernstig reactorongeval in de inslui¬ 
ting terechtkomt, neemt de vorm aan van een aerosol. De concentratie van de aerosolen 
neemt in de tijd af door de werking van natuurlijke processen. De belangrijkste 
aerosolprocessen zijn besproken. De kleine aerosoldeeltjes blijken zeer effectief door dif-
fusieprocessen op de wanden gedeponeerd te worden. De grote deeltjes zakken snel op de 
bodem. De middelgrote deeltjes daarentegen blijven relatief lang in de insluiting zweven. 
Coalugatie en condensatie van stoom op deze deeltjes zijn de twee belangrijkste mechanis¬ 
men die ervoor zorgen dat deze deeltjes aangroeien en daarna uitzakken. 

De afzonderlijke aerosolprocessen zijn experimenteel bestudeerd, voornamelijk in de ECN-, 
NSSP- en CSE-experimenten. Gecombineerde processen en processen onder condities die 
meer de ongevalscondities benaderen zijn in grootschalige experimenten als MARVIKEN, 
DEMONA en LACE in internationale samenwerking bestudeerd. De rekencodes die voor 
het beschrijven van het zerosolgedrag ontwikkeld zijn, zijn ook in internationaal verband 
door deze experimenten gevalideerd. 

Er kan geconcludeerd worden dat een grote inspanning verricht is om de aerosol-aspecten 
van de bronterm goed te kunnen voorspellen. Een uitgebreide ontwikkeling van de reken-
codes is gaande. Deze ontwikkeling berust op een internationale samenwerking en wordt 
onderbouwd door vele experimenten. Het resultaat is dat de modellen in de codes goed 
gevalideerd worden. Het berekenen van het aerosolgedrag is nu een van de beter-ontwik-
kelde disciplines op het gebied van bronterm beschrijving [27]. De modellen zijn getoetst 
aan een groot aantal experimenten, die reeds een breed gebied van condities bestrijken. 
Onzekerheid bestaat nog door geconstateerde verschillen tussen de experimentele omstan¬ 
digheden en de verwachte condities bij een ongeval. 

bijlage 1.7 



- 119 -

A Aanhangsel: Aerosolgrootte 

In de aerosolwetenschap verstaat men onder aerosol in het algemeen verzamelingen van N 
deeltjes met diameters di=dlfd2,.,d.\. In praktijk zijn deze verzamelingen vaak als log-nor-
maal gekarakteriseerd. Dit geeft een mogelijkheid de diversiteit van diameters in zo'n ver¬ 
zameling te reduceren tot 2 parameters: 
- de karakteristische gemiddelde diameter D, en 
- de geometrische standaardafwijking Gg. 
Aangezien de log-normale verdeling wordt gebruikt voor verdelingen van deeltjes diameter, 

oppervlakte, volume, massa etc. ontstaat verwarring door verschillende keus voor D. 

A. 1 Meest gebruikte definities 

De meest gebruikelijke definities voor de karakteristische gemiddelde diameter D (gebaseerd 
op homogene bolvormige deeltjes) zijn: 

D 

d* 
dg 
Dg 

da 
dm 
da' 
Da 
dm' 
Dm 

BETEKENIS 

count mode-diameter 
count median-diameter 
count mean-diameter 
(geometrisch mean-diam.) 
diameter van gem.oppervlak 
diameter van gem.massa 
oppervlak median-diameter 
oppervlak mean-diameter 
massa median-diameter 
massa mean-diameter 

DEFINITIE 

maximum waarschijnlijkheid 
50% van di < dg 
Dg"N=drd2*..*dN 
i.e.ln Dg=SOM(ln di)/N 
da**2=SOM(di**2)/N 
dm**3=SOM(di"3)/N 
50% van di"2 < da"'2 
Da=SOM(di**3)/SOM(di"2) 
50% vandi**3 < dm"*3 
Dm=SOM(di"4)/SOM(di*#3) 

A. 2 Onderlinge Verhoudingen D/dg 

D 

d* 
Dg 
da 
dm 
da' 
Da 
dm' 
Dm 
waarin 

С Gg=l Gg=1.5 

-1 1 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

0,5 

0,848 
1,086 
1,179 
1,280 
1,389 
1,508 
1,638 
1,778 

Gg=2 

0,619 
1,272 
1,617 
2,056 
2,614 
3,324 
4,226 
5,374 

Gg=2.5 

0,432 
1,522 
2,315 
3,523 
5,361 
8,158 

12,413 
18,889 

Gg=3 

0,299 
1,828 
3,343 
6,113 

11,177 
20,438 
37,369 
68,328 

C-konstante uit: In D= In dg + С ' (In Gg)**2 

Om afwijkingen van de homogeniteit en de bolvorm te kunnen verwerken zijn de massa-
equivalente en aerodynamische diameters geintroduceerd: De massa-equivalente diameter 
van een deeltje is gedefineerd als de diameter van een hypothetisch bol van dezelfde dich¬ 
theid, oie dezelfde Stokes-valsnelheid als het beschouwde deeltje bezit. De aerodynamische 
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diameter (de gemiddelde hiervoor is de "aerodynamic mass-mean diameter" AMMD) van 
een deeltje is gedefineerd ab de massa-equivalente diameter, alleen de hypothetische bol 
met eenheidsdichtheid is verondersteld. 

De gemiddelde diameters, die in de literatuur voor log-normale verdeling zijn gegeven, zon¬ 
der aan te geven welke gemiddelde diame'.ir is bedoeld (30], [31], [32] geven weinig infor¬ 
matie, aangezien de verschillen tussen diverse definities tot 2 orden van grootte kunnen 
oplopen. 
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1. INLEIDING 

De doelstelling van het gerapporteerde onderzoek is een samenvattend overzicht te 
presenteren van de lekdichtheid van de insluitconstructies van kerncentrales onder invloed 
van de belasting ten gevolge van kernsmelting. 

De insluitconstructie van een kernreactorinstallatie is in de eerste plaats een 
druk-opnemende constructie (drukvat) en behoort als zodanig tot de veiligheidssystemen 
van een kernreactor. Wat betreft de realisering van de insluitfunctie zijn door de diverse 
leveranciers van reactorsystemen verschillende ontwerpfilosofien gevolgd. Deze hebben 
geresulteerd in onderling soms sterk verschillende uitvoeringsvormen. Wel zijn in het kader 
van dit onderzoek voor de Nederlandse situatie twee hoofdgroepen te onderscheiden, 
namelijk de insluitsystemen voor de drukwaterreactor (PWR) en die voor de kokendwater 
reactor (BWR). Overigens zijn binnen deze beide hoofdgroepen ook weer onderling sterk 
verschillende ontwerpen gerealiseerd. 

In het algemeen zijn de verschillen in ontwerpen van insluitsystemen, die in de loop der jaren 
zijn ontstaan, het gevolg van veranderende inzichten van systeembouwers, 
elektriciteitsbedrijven en autoriteiten ten aanzien van veiligheidsconcepten. Deze inzichten 
betreffen zowel het reactorsysteem zelf als de invloeden die de omgeving op het systeem 
zouden kunnen uitoefenen (zoals gaswolkexplosie, een neerstortend vliegtuig en 
aardbevingen). Tevens zijn uiteraard historische ontwikkelingen bij de verschillende 
leveranciers van invloed op het onderwerp. 

Het onderzoek naar de diverse insluitconstructies heeft betrekking op: 

Duitsland, PWR met stalen bolvormige insluitconstructie (KWU) 

- USA, BWR II (G E.) PWR beide met stalen of betonnen insluitconstructies 

Frankrijk, PWR met een insluitconstructie van (Framatome) spanbeton 

Zweden, BWR met een insluitconstructie van (ASEA) spanbeton 

Per fabrikant en per type insluitconstructie wordt een overzien", gegeven van de diverse 
bezwijkdrukken onder invloed van stationairs drukopbouw. Tevens wordt voor zover 
mogelijk een kwantitatieve beschouwing gegeven m.b.t. de integriteit onder invloed van 
snelle druktransienten, projectielen en temperatuureffecten. 

Functie van de insluitconstructie 

De functie van de insluitconstructie is tweeledig. 

1. Het voorkomen dat radioactieve splijtingsprodukten zich in de omgeving kunnen 
verspreiden. 

2. Het beschermen van de inwendige componenten en systemen tegen externe invloeden. 

Relatie ontwerpcode en drukcapaciteit 

Insluitconstructies worden ontworpen volgens een voorschrift (code) dat per land 
verschillend kan zijn. Deze code bepaalt in belangrijke mate aan de hand van toelaatbare 
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spanning en de in rekening te brengen ongevalsdruk, de lekdichtheid van de 
insluitconstructie. 

Opmerking: Alle in deze bijlage (1.8) genoemde drukken zijn overdrukken in MPa. 

2. TYPEN INSLUITCONSTRUCTIES 

De Irsluitconstructies voor druk water reactoren (PWR) 

Voor drukwaterreactoren worden in het algemeen "grote droge insluitconstructies" 
toegepast. Deze worden zo genoemd omdat zij niet van een drukonderdrukkingsbassin zijn 
voorzien, waarin de tijdens het leegblazen van het primaire koelsysteem ontwikkelde stoom 
kan condenseren. Om de drukopbouw te kunnen weerstaan, is het volume van de 
insluitconstructies groot en is de ontwerpdruk vrij hoog, 0,3 tot 0,5 MPa. 

De beide hoofdfuncties van de insluitconstructie kunnen in al of niet gescheiden constructies 
zijn ondergebracht. Bij gescheiden functies wordt de gaidichte en drukvaste constructie In 
staal of in beton al of niet met een stalen binnenbekleding, uitgevoerd. De bescherming tegen 
externe invloeden wordt dan door een daarvan gescheiden betonnen omhulling gegeven. 

Bij gecombineerde functies wordt de constructie van beton met een stalen binnenbekleding 
vervaardigd. In de figuren 8.1.1 en 8.1.2 zijn de beide type weergegeven zoals door 
Framatome geleverd. In figuur 8.1.3 is ook een grote droge insluitconstructie afgebeeld. In 
dit geval voor een Duitse KWU-centrale. Deze constructie is van hetzelfde type als die in 
figuar 8.1.2 met als belangrijkste verschil dat de gasdichte insluitconstructie hier bolvormig is. 
De kerncentrale in Borssele is voorzien van dit type insluitconstructie. 

De insluitconstructies voor kokendwaterreactoren (BVVR) 

Voor kokendwaterreactoren worden in de meeste gevallen insluitconstructies toegepast die 
voorzien zijn van drukonderdrukkingssystemen. Hierbij wordt de gasdichte insluiting 
verdeeld in twee volumina, de droge en de natte ruimte, die door een waterslot (het 
drukonderdrukkingsbassin) met elkaar zijn verbonden. Het reactorvat en een gedeelte van 
het primaire koelsysteem binnen de gasdichte insluiting, bevinden zich in de droge ruimte. 

De bij een koelmiddelverliesongeval gevormde stoom zal daardoor in deze droge ruimte 
vrijkomen en via het drukonderdrukkingsbassin naar de natte ruimte worden geleid. Hierbij 
wordt de stoom op een zodanige manier in het bassin verdeeld dat hij condenseert en geen 
bijdrage meer levert tot de drukopbouw in de insluiting. Dit heeft tot gevolg dat het volume 
var de gasdichte insluitingrelatief klein gehjuden kan worden. 

De reden dat drukonderdrukkingsbassins worden toegepast bij kokend-waterreactoren is 
vooral gelegen in het feit dat de energie-inhoud van het primaire systeem, in verhouding tot 
drukwaterreactoren van gelijk vermogen, bij dit type aanzienlijk groter is. 
Drukonderdrukkingsbassins zijn bij drukwaterreactoren nooit toegepast vanwege de grote 
afmetingen van het primaire systeem dat met al zijn componenten binnen de gasdichte 
insluiting moet worden geplaatst. Hierdoor zouden de afmetingen van de insluitingen toch 
nauwelijks kunnen worden verkleind. In de figuren 8.1.4 en 8.1.5 zijn twee gangbare typen 
insluitconstructies met drukonderdrukkingssystemen weergegeven, namelijk de door 
ASEA-ATOM geleverde, van de BWR mark II afgeleide centrale en de door General 
Electric geleverde BWR mark III. 
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Uitvoeringsvorm van de insluitconstructies 

- Enkelwandig versus dubbelwandig. De dubbelwandige uitvoering heeft een tweetal 
belangrijke voordelen m.b.t. de functie van de insluitconstructie, te weten: 
. een verdere reduktie van de verspreidingen van radioactieve splijtingsprodukten in de 

omgeving. 
. een betere bescherming van de binnenste insluitconstructie en de zich daarin bevindende 

componenten en systemen, tegen externe invloeden zoals vliegtuigongeval en 
gaswolkexplosie. 

Een punt waaraan bij dubbelwandige constructies echter wel extra aandacht aan moet 
worden besteed is het feit dat met name de staler binnen-constructies slechts op geringe 
externe overdruk belast kunnen worden (knik gevaar). Een dergelijke situatie zou zich voor 
kunnen doen bij bijvoorbeeld waterstofverbranding in de ruimte tussen de beide 
insluitconstructies. 

3. ONDERZOEK NAAR DE INTEGRITEIT 

Het onderzoek naar de integriteit wordt hier beperkt tot centrales met dubbelwandige 
insluitconstructies vanwege de grotere veiligheidsmarges en de overheidseisen dienaan¬ 
gaande. 

- Passieve druk-onderdrukking. In het geval van het droogvallen van de reactorkern en het 
uitvallen van de actieve druk-onderdrukkingssystemen wordt de druktoename in de tijd 
mede bepaald door het al of niet aanwezig zijn van een passief druk-onderdrukkingssysteem. 
Een centrale uitgerust met zo'n systeem heeft een lagere ontwerpdruk en een kleiner 
insluitvolume nodig om te voldoen aan de ontwerpcondities. Voorbeelden van ontwerpen 
met een passief systeem zijn de GE-BWR's centrales en de Westinghouse PWR-ice 
condensor centrales. 

- Materiaalsoorten. De buitenste omhulling is in alle gevallen van al of niet voorgespannen 
beton. De binnenste omhulling (insluitconstructie) is van staal of van beten, al of niet 
voorgespannen. In het algemeen zijn betonnen insluitconstructies voorzien van een metalen 
bekleding ter vermindering van de lekkage. Een uitzondering vormt de insluitconstructie van 
de FRAMATOME-1300 MW centrale welke geen bekleding heeft. De zweedse 
ASEA-ATOM centrale heeft een in het beton opgenomen metalen barrière. Met betrekking 
tot het voorgespannen beton kan voor wat de spankabels betreft een onderscheid gemaakt 
worden tussen "bonded" en "unbonded". In het laatste geval kunnen de spankabels worden 
nagespannen en eventueel vervangen. 

- Overdruk beveiliging. De behoefte aan grotere veiligheid, mede gestimuleerd door recente 
ongevallen en toenemende publiciteit, heeft er toe geleid maatregelen te treffen m.b.t. 
drukbegrenzing voor een kernsmeltongeval na uitvallen van alle 
druk-onderdrukkingssystemen. Additionele veiligheidssystemen welke de druk afvoeren 
naar ruimtes buiten de insluitconstructie worden of zijn bij enkele centrales aangebracht. 
Deze vorm van overdrukbeveiliging wordt in deze bijlage verder niet beschouwd. 

De integriteit van de insluitconstructie omvat hier de mate van lekdichtheid van de binnenste 
omhulling ingeval van stationaire en dynamische drukopbouw, explosies, projectielen en 
verhitting ten gevolge van het droogvallen van de kern en het uitvallen van alle aktieve 
druk-onderdrukkingssystemen. 
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Het onderzoek bestaat uit een studie van de internationale literatuur.Hierin kan een aantal 
aspecten worden onderscheiden: 

- experimenteel onderzoek aan schaalmodellen. Behalve de operationele lektesten is er 
geen onderzoek gedaan aan constructies op ware grootte. De beproevingen hebben als 
belangrijkste doel het ontwikkelen en verifiëren van rekenmethodieken ter voorspelling 
van het gedrag van de werkelijke insluitconstructies. 

- experimenteel onderzoek aan constructiedelen. Dit zijn beproevingen van 
constructiedelen op ware grootte. De constructiedelen bestaan uit wandelementen of 
complete onderdelen zoals doorvoeringen. De beproeving van de wandelementen heeft 
tot doel de verbetering van de rekenmethodiek en de materiaalmodellering, terwijl de 
beproeving van complete onderdelen tevens als vervanging van de analyse dienst kunnen 
doen. 

- analytisch onderzoek. Het analytisch onderzoek kan onderscheiden worden naar 
eenvoudige handberekeningen en geavanceerde analyse m.b.t. de ongestoorde schaal en 
zijn discontinuïteiten. De bezwijkdruk van de ongestoorde schaal kan met redelijke 
nauwkeurigheid door een eenvoudige handberekening worden bepaald. In sommige 
analyses wordt hiermee volstaan (zoals b.v. de Rasmussen study WASH-1400). 

Van belang is ook dat de werkelijke materiaalsterkte ongeveer 10% boven de minimum 
gespecificeerde waarde ligt. 

Analytisch wordt het bezwijken van de constructie bepaald m.b.v. breukcriteria. Voor de 
ongestoorde schaal van spanbeton wordt b.v. bezwijken veelal gedefinieerd door 1% rek van 
de spankabels. Voor wat betreft discontinuiteiten wordt breuk vaak gedefinieerd aan de 
hand van een bezwijkvorm en vervolgens wordt de bijbehorende krachtverdeling en daarmee 
corresponderende druk bepaald. 

Wil men echter de werkelijke bezwijkdruk voorspellen van een te testen constructie, dan zal 
de analyse doorgevoerd moeten worden tot aan de maximale capaciteit van het materiaal. 
Voor een stalen insluitconstructie wordt dit punt wel gedefinieerd door 15% globale rek en/of 
20% lokale rek. In dit gebied zijn vele onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de verandering van 
materiaal-eigenschappen nabij discontinuiteiten. Het is bovendien uitermate moeilijk om 
het analytisch model zo te verfijnen dat een goede voorspelling verkregen wordt in dit 
hoogplastische gebied. Dit probleem is ook geconstateerd bij het USA-SANDIA experiment 
waarbij uitvoerige berekeningen aan een stalen insluitconstructie hadden aangetoond dat de 
materiaalsluis als eerste zou gaan lekken waardoor geen grootschalig bezwijken zou 
plaatsvinden. Bij het experiment trad echter wel grootschalig bezwijken op. 

Dit resultaat geeft aanleiding tot een kritische beschouwing ten aanzien van de door 
Duitsland-KfK uitgevoerde berekeningen aan de materiaalsluis van de KWU-PWR centrale 
Philippsburg 2. Ook hier zou voldoende lekkage optreden met slechts een kleine drukmarge 
tot grootschalig bezwijken. 

Een samenvattende conclusie m.b.t. de analyse van insluitconstructies is dat: 

berekeningen in de buurt van üe maximale materiaalcapaciteit een relatief grote 
onzekerheidsmarge hebben. 
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voor het aantonen van lekkage voor bezwijken een aanzienlijke druknwrge vereist is 
tuisen de grootschalige bezwijkdruk en de druk waarbij voldoende lekkage optreedt om 
de drukopbouw te stoppen. 

4. INTEGRITEIT VAN DE INSLUITCONSTRUCTIE ONDER INVLOED 
VAN STATIONAIRE DRUKOPBOUW 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de bezwijkdrukken t.g.v. stationaire drukopbouw voor 
de diverse insluitconstructies- De marge tussen ontwerpdruk (PD) en bezwijkdruk (PU) is 
naast de ontwerpcode en het breukcriterium, afhankelijk van diverse constructieparameters 
zoals materiaalsoort, wanddikte, hoeveelheid bewapening, spankabels etc. en daarom 
verschillend per centrale. In principe kan iedere bezwijkdruk worden bereikt middels het 
toevoegen van materiaal en het aanpassen van de constructie. De veiligheidseisen en kosten 
aspecten zijn hier maatgevend. 

M.b.t. lekkage voor bezwijken worden in de literatuur nauwelijks kwantitatieve uitspraken 
gedaan. In het algemeen wordt voor betonnen insluitcons'ructies aangenomen dat voldoende 
lekkage optreedt om grootschalig bezwijken te verhinderen. De door KfK berekende 
drukmarge van de KWU-PWR-centrale, tussen grootschalig bezwijken en lekkage is te 
gering om grootschalig bezwijken uit te sluiten. De GE-Mark III, standaard ontwerp met 
stalen insluitconstructie, bezwijkt globaal ter plaatse van de omhaling. 

4.1. Duitsland, KWU - PVVR 

Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt het onderzoek van de stalen bolvormige insluitconstructie van het 
PWR-type, zoals wordt geleverd door KWU [l],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10),(ll] 
(zie figuur 8.1.3). 

In Duitsland wordt het onderzoek m.b.t. de integriteit van dit type insluitconstructie 
voornamelijk uitgevoerd door drie instellingen, te weten: - Gesellschaft fur Reaktorsicherheit 
(GRS) - Kernforschungszentrum Karlsruhe, Institut fur Reaktorentwicklung, Projekt 
Nukleare Sicherheit (KfK). - Universiteit van Stuttgart (US) Deze instellingen hebben ieder 
hun eigen specialiteit waarop zij het onderzoek (berekeningen en/of experimenten) richten. 

Het GRS voert, in aanvulling op de Duitse veiligheidsstudie - fase A (DRS-A), nu fase В 
uit. Het onderzoek m.b.t. de integriteit van de insluitconstructie heeft betrekking op de 
kerncentrale BIBLIS-B. Onderzocht wordt het limiet-gedrag van de verschillende 
geometrische discontinuiteiten (doorvoeringen, etc.) voor statische en dynamische 
belastingen, in vergelijking met diverse breukcriteria. Tabel 8.1.1 geeft een samenvatting 
van de veronderstellingen en resultaten van het onderzoek verricht aan de BlflLIS-B 
centrale. 

Het KfK voert een gelijksoortig onderzoek m.b.t. de centrale Philippsburg 2 uit als het 
GRS. Hier ligt echter meer nadruk op experimenten. De beproevingen vinden plaats aan 
een segment van de insluitconstructie. Tabel 8.1.2. geeft een samenvatting van de 
veronderstellingen en resultaten van het onderzoek verricht aan de Philippsburg 2 
centrale. 

Het onderzoek aan de universiteit van Stuttgart heeft voornamelijk betrekking op 
lasnaden en doorvoeringen en de invloed hiervan op de integriteit van de 
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insluitconstructie. De globale conclusie is dat de bezwijkdruk voor de ongestoorde schaal 
wordt gereduceerd met een vermenigvuldigingsfactor 0,75 - 1,0 voor doorvoeringen en 
0,83 - 1,0 voor lasnaden. [7],[10]. 

Samenvatting van de bezwijkdrukken 

Het GRS en KfK hebben insluitconstructies onderzocht die onderling beduidend afwijkend 
zijn m.b.t. wanddikte en materiaaleigenschappen (BIBLIS-B en Phillippsburg 2 
respectievelijk). Bovendien zijn de breukcriteria niet te vergelijken. Het door KfK 
gehanteerde breukcriterium van plastische instabiliteit is geschikt voor ideale testmodellen 
maar minder voor de werkelijke insluitconstructies. De benadering van GRS in combinatie 
met de US reductie-factoren voor doorvoeringen en lasnaden, lijkt de meest bruikbare 
bezwijkdrukken te voorspellen. De volgende tabel bevat de geschatte bezwijk^rukken voor 
d< Phillippsburg 2 centrale, die zijn bepaald door middel van de GRS-methode voor de van 
toepassing zijnde wanddikte en materiaal sterkte. De ontwerpdruk van deze centrale is .43 
MPa. 

Bezwijkdrukken Phillippsburg 2: 

Lokatie Bezwijkdruk p 
in (MPa) 

Ongestoorde schaal 1,28 
Materiaal sluis 
- geboute verbinding >1.16 
- afdichtkast 1,07 - 1,14 

Overige discontinuiteiten 
-doorvoeringen 0,96 - 1,28 
- lasnaden 1,06 - 1,28 

4.2. USA, GE-BWR III, PWR 

Inleiding 

Het onderzoek in de USA vindt voornamelijk plaats onder begeleiding en met subsidie van 
het NRC, door SANDIA, EPRI en andere industriële bedrijven [12],[14]. 
Insluitconstructies in de Verenigde Staten worden ontworpen in overeenstemming met de 
procedures van ASME en ACI. Deze procedures zijn gebaseerd op linear-elastisch gedrag 
met additionele veiligheidsfactoren. De plastische eigenschappen van het materiaal worden 
niet in beschouwing genomen. Het onderzoek naar de integriteit van de insluitconstructie valt 
niet binnen deze procedures. 

4.2.1. SANDIA experimenten 

Het onderzoek bij SANDIA heeft tot doel de kwalifikatie van analytische methodes ter 
voorspelling van het gedrag van diverse insluitconstructies, en de daarmee samenhangende 
hoeveelheid vrijkomende radioactiviteit, tijdens ernstige interne ongelukken die niet in het 
ontwerp verdisconteerd zijn. 

Het onderzoek bestaat uit nauw met elkaar verbonden analyses en experimenten en heeft 
betrekking op: - grootschalige breuk van de stalen insluitconstructies of de stalen bekleding 
van betonnen insluitconstructies. - lekkage via de afdichting van doorvoeringen en sluizen. -
breuk van de doorvoeringen en sluizen. 
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Experimenteel onderzoek [15],[17],(18] 

De belasting is tot nu toe beperkt tot statische pneumatische drukopbouw. In de nabije 
toekomst zijn ook de snelle druktransienten t.g.v. waterstofontbranding voorzien. 

De volgende schaalmodellen worden/zijn door SANDIA onderzocht: - Vrijstaand stalen 
insluitconstructie (representatief voor BWR Mark III en PWR - ice condensor). Schaal 1:31 
- 2 modellen zonder doorvoeringen etc. - 1 model met verstijvingsringen - 1 model voorzien 
van 1 materiaal- en 2 personen sluizen (geen sealing). Schaal 1:8 - 1 model met 
verstijvingsringen, inclusief doorvoeringen waaronder 2 materiaalsluizen (met sealing), 2 
personensluizen en 5 pijpdcorvoeringen. 

Insluitconstructies van gewapend beton (representatief voor PWR large dry) Schaal 1:6-
1 modei voorzien van staalbekleding en de belangrijkste doorvoeringen/sluizen. 

- Insluitconstructie van voorgespannen beton (representatief voor PWR - large dry) -
Hiervoor is geen schaalmodel voorzien. Dit onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. testen 
aan voorgespannen betonelementen en de resultaten verkregen met gewapend beton. 

Analytisch onderzoek [16],[19] 

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van computer programma's welke zijn 
gekwalificeerd aan de hand van de experimenten en zodoende kunnen dienen ter verdieping 
van het inzicht en het voorspellen van het faa!/lek gedrag. 

Stalen insluitconstructie - schaal 1:8 [20] 

Dit schaalmodel is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de ASM E 
voorschriften. De ontwerpdruk is 0,276 MPa. Het vat bestaat uit een cilindervormige wand 
met 12 verstijvingsringen en een bolvormig bovendeksel. De bodem is eveneens bolvormig 
maar zo dik dat de cilinderwand daar voor wat betreft de analyse ingeklemd verondersteld 
wordt. 

Het vat bevat 11 doorvoeringen/sluizen en wel 7 pijpdoorvoeringen, 2 materiaalsluizen en 2 
personensluizen. Alle doorvoeringen zijn versterkt in overeenstemming met de ASME code. 
Twee pijpdoorvoeringen zijn inwendig met elkaar verbonden middels een starre verbinding. 
De materiaalsluizen zijn voorzien van een afdichtingsring. 

Uitgangspunten analytisch onderzoek 

De werkelijke spannings-rek relatie wordt gebruikt, zoals afgeleid uit de trekproef van het 
testmateriaal. Verwacht wordt echter dat t.g.v. het gebruik van eendimensionale 
meetwaarden, verschillende reksnelheden bij de materiaaltest en vatbeproeving en het 
Bauschinger effect, de te verwachten vloeispanning 15% lager zal uitkomen. 

Het breukcriterium is gebaseerd op de maximum equivalente rek. Deze maximale rek is 
bepaald aan de hand van de breuk-rek, fracture-rek, e tc en wordt geacht gelijk te zijn aan 
15% voor globale rek en 20% voor lokale (buiging) rek. Verder wordt de insluitconstructie 
geacht te falen (vanwege grote lekkage) indien de vervorming van de materiaalsluis 
doorvoering groter is dan de wanddikte van deze doorvoering. 

Samenvatting berekeningsresultaten: 

De eerste vloei treedt op bij 0,36 MPa t.g.v. lokale buiging in de materiaalsluis-doorvoering 
ter plaatse van de versterkingsplaat voor de 6 en 12 uur posities. Dit is echter niet het eerste 
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bezwijkpunt. Globale membraan-vloei van de cilinderwand vindt plaats tot een druk van 
1,24 MPa en bezwijken bij 1,55 MPa. 

Het model wordt verwacht te falen bij 1,45 MPa t.g.v. grote lekkage via de materiaalsluis 
afdichting. De maximale rekken in de constructi* bij 1,45 MPa varieren van 3.5% in de 
ongestoorde gebieden via 5% in de cilinderwand nabij doorvoeringen tot 9% in de 
materiaalsluisdoorvoering. Deze rekken zijn nog beduidend lager dan het breukniveau van 
15% (globaal) en 20% (lokaal). 

- Vergelijking van de analyse en experimentele resultaten 

De hoge druk test van het 1:8 schaalmodel heeft drie dagen geduurd. De eerste dag is het vat 
op .96 MPa d n k gebracht. De tweede dag wordt de druk verhoogd tot 1,18 MPa en de 
derde dag bezwijkt het vat door plotselinge totale breuk bij 1,34 MPa zonder lekkage vooraf. 
De breuk vindt plaats bij de materiaalsluis. 

De responsie van het vat vertoonde tijdens de drukopbouw hetzelfde gedrag als de 1:32 
schaalmodellen: na het optreden van globale membraanvloei van de cilinderwand is er een 
snelle toename van rek en verplaatsingen door de hele constructie. Globale membraanvloei 
trad op bij 1,07 tot 1,18 MPa, afhankelijk van de lokatie (dus 5 tot 14% eerder dan 
voorspeld). Deze variaties zijn te verklaren uit de dikte variaties van de wandplaten, het 
Bauschinger effect, etc. De analyse beschouwt alleen uniforme dikte. 

Afgezien van de breukvorm is er in het algemeen een goede overeenstemming met de 
analyse. Zie de tabel hieronder voor een globale vergelijking van analyse en test-resultaten. 
De gemeten bezwijkdruk is 1,34 MPa en 7,1% lager dan de berekende bezwijkdruk (1,45 
МРэ). Het verschil is niet groot, echter de breukvorm is totaal anders. Het vat bezwijkt 
grootschalig, terwijl berekeningen aantonen dat lekkage grootschalig bezwijken zal 
verhinderen. 

Na de test is het 3D-model voor de materiaal sluis verfijnd. Het berekeningsresultaat is nu 
dat 14.5% globale rek optreedt bij 1.34 MPa ter plaatse van de gemeten breuk lokatie. 

De motivatie van de beoordelingsfout in de modelvereenvoudiging, welke heeft geleid tot de 
foutieve voorspelling, klinkt niet erg overtuigend. Het is niet aannemelijk dat in de toekomst 
tijdens een analyse met gekwalificeerde programma's, dergelijke beoordelingsfouten in de 
detail-modellering niet gemaakt zouden worden. De conclusie mag dan ook getrokken 
worden dat het SANDIA experiment aantoont dat de nauwkeurigheid van analyses in het 
hoogplastische gebied moeilijk is vast te stellen. 

Vergelijking test en analyse resultaten van de stalen insluitconstructie, schaal 1:8. 

test analyse 

globale membraanvloei (MPa) 
lokatie maximale rek 
maximale rek 
bezwijkdruk (MPa) 
breukvorm 

1,07 - 1,18 
materiaalsluis 
5,4% 
1.35 
grootschalige breuk 

1.24 

6% 
1,45 

lekkage 

4.2.2. Integriteit van de insluitconstructies De tabellen 8.1.3, 8.1.4 en 8.1.5 geven voor 
diverse centrales de bezwijkdruk, breukmarge en breuklokaties van de insluitconstructie voor 
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staal, gewapend beton en spanbeton. Behalve het SANDIA schaalmodel zijn alle getallen 
verkregen middels analyse. In het algemeen zijn de berekeningen uitgevoerd met de eindige 
elementmethode, zowel lineair als nist-lineair. Diverse breukcriteria worden gehanteerd 
waarbij de meest voorkomende zijn: - 1% rek van de spankabeU (spanbeton) - 2% rek van 
de bewapening (gewapend beton) - het gemiddelde van vloei- en breuksterkte (staal). 

Een samenvattende conclusie is dat de marge tussen ontwerp en bezwijkdruk varieert tussen 
2,5 en 3,5, waarbij in het algemeen voor staal meer marge aanwezig is dan voor beton. 

4.3. Frankrijk, FRAMATOME - PWR 

In Frankrijk zijn er globaal genomen twee typen LWR-centrales en wel de 900 en 1300 
MW, beide van het PWR-type (zie figuren 8.1.1 en 8.1.2). De 900 MW centrale heeft een 
enkelwandige insluitconstructie van spanbeton voorzien van een stalen bekleding. De 1300 
MW centrale heeft een dubbelwandige insluitconstructie van spanbeton en geen bekleding. 
De Franse regelgeving m.b.t. het ontwerp volgt in grote lijnen de ACI en ASME 
voorschriften. 

Met betrekking tot de integriteit van de insluitconstructie zijn er weinig gegevens 
gepubliceerd in de internationale literatuur [32],[33],[34]. 

Bezwijkdruk 900 MW 

Ontwerpdruk = 0,4 MPa. Bezwijkdruk = 1,2 MPa. Breukmarge = 3,0. De bezwijkdruk is 
gebaseerd op breuk van de spankabels. 

Bezwijkdruk 1300 MW 

Ontwerpdruk = .4 MPa 

In principe kan hier niet gesproken worden van bezwijken omdat voldoende lekkage 
optreedt t.g.v. betonscheuren. Bij 0,6 MPa begint het beton van het topfront te scheuren. Bij 
0,75 MPa scheurt het beton van de cilinderwand. De bewapening is dan nog elastisch. 

4.4. Zweden, ASEA-ATOM - BWR 

In Zweden zijn voornamelijk centrales gebouwd van hei BWR- type. De door 
ASEA-ATOM geleverde centrale heeft een druk onderdrukkingssysteem analoog aan de 
GE-BWR Mark II, een gasdichte en drukvaste insluitconstructie van spanbeton en een 
omhullende van gewapend beton (zie figuur 8.1.4). 

De insluitconstructie is voorzien van een ingestorte stalen barrière. De binnenste laag is van 
gewapend beton en 200-300 mm dik. De buitenste laag is van spanbeton en 1200 mm dik. 
Het omwerp is volgens de ASME-ACI code, aangevuld met Zweedse algemene 
beton voorschrif te n. 

M.b.t. de integriteit van de insluitconstructie zijn geen publicaties gevonden in de 
internationale literatuur. Referentie 35 maakt melding van een bezwijkdruk van 1,2 MPa en 
een ontwerpdruk van 0,5 MPa resulterend in een breukmarge van 1,2/0,5 = 2,4. 

5. INTEGRITEIT VAN DE INSLUITCONSTRUCTIE ONDER INVLOED 
VAN OVERIGE BELASTINGEN 

Inleiding 

Naast de quasi-statische drukopbouw kunnen ook dynamische drukopbouw en 
temperatuureffecten een rol spelen met betrekking tot de integriteit van de insluitconstructie 
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Dynamische drukopbouw 
Dynamische drukopbouw kan eventueel optreden bij waterstof- of stoomexplosies. Of de 

dynamische belasting t.g.v. een explosie ook als zodanig beschouwd dient te worden, hangt 
af van de snelheid van de druktransient en de constructie impedantie ter plaatse. Als 
toelichting hierop het volgende: De druktransient heeft in het algemeen de gedaante: 

Afhankelijk van de verhouding tussen de aanstootfrequentie f(=l/T) en de relevante 
eigenfrequentie f0 van de constructie zal er een dynamische versterking optreden (DLF>1) 
zoals hieronder schematisch weergegeven: 

Druk 

f/f fo 

Meestal blijkt dat waterstofexplosies als een quasi-statisch verschijnsel kunnen worden 
opgevat. Met betrekking tot stoomexplosies wordt hier onderscheid gtmaakt tussen explosies 
in en buiten het reactorvat. Stoomexplosies buiten het vat kunnen in de BWR Mark III 
eventueel de wand tussen reactorkern en het drukonderdrukkingsbassin beschadigen, 
waardoor deze wordt gepasseerd. Voor PWR's worden stoomexplosies buiten het reactorvat 
niet als een ernstige bedreiging van de insluitconstructie beschouwd. Voor stoomexplosies 
binnen het reactorvat wordt hier de mogelijkheid beschouwd dat het vatdeksel als projectiel 
gaat fungeren. 

Stoomexplosies in het reactorvat 

[36] geeft een beschouwing ten aanzien van een aantal analyses rn.b.t stoomexplosies in het 
reactorvat van de Zion centrale (USA - PWR/prestressed/large/dry). De mogelijkheid dat 
het deksel van het reactorvat loslaat, wordt bestudeerd voor twee belastingsgevallen 
bestaande uit water impakt met een kinetische energie van 300 MJ en 3000 MJ 
respectievelijk. De met deze energie corresponderende snelheden zijn 220 en 690 m/sec. In 
het eerste belastinggeval (300 MJ) blijkt dat het deksel barst en de bouten bezwijken. De 
resterende kinetische energie is te verwaarlozen. 

In het tweede belastinggeval (3000 MJ) wordt 2000 MJ omgezet in vervormingsenergie en 
warmte de botsing tussen water en deksel; het resterende gedeelte (1000 MJ) wordt omgezet 
in kinetische energie van het deksel. M.b.v. interpolatie kan uit deze twee gevallen de 
kinetische energie van het deksel worden afgeleid voor andere belastinggevallen. 
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De hoeveelheid energie nodig om de insluitconstructie te perforeren kan worden benaderd 
met behulp van formules verkregen uit analyses van ongevallen met een neerstortend 
vliegtuig. 

Voor een hard projectiel kan de volgend formule worden toegepast: 

tpen = I(P.V.V/( 1,7. f'c) xG/(P.D)]" J£ 

waarbij: 
tpen = de minimaal vereiste wanddikte om penetr 'ie uit te sluiten (m). 
P = soortelijke massa van beton (kg/m3). 
V = trefsnelheid van het projectiel (m/s), 
f'c = kubusdruksterkte van beton na 28 dagen (N/m2). 
G = massa van het deksel (kg). 
D = diameter van he. deksel (m). 

Indien de volgende aannamen worden gedaan: 
P = 2400, V = 180 (gebaseerd op 1000 MJ kinetische energie), 
f'c = 40.10е, G = 60000, D = 4 dan geldt dat 

tpen = 2,6 m. 

De vereiste wanddikte om in het meest ongunstige geval penetratie te voorkomen zou dus 2.6 
m moeten bedragen. Dit is echter een zeer conservatieve waarde omdat de formule van 
toepassing is voor een star projectiel. Het vatdeksel is niet star en kan vervormingsenergie 
opnemen. Tevens kunnen allerlei obstakels de snelheid verminderen. Bij een dubbelwandige 
insluitconstructie waarbij de buitenste omhulling tegen een vliegtuigongeval met een gangbaar 
type militair vliegtuig is ontworpen, zal, indien de gasdichte en drukvaste insluitconstructie 
ook van beton is, het deksel niet beide constructies kunnen penetreren. 

Temperatuureffecten Ten gevolge van diverse oorzaken zoals waterstofbranden, het 
vrijkomen van stoom en verhitting middels de warmteuitstraling van de kern, wordt de 
wandtemperatuur van de insluitconstructie verhoogd. De invloed van de temperatuur op de 
integriteit van de insluitconstructie is tweeledig: verandering van de materiaaleigenschappen 
(rek- en breuksterkte, elasticiteitsmodulus) en thermische spanningsgradienten. 

De grootschalige bezwijkdruk zal slechts gering wijzigen t.g.v. de globale 
temperatuurverhoging (tot circa 200 C) en de spanningsgradienten. Wel kunnen de 
doorvoeringen en afdichtingen worden aangetast waardoor lekkages ontstaan. 

6. CONDITIONELE KANS VAN FALEN VAN DE REACTORINSLUITING 

In deze paragraaf worden enkele conditionele kansen voor falen van reactorinsluiting 
gegeven.zoals deze in enkele PRA's zijn gevonden. 

De vervolgkans op lozing van grote hoeveelheden radioaktieve stoffen hangt af van het wel of 
niet falen van de reactorinsluiting. In WASH-1400 gaat men ervan uit dat alle 
kernsmeltingsongevallen leiden tot het falen van de reactorinsluiting. In een Westinghouse 
studie [8] worden voor een aantal reactoren faalkansen voor de reactorinsluiting gegeven. 
Tabel 2.15 geeft een overzicht. Uit deze tabel blijkt dat de invloed van het wel of niet 
funktioneren van de koeling van de reactorinsluiting dominant is. Bij laat falen heeft men de 
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kans tot herstel van de koeling van de reactorinsluiting . Een dominante bijdrage tot het falen 
van de koeling van de reactorinsluiting is het falen van bijv. stroomvoorziening. 

Verder blijkt uit deze tabel dat: 

- uit het oogpunt van risiko, de hoge kans op vroegtijdig falen van de reactorinsluitingdoor 
directe verwarming opvallend is, vooral als ook de koeling van de reactorinsluiting niet 
beschikbaar is; 

- andere belangrijke bijdrage tot vroegtijdig falen van de reactorinsluiting zijn: -
waterstofexplosies - drukverhogingen ten gevolge van snelle stoomvorming. Deze 
fenomenen zijn onderwerp van experimenteel onderzoek. 

Tabel 2.15. Faalkansen voor de reactorinsluiting [8] 

CONDITIONELE KANSEN 
VOOR FALEN VAN DE 
REACTORINSLUITING 

ZION 

INDIAN 

MILLSTONE 

SEABROOK 

OCONEE 

SIZEWELL 

CHR(2) 
Geen CHR 

CHR 
Geen CHR 

CHR 
Geen CHR 

CHR 
Geen CHR 

CHR 
Geen CHR 

CHR 
Geen CHR 

Vroeg(l) 
falen 

2.0E-04 
2.0E-04 

1.1E-04 
2.0E-04 

9.4E-04 
1.0E-02 

3.0E-06 
3.0E-05 

1.0E-04 
1.5E-04 

5.0E-05 
7.2E-02 

Laat 
falen 

3.0E-04 
9.9E-01 

3.4E-04 
9.9E-01 

5.0E-02 
9.8E-01 

9.00E-01 
9.99E-01 

3.OE-O5 
9.9E-01 

3,2E-04 
8.2E-01 

Geen 
falen 

9.9E-01 
1.0E-04 

9.9E-01 
1.0E-04 

9.5E-01 
2.2E-05 

1.0E-01 
5.0E-06 

9.8E-01 
0,0 

9.8E-01 
1.0E-01 

(1) Vroeg falen is het tijdstip voordat of waarop het reactorvat 
faalt. 
(2) CHR - Containment Heat Removal funktioneert. 
Geen CHR - Containment Heat Removal funktioneert niet. 
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7. CONCLUSIE 

Algemene uitspraken met betrekking tot de lekdichtheid van insluitconstructies zijn niet te 
doen, omdat deze volledig wordt bepaald door het ontwerp dat in het algemeen verschillend 
is per centrale. 

De faaldruk van de insluitconstructie onder invloed van statische globale drukopbouw kan 
conservatief worden bepaald middels eenvoudige berekeningen aan de ongestoorde schaal en 
met gebruikmaking van eenvoudige breukcriteria zoals: 
- 1% rek van de spankabels (spanbeton) 
- 2% rek van de bewapening (gewapend beton) 
- het gemiddelde van vloei- en breuksterkte (staal). 

De verhouding tussen de grootschalige bezwijkdruk en de ontwerpdruk van stalen 
insluitconstructies kan op 3 gesteld worden. Voor betonnen insluitconstructies ligt deze 
waarde tussen 1,5 (lekken) en 3 (grootschalig bezwijken). 

Globale dynamische drukopbouw kan in het algemeen als een statische belasting worden 
beschouwd. 

Vo^r wat betreft de overige belastingen zoals waterstofontbranding, stoomexplosies en 
projektielen, wordt in het algemeen geen grootschalig bezwijken verwacht. Hierbij dient 
echter wel opgemerkt te worden dat bij de momenteel gehanteerde benadering van 
stooniexplosies binnen het reactorvat van een PWR het deksel als een projectiel gelanceerd 
kan worden. Afhankelijk van de kinetische energie van het deksel (tot circa 1000 MJ) zal 
het deksel de binnenste insluitconstructie doen scheuren dan wel penetreren. Betonnen 
constructies kunnen vanwege hun veel grotere wanddikte een aanzienlijk grotere 
botsingsenergie opnemen dan stalen constructies. Bij dubbele betonnen constructies lijkt het 
dan ook vrijwel uitgesloten dat beide constructies grootscha'ig zullen falen. 

Lokale temperatuur-verhoging kan lekkage veroorzaken via de doorvoeringen en 
afdichtingen. Voor het aantonen van lekkage voor breuk middels analyse is een behoorlijke 
drukmarge vereist tussen de bezwijkdruk en de druk waarbij voldoende lekkage optreedt om 
de drukopbouw te stoppen 
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Tabel 8.1.1: Aannamen en bezwijkdnikken (MPa) van de KWU-PWR-BIBLIS-B 
centrale, zoals bepaald door GRS. 

Centrale 
Afmetingen 
Materiaal 

Methode 
Breukcriteria 

- Ontwerpdrak 
- Globaal 0.2% 

- Referentie 

KWU-PWR - BIBLIS-B 1300 MW 
R = 28000 mm, t = 29 mm 
staal FG 4M WS 
oy = 505, au = 635 MPa 
gemeten gemiddelde waarde (135 °C) 
elasto-plastisch 
F.E.M., niet-lineair 

rek : eeff< cu.fl.f2/TF 
De constanten f 1, f2 en T zijn afhankelijk van 

wanddikte.lasnaden.initiele scheurtjes en spanningsniveau, 
spanning: ov<(oy + on)/2 
p = 0,47 MPa 
p = 1,07 MPa, zonder invloeden van wanddikte, 
lasnaden en initiële scheurtjes. 
[5] 

Lokatie Breukcntenum 
rek 

1,18 
1,10 

> 12 
> 12 
1,08 

spanning 

1,08 
0,94 
1,10 
1,10 
1,08 

ongestoorde schaal 
stoompijp doorvoeringen 
schaalcontact beton (200 mm) 
verbinding met beton fundatie 
schaalcontact profiel (120 mm) 
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Tabel 8.1.2: Aannamen en bezwijkdrukken (MPa) van de KWU-PWR Phillipsburg2 
centrale, zoals bepaald door KfK. 

- Centrale 
- Afmetingen 
- Materiaal 

- Methode 
- Breukcriterium 
- Ontwerpdruk 
- Globaal 0.2% 

vloeien 
- Referentie 

KWU -PWR - Phillipsburg (KKP II) 1300 M\V 
R = 28000, t = 38 mm 
staal 15 Mn Ni 63 
сту = 350, а = 680 MPa 

gemeten gemiddelde waarde (170 °C), elasto-plastisch 
F.E.M., niet-lineair, experimenteel 
plastische instabiliteit 
p = 0,43 MPa 
p = 0,97 MPa 

11].[3],[4],[6] 

Lokatie 

Ongestoorde schaal 
- gemeten materiaaleigenschappen 
- minimum gespecificeerd materiaal 
Schaal nabij verdikking 
Doorvoeringen met beperkte radiale 
vrijheid 
Variatie materiaaleigenschappen 
Materiaal sluis 
- geboute verbinding 
- afdichtkast 

Bezwijkdruk 
(MPa) 

1,54 
1,17 
1,45 - 1,55 

1,45 - 1,55 
1,45 - 1,55 

>1,4 
1,29 - 1,37 

' Opmerking: Na bezwijken van de afdichtkast lekt de geboute verbinding 
voldoende om de drukopbouw te stoppen. 
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Tabel 8.1.3: USA - breukmarge stalen msluitconstructie. 

Centrale 

Sandia [20] 
l:8schaalmodel 

Sequoyah [21],[23] 
PWR-ice condensor 

ontwerp 
druk (MPa) 

0,276 

0,084 

bezwijk 
druk (MPa) 

1.37C3) 

0,35 

breuk ( 
marge 

4,9 

4,2( 

•4) 

*2) 

breuk lokatie 

nabij mate 
riaalsluis 

cilinder nabij 
omhaling 

WATTS BAR [22] 
PWR-ice condensor 0,107 0,828 7,7(*2) cilinderwand 

Mark III [24] 
BWR-standaard 0,107 0,35 3,3 omhaling 

Leibstadt (M) 
BWR-Mark III 0,107 0,260 2,4 doorvoering 

* 1 gebaseerd op ASME level С limiet - referentie: Sulzer Brothers 
*2 het grote verschil in breukmarge tussen Sequoyah en Watts Bar 
is t.g.v. het verschil in wanddikte 
' 3 gemeten bezwijkdruk 
*4 verhouding tussen bezwijkdruk en ontwerpdruk. 
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Tabel 8.1.4: USA - breukmarge insluitconstructies van gewapend beton. 

Centrale ontwerp bezwijk breuk 
druk (MPa) druk (MPa) marge 

breuklocatie 

Indian Point 
[21],[27] 
PWR - SL/LD (*2) 0,323 0,871 2,7 

cilinder nabij 
omhaling en 

fundatie 

Grand Gulf 
[21],[23],[26],[28].[ 29] 
BWR-SL/SP (»2) 0,107 0,363-0,416 3,4 

cilinder nabij 
omhaling 

Seabrook [30] 
PWR-SL/LD (»2) 0,359 1,146 3,2 doorvoering 

Maine Yankee [22] 
PWR-SL/LD С 2) 0,380 >O,663(*l) >1,8 

verbinding 
cilinderfundatie 

* 1 minimum gespecificeerde materiaal sterkte gebruikt 
•2 SL = "steel lined" 
LD = "large dry" 
SP = met "pressure suppression" systeem 
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Tabel 8.1.5: USA - breukmarge insluitconstructies van spanbeton. 

Centrale ontwerp bezwijk breuk 
druk (MPa) druk (MPa) marge 

breuklocatie 

Zion [21], [23] 
PWR-SL/LD 0,327 0.929 2,8 cilinderwand 

TMI-2 [25] 
PWR-SL/LD 0,314 1,143 3,6 cilinderwand 

Bellafonte [22] 
PWR-SL/LD 0,897 topfront 

A ( ' I ) [31] 
PWR-SL/LD 0,224 0,650 2,9 cilinderwand 

В (M) [31]) 
PWR-SL/LD 0,290 0,696(*2) 2,4 

verbinding 
wand-fundatie 

С ( ' I ) [31] 
PWR-SL/LD 0,259 0,725('2) 2,8 fundatie 

D C D [31] 
PWR-SL/LD 0,314 0.785C2) 2,5 cilinderwand 

E C l ) [31] 
PWR-SL/LD 0,314 0.722C2) 2,3 cilinderwand 

F C D [31] 
PWR-SL/LD 0,314 0.754C2) 2,4 cilinderwand 

* 1 representatieve centrale zonder naamsvermelding 
*2 bezwijkdruk gebaseerd op minimum gespecificeerde materiaal 
eigenschappen 
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Figuur 8.1.1: Enkelwandige insluitconstructie met stalen bekleding. 
PWR - Framatome 900 MW. 

38800 
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Figuur 8.1.2: Dubbelwandige insluitconstructie met betonnen binnen constructie. 
PWR - Framatome 1300 MW. 

betonnen omhulsel 
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Figuur 8.1.3: Dubbelwandige insluitconstructie met stalen binnenconstructie. 
PWR-KWU - Philippsburg 2 1300 MW. 
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42 000 
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60000 
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Figuur 8.1.4: Dubbelwandige insluitconstructie met betonnen binnenconstructie. 
BWR-ASEA-ATOM - Forsmark 3. 

betonnen omhulsel —« 
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Figuur 8.1.5: Dubbelwandige insluitconstructie met stalen binnenconstructie. 
BWR-III - General Electric 1250 MW. 
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1. INLEIDING 

In deze bijlage zal voor de belangrijkste kernsmtdongevallen worden beschreven, welke con¬ 
structieve voorzieningen en additionele systemen kunnen worden toegepast om de grootte 
van de lozing te beperken.Het adequaat toepassen van voorhanden zijnde voorzieningen 
noemt men ongevalsmanagement. 

2. DE DRUKWATERREACTOR 

Voor de drukwaterreactor zullen de volgende aspecten worden behandeld: 

gecontroleerd drukontlasten via filters 
- het vermijden van falen onder hoge druk van de bodem van het reactorvat 
- het vermijden Jat de fundatie van de reactorkamer wordt gepenetreerd 

beheersing van waterstofproblematiek 
- vroegtijdig falen van de insluiting 
- reactiviteitsongevallen 
- ongevalsmanagement. 

2.1. Gecontroleerd drukontlasten via de filters 

Falen van de reactorinsluiting kan in vele gevallen worden voorkomen door middel van een 
drukontlastingssysteem eventueel gecombineerd met een filtersysteem. De drukontlastvoor-
ziening kan passief worden uitgevoerd bijvoorbeeld door middel van breukplaten gecom¬ 
bineerd met afsluiters die later kunnen worden gesloten, danwei actief door middel van op 
afstand bediende afsluiters, of handbediend, indien hiervoor de nodige voor¬ 
zorgsmaatregelen met betrekking tot de bereikbaarheid worden getroffen. Omdat de lucht 
ïadioactieve stoffen kan bevatten is een filtrering van de lucht gewenst. Voor het filtersys-
ttem zijn verschillende varianten mogelijk. Bijvoorbeeld het met grind gevulde gebouw van 
d< Zweedse centrale Barseback, het Zweedse scrubbersysteem, voorgesteld voor de andere 
Zweedse centrales, het zandfilter zoals in Frankrijk binnenkort zal worden toegepast of het 
staalfiltersysteem zoals dat in Duitsland is ontwikkeld. Het drukontlastsysteem wordt in eerste 
instantie toegepast om bezwijken door overdruk te voorkomen. Indien het drukontlastsys¬ 
teem zodanig wordt ontworpen dat ook bij lagere drukken kan worden geloosd,kan dit sys¬ 
teem ook vroeg in het ongevalsverloop (dat wil zeggen voordat de splijtingsprodukten uit de 
kern komen) worden toegepast. 

2.2. Het voorkomen van falen onder hoge druk van de bodem va л het reactorvat 

Zoals in hoofdstuk 6 van het hoofdrapport reeds is vermeld, is het ter voorkoming van het 
falen onder hoge drak belangrijk dat het primaire systeem van druk wordt gebracht. Hiertoe 
dient een uiterst betrouwbaar ontlaststation te worden gespecificeerd en geïnstalleerd. Bijzon¬ 
der veel aandacht dient te worden besteed aan de lay-out van de besturingskabels en van de 
energievoorziening voor die besturing. Het station dient dan ook redundant en diwrsi'iir \.f-
worden uitgevoerd. 
Falen onder hoge druk kan ontstaan indien de warmte niet wordt afgevoerd, bijvoorbeeld 
ten gevolge van uitval van de interne en externe stroomvoorziening of bij een koelmiddel-
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verlies ongeval ten gevolge van een kleine breuk waarbij het breukoppervlak onvoldoende 
groot is om de in de kern geproduceerde warmte af te voeren. In 1982 heeft het ECN reeds 
een beperkte analyse uitgevoerd voor het ongevalsverloop voor uitval van interne en externe 
stroomvoorziening! 1]. In deze berekening werd aangenomen dat de motorgestuurde kleppen 
op het turbinesysteem werden geopend. Uit de berekening bleek dat na omstreeks een uur al 
het water uit de stoomgenerator was verdampt. Na dit tijdstip werd het in de kern 
geproduceerde vermogen afgevoerd via de veerbelaste afsluiters op de drukgenerator. In dit 
scenario bleef de druk in het systeem gehandhaafd en na omstreeks 2 uur was zoveel koel-
middel ontsnapt dat de kern steeds verder droog kwam te staan en de temperatuur in de 
kern ging stijgen.Er werd berekend dat na omstreeks 2,5 uur de zogenoemde "loop seal" in 
het systeem de weg vrijmaakte voor natuurlijke circulatie, waardoor het gehele primaire sys¬ 
teem werd verhit. Deze berekening liet zien dat het primaire systeem zou falen voordat de 
kern was gesmolten. Als voorkeursplaats werd gevonden de zogenaamde warme been pijpen 
van het primaire systeem. Een andere mogelijkheid was falen van de pijpen van de stoom¬ 
generator; dit werd minder waarschijnlijk geacht. Voorwaarde voor het laatste was dat de 
veerbelaste afsluiters in het secundaire systeem in geopende toestand mede zouden falen. In 
1982 werd reeds aangeduid dat het meer waarschijnlijk is dat de veerbelaste veiligheid-
safsluiters van het primaire systeem in geopende toestand zouden falen; een vermoeden dat 
later door GRS werd overgenomen. 

Na een kritische evaluatie van de uitkomsten van de in 1982 uitgevoerde berekeningen werd 
onderkend dat het niet zeker was dat door RELAP5 MODI het doorblazen van de 
zogenoemde loop seal correct was berekend. Recent bij ECN uitgevoerde berekeningen met 
REI AP5/MOD2 waarin een verbeterd model voor 2-fasenstroming is opgenomen, beves¬ 
tigen deze twijfel. 
Bij EPRI werd het thermohydraulisch gedrag in het primair systeem verder geanalyseerd. In 
1984 publiceerde EPRI een artikel waarin werd berekend dat de toevoerleiding naar de 
drukgenerator zou falen indien de loop seal niet werd doorgeblazen [2]. In experimenten, 
uitgevoerd door Westinghouse, werd gevonden dat een ingewikkeld natuurlijk circulatie pa¬ 
troon ontstond. Het stromingspatroon was als volgt. Vanuit de bovenkamer van het reactor-
vat via de bovenste helft van het hete been stroomde stoom naar de stoomgenerator. De helft 
van de stoomgeneratorpijpen werd in de normale stroomrichting doorstroomd en de rest in 
tegengestelde richting. Via de onderste helft van dit hete been stroomde de stoom terug naar 
het reactorvat, omlaag via de buitenste rij splijtstofelementen en weer omhoog via de centrale 
splijtstofelementen, zie figuur 2.1.Ook andere faallocaties zijn denkbaar.bijvoorbeeld de af¬ 
dichtingen van de primaire pomp, de afdichtingsring van het vatdeksel ten gevolge van rek in 
de bouten. Al met al lijkt het dat de stromingspatronen in het primair systeem het systeem 
zodanig zullen opwarmen dat falen van dit systeem voordat de kern is gesmolten 
waarschijnlijk kan worden geacht. Bij het ECN is nagegaan hoe de transient verloopt als de 
reactoroperator het proces beinvloedt door het openen van de drukontlastafsluiter van het 
primaire systeem. Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling dat gedurende de hele periode 
de warmte via de stoomgeneratoren wordt afgevoerd. Nagegaan is hoeveel tijd de operator 
ter beschikking heeft om het besluit tot het openen van de drukontlastklep te nemen, en 
welke meetsignalen een aanwijzing kunnen geven dat het besluit tot openen van de afsluiters 
geboden is. De conclusie is dat de reactor tijdig van druk kan worden gehaald [3]. 
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Figuur 2.1: Natuurlijk circulatiepatroon in primair systeem. 
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2.3. Het vermijden van de penetratie van de bodem van de reactorkamer 

Zoals in bijlage 1.4 beschreven is, zal een gesmolten kern - beton-interactie vooral in ver¬ 
ticale richting voortschrijden en lijkt onder bepaalde randvoorwaarden penetratie van de 
bodem mogelijk. Vooral het in beton gebonden water zal het proces versterken omdat dit 
water exotherm zal reageren met metaaldeeltjes, waarbij waterstof wordt gevormd. 

Als middel om dit proces te stoppen wordt gedacht aan het onder water zetten van de reac¬ 
torkamer. De achtergrondgedachte hierbij is dat, indien een straal gesmolten kernmateriaal 
uit het vat stroomt en in het water van de reactorkamer valt, grove deeltjes zullen worden 
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gevormd, waardoor een koelbaar bed van kernfragmenten ontstaat. Voorwaarde hierbij is 
dat voldoende oppervlakte in de reactorkamer aanwezig is om de kerndeeltjes de 
mogelijkheid te bieden zich voldoende te kunnen verspreiden. In Zweden zullen op korte 
termijn voor zowel de drukwater- als de kokendwaterreactoren voorzieningen worden aan-
gebracht.die het onder water zetten van de reactorkamer mogelijk maken [4]. Voor nieuwe 
reactoren kan worden overwogen een zogenaamde kernopvanginrichting ("core catcher") te 
installeren. 

Bij het onder water zetten van de reactorkamer dienen de effecten van stoomexplosies en de 
belasting tengevolge van de injectiestraal bij het hoge druk faalscenario te worden on¬ 
derkend. De wanden van de reactorkamer dienen zodanig ontworpen te zijn, dat bij de 
hiervoor genoemde belastingen falen van deze wanden geen ontoelaatbare gevolgen zal heb¬ 
ben. Indien zich in de bodem van het reactorvat instrumentatie doorvoeringen bevinden,dan 
zal hierdoor het uitstromen van de vloeibare kern uit het reactorvat enige tijd vergen en 
zullen de interactieprocessen van gesmolten kernmateriaal met het water in de tijd worden 
gespreid. In de koperindustrie waar gesmolten koper wordt "gequenched" in water heeft 
men een detergent aan het water toegevoegd om de bevochtiging van deeltjes te bevorderen. 
Hiermee werd bereikt dat grove deeltjes ontstaan. In opdracht van de Zweedse SKI zullen bij 
SANDIA experimenten worden uitgevoerd, welke bedoeld zijn om te bevestigen dat een 
koelbaar bed kan worden gevormd[5]. Bij G.C.O-Ispra worden plannen uitgewerkt over 
onderzoek aan kernopvanginrichtingen.Ook bij andere instituten wordt dit onderzoek over¬ 
wogen. 

2.4. Beheersing van de waterstof problematiek 

In de voorgaande bijlagen zijn enkele problemen samenhangende met het waterstof-
fenomeen besproken. Als eerste maatregel lijkt geboden om voor zover nxjelijk de 
produktie van waterstof te beperken. Dit kan door middel van het van druk brengen van het 
primaire systeem(zie bijlage 1.1) en het onder water zetten van de reactorkamer. Voorts lijkt 
het geboden om waterstof gedurende het kernsmeltproces geleidelijk te verbranden. Op¬ 
gemerkt kan worden dat in TMI het waterstofgas spontaan is verbrand.De installatie van 
bougies of katalytische recombinatoren kunnen voor deze geleidelijke verbranding 
zorgdragen. De recombinatoren hebben de voorkeur omdat deze onafhankelijk zijn van een 
stroomvoorziening. De ontwikkeling van recombinatoren is in de industriële fase [5]. Binnen 
de insluiting zullen natuurlijke circulatiestromingen ontstaan. In ruimten waar wanden een 
aanzienlijke hoeveelheid warmte kunnen absorberen en waarin geen doorstroming is, kan in 
de atmosfeer een verhoogde concentratie van lucht en waterstofgas optreden. Bij het 
ontwerp van de insluiting dient met dit fenomeen rekening te worden gehouden. 

Aandacht dient te worden besteed aan waterstofbranden buiten de insluiting, dus in de bij¬ 
gebouwen en indien aanwezig in de ruimte tussen de primaire en secundaire insluiting. Bij 
een lek in de primaire insluiting kan waterstofgas naar deze ruimten ontsnappen en aldaar 
zou een brandbaar mengsel kunnen worden gevormd. Er moet aangetoond worden dat, door 
waterstofverbranding in de ruimte tussen primaire en secundaire insluiting, de negatieve 
ontwerpverschildruk van de primaire insluiting niet wordt overschreden en dat de waterstof¬ 
verbranding in de bijgebouwen kan worden beheerst. Het ventilatiesysteem, de sterkte van 
de wanden van de diverse compartimenten en de in de bijgebouwen geïnstalleerde ap¬ 
paratuur, essentieel voor afhandeling van het kernsmeltongeval, dienen bestand te zijn tegen 
deze branden. 

Indien vroeg in het ongevalsverloop drukontlasting eventueel via filters wordt toegepast zal 
een mengsel van stoom en lucht worden afgeblazen. De druk in het systeem zal afnemen, 
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eventueel wederom worden teruggebracht tot 1 bar. De partiële druk van lucht en dus ook 
van zuurstof zal afnemen, maar de verhouding van de partiële drukken stoom en lucht zal 
ongeveer gelijkblijven. Vergelijk nu het geval dat de druk voor drukontlasten 2 bar zou zijn 
met het geval van 1 bar. Indien in beide gevallen dezelfde molaire waterstoffractie zal 
verbranden, zal de druktoename bij 2 bar twee maal zoveel zijn als in het 1 bar-scenario. De 
temperatuur zal in beide gevallen gelijk zijn. 

2.5. Vroegtijdig falen van de insluiting 

De insluiting kan vroegtijdig falen ten gevolge van het lanceren van een projectiel. In het 
hoofdrapport worden stoomexplosies en het onder hoge druk falen van de lasverbinding 
tussen bodem en wand van het reactorvat genoemd. Een andere oorzaak kan een zeer snelle 
drukstijging zijn veroorzaakt door verstuiven van gesmolten splijtstof in de atmosfeer binnen 
de insluiting. De hiermee samenhangende brontermaspecten zullen in dit hoofdstuk aan de 
orde komen. 

2.5.1. Falen insluiting ten gevolge van projectielen 

De mate waarin de insluiting wordt beschadigd hangt af van de energie, waarmee het projec¬ 
tiel wordt gelanceerd en de sterkte van de insluiting. Het is mogelijk door middel van een 
projectielschild zoveel energie te absorberen dat schade aan de insluiting zal worden beperkt. 
Ook kan de insluiting sterker worden gemaakt zodat een algehele penetratie kan worden 
voorkomen. Het best bestand is een dubbele betonnen insluiting, waarbij de binneninsluiting 
onder meer bestand is tegen inwendige overdruk en de buitenste tegen projectielinslag van 
buiten. Een projectiel van binnenuit met een zeer grote kinetische energie zal de spankabels 
van de insluiting kunnen doen falen, maar zal vervolgens een aantal secundaire projectielen 
vormen van gereduceerde energie. De insluiting kan voldoende sterk worden gemaakt om 
penetratie van de de buiteninsluiting te voorkomen. Drie situaties van beschadiging zullen 
worden besproken: 

- conditie 1: groot gat in binneninsluiting, scheuren in buiteninsluiting 

- conditie 2: groot gat in binneninsluiting, geen Iekweg in buiteninsluiting 

- conditie 3: scheuren in binneninsluiting. 

Lozingen onder conditie 1. 
De aard en hoeveelheid van de lozingen hangen sterk af van de conditie binnen de insluiting 
op het moment van falen van die insluiting. De ongunstigste situatie is als op het moment van 
falen de druk binnen de insluiting hoog is en op dat tijdstip een aanzienlijke hoeveelheid 
aerosolen binnen de insluiting zweven. Met enige retentie kan rekening worden gehouden. 
Voordat de insluiting faalt, zal een deel reeds in het primaire systeem en binnen de insluiting 
zijn neergeslagen. Twee lekwegen naar de omgevingkunnen worden onderkend. Een Iekweg 
via de scheuren in de buiteninsluiting en een via de ruimte tussen binnen- en buiteninsluiting 
naar bijgebouwen en schoorsteen. Met enige retentie in de scheuren en in de bijgebouwen 
kan rekening worden gehouden. Onder deze condities kan een bronterm groter dan bron-
term 1 niet worden uitgesloten. Is net echter gelukt om door middel van sproeien de druk 
binnen de insluiting laag te houden, dan kan worden aangenomen dat door die koeling een 
aanzienlijke hoeveelheid splijtingsprodukten binnen de insluiting is neergeslagen. Bovendien 
zijn de lekstromen naar de omgeving kleiner en bij kleinere lekstromen worden zowel de 
retentie in scheuren alsmede die in de bijgebouwen groter. Onder deze situatie kan een 
lozing van de grootte-orde van bronterm 2 worden verwacht. 
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Lozingen onder conditie 2. 
Ook hier hangt de lozing af van de situatie binnen de insluiting op het moment van falen. De 
lozing zal nu gaan via de lekweg van bijgebouwen en schoorsteen. De situatie heeft over¬ 
eenkomsten met het reeds bestaande grote lek, waarvan GRS [6]heeft berekend dat onder 
deze omstandigheden een lozing van grootteorde van bronterm 2 kan worden verwacht. In 
de GRS berekening is geen rekening gehouden met sproeien binnen de insluiting. De bron¬ 
term kan dan nog verder worden gereduceerd. 

Lozingen onder conditie 3. 
Karakteristiek van deze lozing is de lekweg via scheuren, binneninsluiting, bijgebouwen en 
schoorsteen. Nu kan krediet worden gegeven aan een extra retentie in de scheuren van de 
binneninsluiting. Bovendien zal de lekstroom kleiner zijn dan onder de voorgaande conditie, 
dus zal de retentie binneninsluiting en de bijgebouwen groter zijn . De bronterm kan dan 
worden gereduceerd tot omstreeks bronterm 3. 

2.5.2. Falen insluiting ten gevolge van directe verwarming 

Voor de beschrijving van de scenario's wordt ook hier uitgegaan van 2 betonnen insluit-
constructies. De f aal wijze van een betonnen insluiting is afhankelijk van de druk. Voor-
gespannen kabels zullen als zij zwaar worden belast in eerste instantie elastisch rekken al¬ 
vorens deze falen. Ten gevolge van deze rek zullen scheuren in het beton ontstaan en de 
lekstroom via deze scheuren kan bijdragen tot een ontlasting van de druk binnen de insluit¬ 
ing. Bij kleiner worden van de druk zullen de scheuren min of meer worden gedicht. Bij een 
nog hogere belasting van de kabels kunnen deze spontaan falen en zal een groot gat in de 
insluiting ontstaan. Onder deze conditie moet er ook ernstig rekening mee worden gehouden 
dat de buiteninsluitng, indien deze niet ontworpen is voor overdruk, zal falen. Indien beide 
insluitingen op deze wijze falen moet met een aanzienlijke bronterm rekening worden 
gehouden. Immers juist op het moment dat de insluiting faalt bevindt zich een aanzienlijke 
hoeveelheid aerosolen binnen de insluiting. Hierbij kan worden opgemerkt dat de lozing 
gepaard zal gaan met een aanzienlijke energiestroom. Voor de verspreiding naar de omgev¬ 
ing kan dan rekening worden gehouden met pluimstijging. Evenals in de vorige paragraaf, 
kan men ook uitgaan van scheuren in de binneninsluiting en intacte buiteninsluiting. Onder 
deze omstandigheid kan retentie worden verwacht binnen de binneninsluiting, de ruimte 
tussen beide insluitingen en de bijgebouwen. Ook in de scheuren in het beton zullen 
aerosolen neerslaan. Deze situatie moet ongunstiger worden ingeschat als bijvoorbeeld een 
kernsmeltongeval waarbij reeds een groot lek in de insluiting aanwezig is. Immers op het 
moment van falen is de druk binnen de binneninsluiting hoog, is de hoeveelheid aerosolen 
groot en is er nnnder tijd beschikbaar voor de aerosolen om te kunnen neerslaan. Indien 
zowel voor als na het moment van falen binnen de insluiting kan worden gesproeid, kan de 
bronterm beperkt blijven tot kleiner dan bronterm 2, anders moet met een grotere bronterm 
rekening worden gehouden. 

2.6. Reactiviteitsongevallen 

In de regelgeving van de vergunningsverlening is opgenomen dat reactiviteitsstoringen niet tot 
een onbeheersbare vermogenstoename mogen leiden. Ook moet worden aangetoond dat het 
niet functioneren van het reactor-nooduitschakelsysteem onder condities waarin dit nood¬ 
zakelijk is niet tot een onbeheersbare situatie aanleiding kan geven. Voor de drukwaterreac-
tor geldt dan ook dat deze reactiviteitsstoringen beheersbaar zijn. 
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2.7. Ongevalsmanagement 

In voorgaande paragrafen is reeds voor enkele omstandigheden ongevalsmanagement aan¬ 
geduid. In deze paragraaf zullen de gevolgen van ongevalsmangament tijdens het lekscenario 
en kortsluit scenario beknopt worden geanalyseerd. 

2.7.1. Ongevalsmanagement tijdens het lekscenario 

Tijdens de leegstroomfase van een kernsmeltongeval zal het koelmiddel uit het primaire 
j/steem naar de insluiting stromen. De druk binnen de insluiting zal stijgen. Ten gevolge van 
de drukstijging zal door het lek van de insluiting een mengsel van lucht en stoom stromen. 
Dientengevolge zal de hoeveelheid lucht binnen de insluiting afnemen. Wordt nu de atmos¬ 
feer binnen de insluiting gekoeld en wordt meer energie door condensatie van stoom af¬ 
gevoerd dan door verval warmte wordt toegevoerd, dan zal de druk binnen de afsluiting af¬ 
nemen en kan zelfs een onderdruk ontstaan. Bij een onderdruk heeft men geen lek naar 
buiten en kan dus de lozing van splijtingsprodukten worden beperkt. Het gunstigst is als men 
gedurende het verdere verloop een zeer geringe onderdruk zou kunnen handhaven. Bij 
kleine lekken kan zelfs worden overwogen, indien hiertoe voorzieningen aanwezig zijn, tij¬ 
dens de leegstroomfase de drukontlastklep van de insluiting te openen om via deze afsluiter 
en via filters gecontroleerd te lozen. Op het moment dat de splijtingsprodukten uit de kern 
ontsnappen kan deze ontlastklep worden gesloten. In deze fase van het gebeurtenissenver-
loop zal de vervalwarmte grotendeels worden gebruikt voor de opwarming van de kern en zal 
een geringe "nergiestroom naar de atmosfeer van de insluiting plaatsvinden. De energie-af¬ 
voer ten gevolge van het condenseren van stoom op wanden zal dan meer kunnen zijn dan 
de energietoevoer zodat ook in dit geval een onderdruk kan ontstaan. In deze situatie zal 
ook stoom condenseren op aerosolen zodat het uitzakken van aerosolen versneld zal 
plaatsvinden. Al deze processen dragen ertoe bij dat de lozingen tot omstreeks bronterm 3 
kunnen worden beperkt. 

2.7.2. Ongevalsmanagement tijdens het kortsluitscenario 

Het kortsluitscenario, in de literatuur als V-scenario aangeduid, kan door ongevalsmange-
ment worden beinvloed. De mate waarin dient kwantitatief nog te worden onderzocht en 
hangt ook af van de grootte van het lek. Als een eerste maatregel kan de drukontlastklep op 
de drukgenerator op afstand worden geopend. Het meest effectief is het om deze klep te 
openen op het moment dat de kern droogstaat en de splijtingsprodukten vrijkomen. Een 
gedeelte van de massastroom met aerosolen zal worden afgeleid naar de insluiting. Hierdoor 
zullen de snelheden in de leiding die naar buiten de insluiting leidt afnemen en zullen meer 
splijtingsprodukten binnen het primaire systeem en in de leiding naar buiten worden neerges¬ 
lagen. 

Een and\jr aspect vormt de aan- of afwezigheid van water op de vloer van de reactorkamer. 
Op het moment dat de bodem van het reactorvat bezwijkt, zal gesmolten kernmateriaal door 
dit water worden gequenched. Een koelbaar bed verhindert de produktie van aerosolen. Wel 
vindt een aanzienlijke stoomvorming plaats waardoor een mengsel van lucht en stoom via het 
primaire systeem buiten de insluiting terechtkomt. Aerosolen die zich op dat moment nog in 
het primaire systeem bevinden kunnen gedeeltelijk worden meegesleurd. Deze stoom-lucht 
stroom zal de leiding die naar buiten voert nog enigszins kunnen koelen waardoor het her-
verdampen van neergeslagen aerosolen kan worden voorkomen, maar deze stroom kan 
grove deeltjes losmaken en meesleuren. Echter grove deeltjes kunnen moeilijk naar de om¬ 
geving ontsnappen; zij zullen in de bijgebouwen achterblijven. Indien voldoende lucht uit de 
insluiting is gestroomd kan men door middel van sproeien binnen de insluiting een on¬ 
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derdruk bewerkstelligen waardoor de stroomrichting in de leiding naar buiten kan worden 
omgekeerd. Ook sproeien in de bijgebouwen zal tot een reduktie van de bronterm leiden. 
Indien bronterm beperkende voorzieningen voorhanden zijn en worden toegepast, kan de 
bronterm naar schatting worden teruggebracht tot omstreeks bronterm 2. 

3. DE KOKENDWATERREACTOR 

Het merendeel van de aspecten behandeld bij de drukwaterreactor is ook min of meer van 
toepassing voor de kokendwaterreactor. In deze paragraaf worden enkele bijzondere aspec¬ 
ten van de kokendwaterreactor behandeld : 

- verkleining kans op kernsmelten 
- aspecten van het drukonderdrukkingssysteem 
- stoomexplosies en directe verwarming 
- het vermijden van de beton gesmolten kernmateriaal interactie 
- beheersing waterstofverbranding 
- reactiviteitsongevallen 

3.1. Verkleining kans op kernsmelten 

Bij een kokendwaterreactor wordt de geproduceerde stoom direct naar de turbine gevoerd 
en niet zoals bij de drukwaterreactor via een extra energietransportsysteem. De 
kokendwaterreactor is dan ook qua bedrijf eenvoudiger. Voor de afhandeling van kernsmel-
tongevallen is het belangrijk, dat de inventaris aan koelmiddel binnen het reactorvat door 
eenvoudige niveaumeting kan worden vastgesteld. 

Bij de kokendwater-reactor is een aantal veiligheids- en bedrijfssystemen aanwezig die voor 
aanvulling van koelwater kunnen zorgdragen. Een kokendwaterreactor is uitgerust met een 
gekwalificeerd en bedienbaar drukontlastsysteem, zodat de reactor van druk kan worden 
gebracht. Daarna is het mogelijk, mits hiervoor voorzieningen zijn aangebracht om bijvoor¬ 
beeld met brandweersystemen, (permanente en mobiele) om koelmiddel direct naar de reac¬ 
tor te voeren. 

Bij de eerste generatie kokendwaterreactoren, (ook bij Dodewaard) is een noodcondensor 
geinstalleerd. Analyses uitgevoerd bij ECN voor Dodewaard laten zien dat deze voorziening 
bij enkele ongevalsverlopen zeer effectief kan zijn ter voorkoming van het kernsmelten. De 
noodcondensor is een groot waterreservoir dat op een hoger niveau is geinstalleerd dan de 
kern. In dat waterreservoir bevindt zich een warmtewisselaar die aangesloten is cp het reac¬ 
torvat, zie figuur 2.2. Stoom vanuit het reactorvat stroomt naar deze warmtewisselaar, alwaar 
de stoom condenseert. Het water zal via een retourleiding naar het vat terugstromen. In de 
retourleiding is een afsluiter geinstalleerd die op afstand bediend of eventueel lokaal hand¬ 
bediend geopend kan worden. Uit diverse uitgevoerde PRA's blijkt dat uitvallen van de in¬ 
terne en externe stroomvoorziening voor kokendwaterreactoren een belangrijke bijdrage 
voor het risico oplevert. Juist dit ongeval kan met behulp van deze noodcondensor bijzonder 
effectief worden bestreden. Al naar gelang de grootte van het waterreservoir kan deze nood¬ 
condensor voor lange tijd voor de restwarmte afvoer zorgdragen zonder dat extra water aan 
de noodcondensor wordt toegevoerd. Afgezien van de andere hiervoor beschikbare systemen 
kan ook de mobiele brandweer zorgdragen dat de waterhoeveelheid in de noodcondensor 
wordt aangevuld. Indien bij de kokendwaterreactor de hiergenoemde voorzieningen zijn aan¬ 
gebracht dan kan de kans op kernsmelten aanzienllijk worden verkleind, mogelijk met een 
factor 10. 
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Figuur 2.2: Schema noodcondensor Dodewaard, ovegenomen uit GKN -BHB-S-NES-018 

FIG 2 2 SCHEMA NOOD CONDENSOR DODEWAARD 
OVERGENOMEN UIT GKN BHB - S - NES-01B 

\ / 
KEBN 

3.2. Het druk-onderdrukkingssysteem 

Kokendwaterreactoren zijn voorzien van een druk-onderdrukkingsysteem. Dit systeem heeft 
als kenmerk dat de gassen en aerosolen die in de reactorkamer vrijkomen via het waterbas¬ 
sin naar de gasruimte worden getransporteerd . Tijdens de passage door het waterbassin zal 
de stoom condenseren en een aanzienlijke hoeveelheid van de aerosolen zal in het waterbas¬ 
sin worden vastgehouden. Het waterbassin zal in eerste instantie de geproduceerde warmte 
kunnen absorberen. Voor die omstandigheden waarin het bassin niet of onvoldoende kan 
worden gekoeld zal de stoomdruk toenemen met het gevaar van falen van de insluiting. 
Overwogen kan worden om voorzieningen voor gecontroleerd lozen met filters op te nemen 
zodat dit gevaar kan worden geëlimineerd. Veel aandacht dient te worden besteed aan de 
scheiding van de reactorkamer en de gasruimte van het druk-onderdrukkingssysteem. Deze 
scheiding dient niet alleen te voldoen aan de conditities zoals deze kunnen worden verwacht 
tijdens het ontwerpbasisongeval. De specificaties dienen zodanig te worden uitgebreid dat de 
werking van het waterbassin ook tijdens kernsmeltongevallen kan worden gewaarborgd. 
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3.3. Stoomexplosie en directe verwarming 

Stoomexplosies binnen het reactorvat en het verstuiven van gesmolten kernmateriaal onder 
hoge druk in de reactorkamer zijn ongevallen die ook voor een kokendwaterreactor kunnen 
worden gepostuleerd. Een van de parameters die deze processen beinvloeden is de hoeveel¬ 
heid kernmateriaal die aan het proces deelneemt. De kern van een kokendwaterreactor is 
opgebouwd uit splijtstofelementen die door een mantelbus van zircaloy zijn omgeven. De 
elementen zijn hydraulisch van elkaar gescheiden. Dit vergemakkelijkt de analyse van het 
kerndegradatieproces. Een Zweedse analyse, uitgevoerd met de rekencode MAAP gaf als 
resultaat dat de randelementen gedurende een kernsmeltongeval intact blijven omdat vol¬ 
doende warmte door straling en natuurlijke circulatie kan worden afgevoerd [5]. Ook voor 
de drukwaterreactor kan worden verwacht dat het kerndegradatieproces niet coherent zal 
zijn. Echter gezien de gescheiden opstelling zal voor de kokendwaterreactor gemakkelijker 
aangetoond kunnen worden dat het kerndegradatieproces gespreid in de tijd zal optreden. 
De regelstaven worden bij een kokendwaterreactor in de bodem van het reactorvat door¬ 
gevoerd. Voor het doorsmelten onder hoge druk zijn doorvoeringen zwakke plaatsen waar¬ 
door globaal falen kan worden uitgesloten. Zoals reeds in de vorige paragraaf opgemerkt, 
dient de reactorkamer zodanig te worden ontworpen dat de functie van het druk-onderdruk-
kingssysteem ock onder condities na een stoomexplosie buiten het reactorvat tijdens het 
verstuivingsproces van geinjecteerd splijtstof onder hoge druk kan blijven gehandhaafd. 

3.4. Het voorkomen van de beton-gesmolten kernmateriaal interactie 

Evenals voor de drukwaterreactor dient penetratie van de bodem van de reactorkamer te 
worden voorkomen. Als een eerste oplossing wordt gedacht aan het onder water zetten van 
de reactorkamer. De huidige kokendwaterreactoren hebben reeds een grote reactorkamer 
die zich leent voor deze oplossing. 

3.5. Beheersing waterstofverbranding 

De kern van een kokend water reactor bevat een aanzienlijke hoeveelheid zircaloy (meer dan 
die voor de drukwaterreactor). Voor de beheersing van het waterstofprobleem worden in de 
meeste kokendwaterreactoren de reactorkamer en het druk-onderdrukkingssysteem geiner-
tiseerd. Evenals bij de drukwaterreactor dient aandacht te worden besteed aan de beheersing 
van de waterstofverbranding in de bijgebouwen, en voor reactoren van het type МАРК III 
aan waterstofverbranding in de "wet well". 

3.6. Reactiviteitsongevallen 

Ook voor de KWR is in de regelgeving van de vergunningsverlening opgenomen dat reac-
tiviteitsstoringen niet tot een onbeheersbare vermogenstoename mogen leiden. Ook moet 
worden aangetoond dat het niet functioneren van het reactor-nooduitschakelsysteem onder 
condities waarin dit noodzakelijk is niet tot een onbeheersbare situatie aanleiding kan geven. 
Als een van de belangrijkste ongevallen voor kokendwaterreactoren wordt een zogenaamde 
ATWS-scenario behandeld en wel het ongeval waarbij de hoofdstoomafsluiter ongewild 
wordt gesloten, waarbij het signaal van inbrengen van de regelstaven niet wordt opgevolgd en 
waarbij ook het boriuminjectiesysteem niet werkt. Dit scenario krijgt speciale aandacht om¬ 
dat in sommige van de eerste risicostudies dit als een van de belangrijkste factoren voor het 
totale risico werd gezien. In eerste instantie zal in het procesverloop de druk in het reactorvat 
toenemen en dientengevolge zal de stoomfractie in de kern afnemen en daardoor zal een 
reactiviteitstoename plaatsvinden. De reactiviteitstoename wordt teruggekoppeld door een 
verhoging van de splijtstoftemperatuur en in een later stadium zodra de veerbelaste 
veiligheidsafsluiter op het reactorvat wordt geopend door stoomvorming in de kern. 
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Indien de stoom die wordt afgevoerd wordt aangevuld door water blijft de reactor kritiek. 
Het geproduceerde vermogen is te groot om door de koelsystemen van het drukonderdruk-
kingsysteem te worden afgevoerd en als dit proces te lang duurt zal de insluiting falen. Analy¬ 
ses uitgevoerd met geavanceerde codes laten zien dat het vermogen kleiner is dan vroeger 
met eenvoudige rekencodes werd berekend. De kans op falen van de insluiting in dit sce¬ 
nario is derhalve aanzienlijk kleiner dan vroeger verondersteld werd. 

Ongevalsmanagement kan het proces beïnvloeden. Het vermogen kan omlaag gebrachi wor¬ 
den door de hoeveelheid water in het vat te verminderen, waarbij de operator er op moet 
letten dat de hoeveelheid water toch voldoende is om een ontoelaatbare temperatuurstijging 
van de splijtstofstaven te vermijden. 

Evenals voor de drukwaterreactor zijn er in de regelgeving zodanige voorwaarden op¬ 
genomen zodat reactiviteitsstoringen kunnen worden opgevangen zonder dat kernbeschadig¬ 
ing plaatsvindt. 

4. CONCLUSIES 

Voor de drukwaterreactor 

1. Een drukontlastinrichting voor de reactorinsluiting, waarmee via filters de druk binnen de 
insluiting kan worden ontlast, voorkomt grootschalig falen tengevolge van langzame drukop-
bouw en beperkt de lozingen van radioactieve nucliden. 
2. Om penetratie onder hoge druk van gesmolten kernmateriaal door de bodem van het 
reactorvat te voorkomen, dient het primaire systeem voorzien te zijn van een betrouwbaar en 
op afstand bedienbaar drukontlaststation van voldoende capaciteit. Stromingen onder con¬ 
dities van hoge druk en temperatuur binnen het primaire systeem zullen de systeembegren¬ 
zing verhitten, waardoor falen op een andere locatie dan de bodem van het vat waarschijnlijk 
wordt. 
3. Een voorziening waarbij gesmolten kernmateriaal op de vloer van de reactorkamer kan 
worden gekoeld is gewenst. Voor de realisatie van deze voorziening zijn reeds enkele opties 
in ontwikkeling en is experimenteel onderzoek in voorbereiding om de goede werking van 
deze opties aan te tonen. 
4. Het waterstofprobleem kan worden beheerst door zorg te dragen dat: 
- de produktie van waterstof wordt beperkt 
- de waterstof geleidelijk zal worden verbrand 
- belangrijke apparatuur nodig voor de afhandeling van kernsmeltongevallen tegen 
waterstofbranden is beschermd. 
5. Lozingen welke het gevolg zijn van beschadiging van de insluiting tengevolge van projec¬ 
tielen hangen in sterke mate af van de grootte van de beschadiging. Indien de reactorinsluit-
ing voldoende sterk wordt gemaakt kan een penetratie van de binneninsluiting tezamen met 
beschadiging van de buiteninsluiting worden uitgesloten. 
6. Lozingen welke het gevolg zijn van beschadiging van de insluiting tengevolge van uitstoot 
van gesmolten kernmateriaal onder hoge druk hangen ook in sterke mate af van de groottte 
van die beschadiging. Indien de binneninsluiting voldoende sterk gemaakt wordt kan falen 
van beide insluitingen uitgesloten worden. 
7. Indien tijdens een kernsmeltongeval aanwezige voorzieningen adequaat worden ingezet 
kunnen de lozingen aanzienlijk worden verkleind. Met name geldt dit voor de lek- en 
kortsluitscenarios. 
8. Reactiviteitsongevallen kunnen worden beheerst. 
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Voor de kokendwater reactor 

1. Indien de kokendwater reactor wordt uitgerust met een noodcondensor waarmee met 
natuurlijke circulatie de kern voor geruime tijd kan worden gekoeld en tegelijkertijd het 
reactorsysteem van druk kan worden gebracht kan de kans op kernbeschadiging aanzienlijk 
worden verkleind. 
2. Het drukonderdrukkingssysteem van de kokendwater reactor zal voor het merendeel van 
de te postuleren kernsmeltongevallen zorgdragen dat aerosolen in het bassin worden 
vastgehouden. Het bassin werkt als een filter. 
3. Een kokendwater reactor is minder gevoelig voor scenarios zoals stoomexplosies en 
uitstoot van gesmolten kernmateriaal onder hoge druk. Het is dan ook uit te sluiten dat deze 
scenarios tot grote lozingen zullen leiden. 
4. Voorzieningen dienen aanwezig te zijn waardoor gesmolten kernmateriaal op de vloer van 
de reactorkamer kan worden gekoeld. 
5. Waterstofverbranding kan worden beheerst. 
6. Reactiviteitsongevallen kunnen worden beheerst. 
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1. INLEIDING 

Kemsmeltingsongevallen kunnen leiden tot het vrijkomen van grote hoeveelheden radioac¬ 
tieve stoffen. Het is daarom van belang inzicht te hebben in de waarschijnlijkheid dat er een 
ongeval plaatsvindt, waarbij de kern onvoldoende kan worden gekoeld en geheel of gedeel¬ 
telijk smelt. In risiko studies (PRA's) van reaktoren (in ontwerpfase en reeds gebouwd) 
worden onder meer faalfrekwenties berekend van gebeurtenissen, welke kunnen leiden tot 
kernsmelten. In paragraaf 2 worden resultaten (kernsmeltingsfrekwenties) uit PRA's van 
recente ontwerpen, van zowel PWR's als BWR's, vergeleken. Uit deze PRA's kan tevens 
gedestilleerd worden welke gebeurtenissen ce belangrijkste bijdragen leveren tot deze 
kernsmeltingsfrekwentie. Deze informatie is gebruikt voor aanbevelingen voor ontwerp¬ 
maatregelen ter reduktie van de kernsmeltingsfrekwentie (paragraaf 3). 

2. KERNSMELTINGSFREQUENTIES 

De waarschijnlijkheid van een kemsmeltingsongeval (kernsmeltingsfrekwer.tie) kan worden 
bepaald uit een systematische analyse van mogelijke ongevalsverlopen. Daarbij is het van 
belang dat de frekwenties van de inleidende gebeurtenissen en de faalkansen van de sys¬ 
temen bedoeld ter voorkoming van de beschadiging van de kern, bekend zijn. De 
analysetechnieken, die hiervoor worden gebruikt zijn uitvoerig beschreven in ref. [9]. In 
tabel 3.1 en fig. 3.2 zijn voor een aantal BWR's en PWR's de kernsmeltingsfrekwenties uit de 
literatuur verzameld en in tabelvorm resp. grafiekvorm afgebeeld. De herkomst van deze 
kernsmeltingsfrekwenties staat in tabel 3.1 vermeld. Van ieder van de in fig. 3.2 genoemde 
reaktoren is nagegaan (voorzover mogelijk) welke van de begingebeurtenissen een 
dominante bijdrage heeft tot de kernsmeltingsfrekwentie. 

De gepresenteerde kernsmeltingsfrekwenties zijn gemiddelde waarden. Indien hiervan af¬ 
geweken wordt, dan staat dit ter plaatse vermeld. 

Verder wordt er de nadruk op gelegd dat de smeltingsfrekwenties uit verschillende studies en 
PRA's komen. Er is geen vergelijking gemaakt van de methodieken die in deze studies 
gebruikt zijn. Dit betekent dat het onderling vergelijken van kernsmeltingsfrekwenties met de 
nodige zorgvuldigheid moet gebeuren. Voor een zinvolle vergelijking van de smeltingsfrek¬ 
wenties uit verschillende studies is het noodzakelijk de uitgangspunten, aannamen en 
analysemethoden hierbij te betrekken. 

In een van de studies (NUREG-1150) is voor de berekende kernsmeltingsfrekwenties aan¬ 
gegeven wat de betrouwbaarheidsgrenzen van deze berekende waarden zijn. Voor de Surry-
PWR zijn als voorbeeld deze betrouwbaarheidsgrenzen aangegeven (paragraaf 1.2). De 
95%- en de 5%-betrouwbaarheidsgrenzen van de in NUREG-1150 berekende kernsmel¬ 
tingsfrekwenties liggen 1 tot 3 dekaden uit elkaar. 
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Tabel 3.1. Kernsmeltfrequenties (per reactorjaar). 

Reactor 

Sizewell-B 
Gessar 
Ringhals2 
PeachBottom 
PeachBottom 
Surry 
GrandGulf 
Limerick 
Zion 

PUN 
Surry 
Millstone 3 
ОсопееЗ 
Shoreham 
IndianPoint2 

Biblis-B 
IndianPoint3 

Sequoyah 
Seabrook 

PWR/ 
BWR 

PWRW 
BWRGE 
PWRW 
BWRGE 
BWRGE 
PWRW 
WRGE 
BWRGE 
PWRW 

PWRW 
PWRW 
PWRW 
PWRW 
BWRGE 
PWRW 

PWRKWU 
PWRW 

PWR W 
PWRW 

Kernsmeltingsfrekwenties' 
voor een aantal reaktoren 

1.2E-6 Westinghousestudre 
4.7E-6 Gessar 
5.E-6 Westinghousestudie 
8.2E-6 Sand86-2521C 
2.5E-5 WASH-1400** 
2.6E-5 Sand86-2521C 
2.9E-5 Sand86-25?1C 
3.E-5 SAI1981.NUS1983 
3.5E-5 Westinghousestudie 
(1.5E-4) 
4.4E-5 Westinghousestudie 
4.4E-5 WASH-14002) 
4.5E-5 Westinghousestudie 
5.4E-5 Westinghousestudie 
5.5E-5 Shoreham-PRA 
8.E-5 Westinghouse 
(2,0E-4)(PLG-'82) 
9.0E-5 DeutscheRisikoStudie 
1, OE-4 Westinghouse 
(6,0E-5)(PLG-'82) 
1.0E-4 Sand86-2521C 
1.7E-4 Westinghousestudie 

Ref 

4 
1 
4 
3 
2 
3 
3 
5 
4 
(3) 
4 
2 
4 
4 
6 
4 
(5) 
7 
4 
(5) 
3 
4 

notes: 'kernsmeltingsfrekwenties zijn gemiddelde waarden, 
"kernsmeltingsfrekwenties zijn mediane waarden. 
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Tabel 3.2. Kernsmeltfrequenties (per reactorjaar) 

10 "7 10 "6 10 "5 10 ' 4 

i 
I 
ISEABROOK, PWR 

I 
ISEQUOYAH, PWR | 

I 
| INDIAN POINT 3, PWR | 

I 
|INDIAN POINT 2, PWR | 

I 
(SURRY, PWR (WASH-1400) | 

I 
ISHOREHAM, BWR j 

I 
IOCONEE, PWR | 

I 
|MILLSTONE, PWR | 

I 
|PUN, PWR | 

I 
IBIBLIS-B, PWR | 

I 
|ZION, PWR | 

I 
| LIMERICK, BWR | 

I 
| PEACH BOTTOM, BWR (WASH-1400) | 

I 
| GRAND GULF, BWR | 

I 
| SURRY, PWR (SANDIA) | 

I 
| PEACH BOTTOM, BWR (SANDIA) | 

I 
IRINGHALS 2, PWR | 

I 
IGESSAR-II, BWR | 

I 
ISIZEWELL-B, PWR | 

10 - 7 10 "6 10 ~5 10 
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2.1. Dominante begingebeurtenissen bij BWR's 

Gessar-GE. BWR 

De totale kernsmeltingsfrekwentie (CMF) per reaklorjaar is 4.7 E-6 (zie tabel 3.1). De 
bijdrage van de verschillende ongevalsverlopen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Omschrijving gebeurtenis CMF Percentage 

Transienten, Loss of Offsite Power 4,1 E-6 88 

(LOOP) 

Transienten, andere dan LOOP* 5,0 E-7 11 

LOCA*' buiten containment 2,0 E-11 

LOCA binnen containment 5,0 E-10 

Overige 7,3 E-8 1 

4,7 E-6 100 

Tabel 3.3. CMF-Gessar-GE. 

' Transienten als Reactor Shutdown, Turbine Trip etc. 
" LOCA, Loss Of Coolant Accident. 

Peach Bottom, BWR 

De Peach Bottom reaktor is tweemaal geanalyseerd in een PRA-studie, eerst als de BWR-
reaktor in WASH- 1400 [2], later in een studie welke is opgenomen in het NUREG-1150 
document [3]. In de jaren tussen de beide studies is de plant-konfiguratie gewijzigd en zijn 
de inzichten in de werking en veiligheid van de BWR veranderd. De kernsmeltingsfrekwentie 
zoals vastgesteld in WASH-1400 bedraagt 2.5 E-5 (tabel 3.1) en in NUREG-1150 8.2 E-6. 
De bijdrage van de verschillende ongevalsverlopen zijn, voor de studie in NUREG-1150, in 
tabel 3-4 weergegeven, waarbij voor de uitsplitsing van de gebeurtenissen wrodt verwezen 
naar het SANDIA-rapport [11]. 

bijlage 3 



- 173 -

Tabel 3.4. CMF, Peach Bottom. 

Omschrijving gebeurtenis CMF Percentage 

Kortstondige "station-blackout" met 
zodanig verlies aan DC-power dat 
koeling van de kern uitvalt. Geen 
mogelijkheid om vat van druk te 
brengen. Geen AC-power herstel in 
30 tot 40 min. 4,2 E-6 52,1 

Langdurige "station-blackout" met 
verlies aan DC-power na 6 uur. 
Geen AC-power herstel binnen 3 uur na| 
DC-power verlies. Reaktorvat komt 
weer op druk na DC-power verlies. 2,3 E-6 28,5 

Anticipated Transient Without Scram 
(ATWS) met als gevolg dat kern¬ 
degradatie optreedt voor het falen 
van het containment. 6,5 E-7 8,1 

ATWS. Onvoldoende of geen containment 
koeling veroorzaakt falen van het 
containment voordat kerndegradatie 
optreedt 3,1 E-7 3,9 

Kortstondige "station blackout" met 
vroegtijdig verlies van kernkoeling. 
Reaktorvat wordt van druk gebracht. 4,8 E-7 5,9 

Langdurige "station-blackout" met 
verlies van DC-power na 6 uur. l e en 
AC-power herstel binnen 3 uur na 
DC-power verlies. Vat blijft van druk 
na DC-power verlies i.v.m. falende 
afblaasklep. 1,2 E-7 1,5 

8,2 E-6 100,0 
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De bijdragen in bovenstaande tabel, voor bijna 100% transienten, kunnen onderverdeeld 
worden in twee grote groepen, nl.: 

Tabel 3.5. CMF, Peach Bottom. 

Omschrijving 

Enige vorm van "station-blackout" 7,1 E-6 88,1 

ATWS 9,6 E-7 11,9 

De veranderde inzichten en konklusies in het NUREG-1150-rapport ten opzichte van de 
WASH-1400 bevindingen zijn als volgt samen te vatten: 

- Transienten met verlies van de mogelijkheid om restwarmte te verwijderen zijn dominant 
in WASH-1400 maar niet n.eer in NUREG-1150, omdat: 

- containment ontluchting procedures nu mogelijk zijn; 
- de mogelijkheid tot herstel van kernkoeling na containment-falen nu in 

rekening is gebracht. 

- Door nieuwe procedures, plant modifikaties en een meer gedetailleerde analyse zijn de 
ATWS-frekwenties met een faktor 10 gereduceerd in NUREG-1150. 

- Verlies van AC-power wordt een faktor 100 hoger geschat in NUREG1150, vanwege: 
- een kompletere beschouwing van mogelijk falen van systemen die van DC-

power afhankelijk zijn; 
- een kompletere common mode failure analyse; 
- een kompletere analyse op systeem-effekten op het AC-power systeem (B.v. 

diesel-koeling); 
- een onjuiste beschouwing van het langdurige "station-blackout" ongeval in 

WASH-1400. 

Grand Gulf, BWR 

De Grand Gulf reaktor is geanalyseerd in een studie van die is opgenomen in NUREG-1150 
[3]. De totale kernsmeltingsfrekwentie berekent in deze studie bedraagt 2.9 E-5. De 
dominante bijdragen tot deze smeltfrekwentie zijn in onderstaande tabel weergegeven, waar¬ 
bij voor de uitsplitsing van de dominante bijdragen wordt verwezen naar het SANDIA-rap-
port [11]. 
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Tabel 3.6. CMF, Grand Gulf. 

Omschrijving gebeurtenis CMF Percentage 

'Station-blackout' met verlies van de 

hogedruk kern injectie (HPCS)' 2,0 E-5 69,0 

Overige 'station-blackout' 8,4 E-6 29,0 

ATWS. Afblaaskleppen gesloten 1,8 E-7 0,7 

Turbine Trip Transient. 
Geen HPCS, geen RHR»\ geen SPMU*** 3.4E-7 1,3 

2,9 E-5 100,0 

* HPCS - High Pressure Core Spray.* 
"RHR - Residual Heat Removal. 

•••SPMU - Suppression Pool Make-Up. 

Hieruit blijkt dat enige vorm van "Station-blackout" een bijdrage van 98% levert aan de 
kernsmeltingsfrekwentie.De Grand Gulf reaktor is eerder geanalyseerd geweest in de Reactor 
Safety Study Methodology Application Program (RSSMAP). De kernsmeltingsfrekwentie 
berekend in deze studie bedraagt 3.6 E-5, wat niet signifikant afwijkt van de in 
NUREG-1150 berekende waarde. De dominante gebeurtenissen die leiden tot deze 
smeltfrekwentie, verschillen echter aanzienlijk: 

- Transienten met verlies van lange-termijn koeling zijn dominant in RSSMAP. Aan¬ 
genomen werd, dat falen van het Containment zou resulteren in verlies van koelmiddel-in-
jektie. In NUREG-1150 wordt echter aangetoond, dat containmentfalen niet nood-
zakelijkwijs leidt tot verlies van koelmiddel-injektie. 
- Door een gedetailleerde ATWS-analyse is deze frekwentie in NUREG-1150 met een 

faktor 25 gedaald. Langetermijn effekten volgend op een "Station-blackout", zoals : 
- hoge temperatuur van suppression pool 
- verlies aan DC-power 
- ruimte koeling van het HPCS' en RCIC***'-systeem 

zijn niet beschouwd in RSSMAP. 
- De NUREG-1150 studie beschouwt alternatieve methoden om koelmiddel te suppleren bij 

verlies van koelmiddel-injektie. 

• • "RCIC - Reactor Core Isolation Cooling. 
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Limerick, BWR 

De kemsmeltingsfrekwentie volgens de berekening gedaan in [S] is 3.E-S. Details omtrent 
dominante bijdragen tot deze smeltfrekwentie staan in deze referentie niet vermeld. 

Shoreham, BWR 

In de shoreham-PRA is een kemsmeltingsfrekwentie berekend van 5.5 E-5. De dominante 
gebeurtenissen welke leiden tot deze smeltingsfrekwentie zijn: 

Tabel 3.7. CMF, Shoreham. 

Omschrijving gebeurtenis CMF Percentage 

Loss of Offsite Power (LOOP) 1,2 E-5 21,4 

Transienten zoals Turbine Trip e tc , 

maar geen LOOP 

LOCA binnen het Containment 

LOCA buiten Containment 

ATWS 

Overige gebeurtenissen beginnende met 
verlies aan DC-power 

Overige 

1,3 E-5 

2,3 E-6 

4,3 E-8 

1,7 E-5 

2,9 E-6 

7,8 E-6 

23,6 

4,2 

8,0 E-2 

31,3 

5,3 

14,2 

5,5 E-6 100,0 
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2.2. Dominante gebeurtenissen bij PWR's 

Voor een aantal reaktoren, nl. Zion, Millstone 3, Oconee 3, Seabrook, SizeweII-B, PUN en 
Ringhals 2 is in [4], een overzichtstabel gegeven met een percentuele bijdrage van gebeur¬ 
tenissen, welke tot kernsmelt leiden (tabel 3.8). 

Voor de Zion-reaktor heeft in NUREG-1150 een gedeeltelijke review plaatsgevonden. De 
kemsmeltingsfrekwentie welke in NUREG-1150 staat vermeld, bedraagt 1.5 E-4 (zie tabel 
3.1). Dit rapport vermeldt tevens dat de smeltfrekwentie in de Zion-PRA 3.5 E-4 is, i.p.v. 
de 3.5 E-5 zoals vermeld in de Westinghouse-studie (zie tabel 3.1). De dominante 
smeltfrekwentie-bijdrage wordt volgens NUREG-1150 geleverd door het falen van het Com¬ 
ponent Cooling Water (CCW)-systeem. Dit CCW-falen wordt voor de Zion-reaktor niet 
vermeld in tabel 3.8. De veranderingen in NUREG-1150 ten opzichte van de Zion-PRA 
zijn: 
- een verbeterd succes-criterium voor de CCW-pomp; 
- een minder stringent succes-criterium voor de power-operated afblaaskleppen; 
- nieuwe procedures voor het weer vullen van de Refueling Water Storage Tank (RWST). 

Tabel 3.8. Procentuele bijdrage van gebeurtenissen aan de kernsmeltkans 

SLOCA REC1RC 
LOCA RECIRC 
LOCA INJECTION 
SG DEPRESS FAILURE 
TRANSIENT W/O FEEDW. 
TRANSIENT W FEEDW. 
LOSS of OFFSITE POWER 
STATION BLACKOUT 
LOSS of VITAL POWER 
LOSS of SW 
LOSS of CCW 
ATWS 
VESSEL RUPTURE 
V-SEQUENCE 
OTHER 

ZION 

46,29 
27,94 
5,02 
-
-
-
6,17 
0,57 
-
-
-
-
-
0,30 
_ 

MILL 
STONE 
3,07 
11,55 
4,20 
-
-
9,77 
5,50 
6,05 
19,54 
-
-
1,00 
-
4,20 
5,62 

осо NEE3 
9,61 
8,70 
5,19 
-
1,43 
-
1,11 
-
-
24,80 
-
6,82 
2,04 
-
16,45 

SEA SIZE 
BROOKWELL 
7,78 
-
-
-
5,61 
3,10 
2,57 
20,35 
1,87 
10,82 
9,83 
2,22 
-
1,05 
3,27 

-
9,54 
17,43 
1,28 
0,91 
-
-
-
-
21,16 
21,16 
11,64 
8,62 
0,21 
3,91 

PUN 

6,90 
1.11 
11,56 
-
-
3,71 
-
1.14 
2,61 
2,10 
22,24 
-
-
4,26 
_ 

RING 
HALLS 
41,18 
24,00 
3,94 
18.80 
-
-
-
0,74 
-
-
-
0,30 
5,40 
0,84 
2,80 

TOTALS 90,90 70.50 76,15 68,47 95,77 55,63 98,00 
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De smeltfrekwentie zoals vermeld in NUREG-1150 is in tabel 3.9 weergegeven, waarbij voor 
de uitsplitsing van de dominante gebeurtenissen wordt verwezen naar het SANDIA-rapport 
[H] 

Tabel 3.9. CMF, ZION. 

Omschrijving gebeurtenis CMF Percentage 

Verlies van CCW-systeem met als gevolg 

seal-LOCA 1,2 E-4 80 

LOCA met falen van kernkoeling 2,6 E-5 17 

Overige 4,5 E-6 3 

1,5 E-4 100 

Surry, PWR 

De Surry-reaktor is eerst geanalyseerd in het WASH-1400 rapport. In de tien jaar tussen 
deze studie en NUREG-1150 zijn er veranderingen aangebracht aan de Surry-reaktor kon-
figuratie. Tevens zijn de inzichten in de werking en veiligheid van een PWR-reaktor in die 
tijd veranderd. De kernsmeltingsfrekwentie bedraagt 4.4 E-5 (WASH-1400) resp. 2.6 E-5 
(NUREG-1150). 

Onderstaande tabel laat zien welke de dominante ongevalsverlopen volgens NUREG-1150 
zijn, waarbij voor de uitsplitsing van de dominante gebeurtenissen wordt verwezen naar het 
SANDIA-rapport [11]. 
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Tabel 3.10. CMF, Surry. 

Omschrijving gebeurtenis CMF Percentage 

"Station-blackout" welke leidt tot 
falen van de pompafdichting. Geen AC-
power herstel binnen een 1/2 uur 
(zgn. seal-LOCA) 6,6 E-6 25,4 

Klein en medium LOCA met falen van 
injektie-systemen 5,6 E-6 21,6 

Verlies van 480V-buspower, afblaas-
kleppen blijven open, falen van 
injektie 5,0 E-6 19,2 

Verlies van offsite power (LOOP) en 
"Station-blackout" met verlies aan 
Auxiliary Feedwater AFW 3,7 E-6 14,2 

ATWS 1,6 E-6 6,1 

V-scenario 9,0 E-7 3,5 

Overige 2,6 E-6 10,0 

2,6 E-5 100,0 
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De verschillen en overeenkomsten tussen WASH-1400 en NUREG-1150 kunnen als volgt 
aangegeven worden: 
- RCP-seal LOCA is dominant in NUREG-1150, werd niet beschouwd in WASH-1400; 
- Station-blackout gebeurtenissen, gevolgd door verlies aan auxiliary Feedwater (AFW) zijn 

niet veranderd. 
- Verlies van 480V-buspower gevolgd door een LOCA is dominant in NUREG-1150, werd 

niet beschouwd in WASH-1400. 
ATWS-gebeurtenissen zijn niet direkt vergelijkbaar. 

- V-scenario frekwentie is verlaagd in NUREG-1150 in verband met verhoogde klep-
testfrekwentie. 
- Betere kennis of het gebied van Containmentkoeling en Containment faal-scenario's heb¬ 

ben geleid tot een gereduceerde onderlinge afhankelijkheid in de NUREG-1150 ten opzichte 
van WASH-1400. 
- De frekwentie van verlies van alle voedingwater werd door hardware wijzigingen 
gereduceerd. 

De betrouwbaarheidsgrenzen voor de kemsmeltingsfrekwentie van 2.6E-5 voor de Surry-
PWR zijn in een zogenaamde "Box-and-whisker" display aangegeven in figuur З.П.а. 
Vooral voor die gebeurtenissen met een grote bijdrage tot de kemsmeltingsfrekwentie zijn 
gevoeligheidsstudies uitgevoerd. 

Voorbeelden van aannamen welke invloed hebben op het eindresultaat: 
- Seal LOCA: faaltijd varieert van 1 tot 24 uur, afhankelijk van de lekgrootte 
- Mogelijkheid tot herstel van AC-power 

- Common cause failures 
- Kans op falen van terugslagkleppen 
- Beschikbaarheid van gasturbine generatoren 
- etc. 
De "box" in figuur З.П.а stelt de variatie voor in de gemiddelde kernsmeltingsfrekwentie 

voor alle gevoeligheidsberekeningen. De "whiskers" stellen de betrouwbaarheidsgrenzen 
voor van het basisgeval (base case) en van alle gevoeligheidsberekeningen. 

Indian Point 2,3 PWR 

Dominante gebeurtenissen welke leiden tot de in tabel 3.1 vermelde kernsmeltingsfrek-
wenties worden in de genoemde referenties niet genoemd. 
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Fig. 3.11.a: Box-and-whisker display van oniekerheden in de kernsmeltingsfrekwentie 
van Surry [3]. 

1E-4 

1E-5 

• m 

t n 

4JE 

2«E 

1SE 

- 5 

- S 

-S 

- S 

7 IE Ï 

»s u m a BOUND SENSITIVITY STUDY I 
IMSSIMISTIC SEAL LOCA MOOED 

» N UfKII BOUND. BASE CASE 

MEAN VALUE. SENSITIVITY STUDY 1 
IPESSIMIS'IC SEAL LOCA MOOELI 

MEAN VALUE BASE CASE 

MEAN VALUC SENSITIVITY STUDY ] 
«INCREASED RECOVERY OF AC РОМЕЯ1 

b: LOWER BOUND BASE CASE 

S'. LOWER BOUND SENSITIVITY STUDY 12 
ILOWER PORV DEMAND RATE! 

Fig. З.П.Ь: Kans op kernsmelten voor een aantal bestaande reactoren 
(volgens NUREG 1150) 

t 1E-2 

.. 1E-3 
л 
•2, 
2 
Я 1Е-4 

S 
се 

1E-5 

1E-6 

1E-7 

1E-8 

GESSAR S «10"* 

RINGHALS 5 » 1 0 " * 

SlZEWEll 7 . 1 0 * 

•HAALBAAR NIVEAU 

SURRY ZION ZION* SEOUOYAH PEACH GRAND 
BOTTOM GULF 

* 2ION KANS OP KERNSMELTEN MET GEREO'lCEEROE KANS VAN PIJPBREUK 
IN HET KOMPQNENUN KOELSYSTEEM 

bijlage 3 



- 182 -

Sequoyah, PWR 

De in NUREG-1150 vermelde kernsmeltingsfrekwentie bedraagt 1.0 E-4. De dominante 
gebeurtenissen welke tot deze smeltfrekwentie leiden zijn samengevat in onderstaande tabel 
3.12, waarbij voor de uitsplitsing van de dominante gebeurtenissen wordt verwezen naar het 
SANDIA-rapport [11]. 

Tabel 3.12. CMF, Sequoyah. 

Omschrijving gebeurtenis CMF Percentage 

Klein en middelgrote LOCA's met falen 
van hogedrul' en lagedruk recirculatie 5,7 E-5 57 

Verlies van Component Cooling Water 
(CCW) met als gevolg een zgn. seal-
LOCA 3,2 E-5 32 

Station-blackout 4,0 E-6 4 

Verlies van DC-power gevolgd door 
verlies van Auxiliary Feedwater (AFW) 3,0 E-6 3 

Overige 4,0 E-6 4 

1,0 E-4 100 

De in RSSMAP [10] uitgerekende kernsmeltingsfrekwentie bedraagt 5.6 E-5 per reaktor-
jaar. De verschillen en overeenkomsten tussen de studie uitgevoerd in RSSMAP en in 
NUREG-1150 kunnen als volgt aangegeven worden: 

- RCP sea! LOCA's zijn signifikant in NUREG-1150, maar werden niet behandeld in 
RSSMAP. 

- Verlies van Component Cooling Water (CCW) is als begingebeurtenis belangrijk in 
NUREG-1150, deze begingebeurtenis werd echter niet in RSSMAP beschouwd. 
- Door een andere analysemethode zijn station black-out gebeurtenissen in NUREG-1150 

meer significant dan in de RSSMAP-studie. 
- Door een verhoogde kleptest frekwentie is de interfacing LOCA frekwentie gereduceerd in 

NUREG-1150. 
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Biblis-B, PWR 

Als referentie reaktor is Biblis-B geanalyseerd in de Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke 
([7], tabel 3.1). De kernsmeltingsfrekwentie in deze studie bedraagt 9 E-5. De dominante 
bijdragen tot deze smeltfrekwentie zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

Tabel 3.13. CMF, Biblis-B. 

Omschrijving gebeurtenis CMF Percentage 

Klein lek in een hoofdkoelmiddelleiding 

Uitvallen van noodstroomvoorziening 

Klein lek in drukhouder bij uitvallen 
noodstroomvoorziening 

Uitvallen hoofdvoedingwater 

Klein lek in drukhouder bij andere 
transienten 

. Middelgroot lek in hoofdkoelmiddel¬ 
leiding 

ATWS storingen 

Groot lek in hoofdkoelmiddelleiding 

Overige 

5,7 E-5 

1,3 E-5 

7,0 E-6 

3,0 E-6 

2,0 E-6 

2,0 E-6 

1,0 E-6 

5,0 E-7 

5,4 E-6 

9,0 E-5 

63 

14 

8 

3 

2 

2 

1 

1 

6 

100 

2.3 Overzicht dominante ongevalsverlopen 

BWR 

In de volgende tabel staat weergegeven welke bijdrage welk dominant ongevalsverloop levert 
aan de kernsmeltingsfrekwentie. 

bijlage 3 



- 184 -

Tabel 3.14. Overzicht BWR-CMF. 

Percentuele bijdrage van de gebeurtenis 

Reaktor LOOP* ATWS** Overige LOCA buiten 
Transienten Containment 

Gessar-H 88 1 1 4 E-4 

Peach-Bottom 88 12 3) 

Grand-Gulf 98 3) 

Limerick *** — — — — 

Shoreham 21 31 24 8 E-2 

• LOOP - Loss of Offsite Power. 
* * ATWS - Anticipated Transient Without Scram. 

* * * Niet bekend. 
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Tabel 3-15: Overzicht van kernsmeltkansen voor T'WRs 

REACTOR 
CENARIO 

ZION **••• 
MILLSTONE 3 
OCONEE3 
SEABROOK 
SIZEWELL-B 
PUN 
RINGHALLS2 
SURRY 
INDIAN POINT •••* 
SEQUOYAH 
BIBLIS-B 

LOCA 

79(17) 
19 
24 
8 
27 
20 
69 
22 
-
57 
66 

VT 

7 
31 
1 
25 
-
4 
1 
33 
-
7 
22 

PROCENTUELE BIJDRAGE VAN DE GEBEURTENIS 

VERLIES VERLIES VERLIES ATWS 

STROOM SW 

25 
11 
21 
2 

-(80) 

10 
21 
22 

25 

32 

ccw 

v-s 

-
1 
7 
2 
12 
-
1 
6 

1 

0,3 
4,2 
-
1,05 
0,21 
4,26 
0,84 
3,5 

• • • * 
• * * * 

• • * 
• • * • 
• • • * * 

LOSS of OFFSITE POWER, STATION BLACK-OUT, LOSS of 
VITAL POWER 
SW- SERVICE WATER 
CCW-COMPONENT COOLING WATER 
NIET BEKEND 
TUSSEN HAAKJES DE PERCENTAGES VOLGENS 
NUREG-1150 
ZIE TABELLEN 3.8 TOT 3.13 VOOR VERDERE OPSOLITSING 
VAN DE LOCA-GEBEURTENISSEN. 
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Uit tabel 3.14 blijkt, dat voor BWR's transienten en in het bijzonder Loss of Offsite Power 
de dominante gebeurtenissen zijn, welke de kernsmeltingsfrekwentie bepalen. Voor PWR's 
(tabel 3.15) liggen de bijdragen tot de smeltingsfrekwentie meer verdeeld over verschillende 
gebeurtenissen, waarbij (klein) LOCA vaak dominant is. 

3. ONTWERPMAATREGELEN TER REDUKTIE VAN CMF 

Voor de dominante gebeurtenissen zoals vermeld in de tabellen 3.14 en 
3.15 kunnen globaal maatregelen aangegeven worden ter reducering van 
de kans dat deze gebeurtenissen plaatsvinden. (Zie tabel 3.16). 

4. BESCHOUWING V-SCENARIO PWR/ H0OFDST0OMLEIDINGBREUK 
BUITEN DE REACTORINSLUITING BWR 

4.1. Beschrijving van beide scenario's 

V-scenario, PWR 

Het V-scenario wordt veroorzaakt door het falen van terugslagk'eppen die het lagedruk 
injektie-systeem isoleren van het reaktor koelsysteem. Dit scenario vereist het falen van twee 
terugslagkleppen in serie, waardoor de druk van het vat komt op het lagedruk injektiesys-
teem, met falen van dit systeem als gevolg. Het lagedruk systeem bevindt zich buiten het 
Containment, waardoor een direkt pad ontstaat voor de uitstoot van radio-aktief-materiaal 
naar de omgeving. 

Stoomleidingbreuk buiten Containment, BWR 

Dit scenario houdt in dat een hoofdstoomleiding breekt buiten het Containment en dat 
tevens de twee hoofdstoom-isolatieklep, zowel binnen als buiten het Containment, niet ges¬ 
loten kan worden. 

4.2. Maatregelen 

V-scenario 

Het V-scenario kan worden voorkomen: 
- Door het lagedruk injektie-systeem binnen het Containment te houden; 

- Reduktie van de kans op dit scenario is mogelijk door: 
- uitbreiding van het aantal terugslagkleppen in serie. Dit geeft echter weinig reduktie 

indien de faalkans van een terugslagklep voornamelijk wordt bepaald door zgn. common 
cause failure; 

- uitbreiding van de testfrekwentie van de individuele terugslagkleppen; 
- kombibatie van de twee boven beschreven maatregelen. 

In het ontwerp van Sizewell-B kerncentrale is een derde motorbediende afsluiter op¬ 
genomen ter reductie van de kans van optreden van het V-scenario [12]. De derde afsluiter 
is op voldoende afstand van de andere twee geplaatst om de kans op gemeenschappelijk 
falen te bemerken. Daarnaast zijn procedurele maatregelen voorzien, zoals vergrendelingen, 
die het onmogelijk maken de reactor te bedrijven als niet alle drie de afsluiters dicht staan. 
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Stoomleidingbreuk buiten Containment 

De maatregelen ter reduktie van de kans van optreden: 
- Voorkomen van leidingbreuk 
- voor maatregelen zie 2 bij dominante gebeurtenis "LOCA". 
- Gezien de grootte van de hoofdstoomisolatiekleppen lijkt uitbreiding van het aantal niet 

zinvol. Uitbreiding van de testfrekwentie zou tijdens bedrijf op bezwaren kunnen stuiten. 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De bestudeerde risicoanalyses geven aanleiding tot de volgende conclusie: 
Nieuwe in Nederland te bouwen kerncentrales kunnen zodanig worden ontworpen, gebouwd 
en bedreven, dat de kans op een kernsmeltongeval kleiner dan 10 ~5 per jaar zal zijn. 
In voor nieuw te bouwen reartoren uit te voeren risicoanalyses zal moeten worden aan¬ 
getoond dat er een evenwichtig reactorontwerp voorligt, met andere woorden dat er geen 
duidelijk dominant ongevalsscenario meer is. 

In figuur is voor een aantal reactoren de kans op kernsmelten (volgens NUREG-1150) weer¬ 
gegeven. Tevens is in deze figuur het haalbaar geachte niveau (10 "5 per reactorjaar) voor 
nieuw te bouwen kerncentrales ingetekend, en zijn de kernsmeltfrequenties vermeld voor 
enkele ontwerpen die niet in NUREG-1150 zijn behandeld. 
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Tabel 3.16. Maatregelen ter voorkoming van dominante gebeurtenissen 

Dominante gebeurtenis Maatregel 

Verlies van externe 
stroomvoorziening 

- Aanleg koppelnetten 
- Indien externe elektriciteitsnetten niet gekoppeld zijn, 
. zou een verbinding gelegd kunnen worden met twee 

onafhankelijke netten; 

Verlies van interne 
stroomvoorziening 

ATWS 
Anticipated Transient 
Without Scram 

- Diversiteit 
. dieselgeneratoren en gasturbines 
- Redundantie van 
. turbines en diesels 
. regelsystemen etc. 
- Separatie, het ruimtelijk scheiden van de verschillende 

divisies. 
- Redundantie/separatie 
. het verdelen van de regelstaven in geheel 

onafhankelijke groepen 
. (iedere groep een eigen stroomvoorziening e tc) . 
- Diversiteit 
. BWR: naast hydraulische snelafschakeling, ook 

inbrengen van de regelstaven d.m.v. schroefaandrijving 
(electromotor) 

. PWR: snel en betrouwbaar boriuminjektiesysteem 

LOCA 
Loss of Coolant 
Accident 
Verlies aan koelmiddel 

Verlies van Component 
Cooling Water 
(zgn. seal-LOCA) 

- Voorkomen van leidingbreuk: 
. toepassen van materialen die niet gevoelig zijn voor 
interkristallijne korrosie/scheurgroei; 
. leidingloop zodanig dat op kritieke punten geen hoge 
spanningen voorkomen; 

. verbetering van inspektie —> tijdig ontdekken van 
scheurvorming c.q. scheurgroei. 

- Verder kan de kans op scheurgroei worden verkleind 
door een goed lekdetektiesysteem (dit heeft in de VS 
geleid tot reduktie of afschaffing van het gebruik van 
zgn "pipe-whip" restraints). 

- Installeren van een extra 'seal'-injektiesysteem 
(ESIS - Emergency Seal Injection System). 
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1. INLEIDING 

In deze bijlage worden in het kort de volgende recentelijk in Nederland verschenen 
publikaties besproken: 

1. Het debat over reactorveiligheid, de tussenstand van 1986 
IVEM-rapport nr 14, delen А, В en C, juni 1986 

2. Kerncentrale Ongevallen, de brontermdiscussie 
Boerderijcahier 8501, najaar 1985 

3. Lozing van radioactieve stoffen bij ernstige reactorongevallen 
KEMA-rapport, april 1986 

2. HET IVEM-RAPPORT 

Dit rapport van de Interfacultaire Vakgroep Energie en Mnieu van de RU-Groningen bestaat 
uit drie delen. 
Deel A geeft een kort overzicht van bestaande rapporten en een beknopte weergave van de 
inhoud en de conclusies. 
Deel В geeft een bloemlezing (ook in Nederlandse vertaling) van de rapporten van IDCOR 
(de kernenergie-industrie) [1], ANS (American Nuclear Society) [2], APS (American 
Physical Society) [3], NRC (Nuclear Regulatory Commission) [4] en UCS (Union of Con¬ 
cerned Scientists) [5]. 
Deel С is een Engelse vertaling van deel A. 

In deel A is een achttal conclusies geformuleerd. Deze conclusies van IVEM worden hieron¬ 
der cursief afgedrukt in twee groepen en van commentaar voorzien. 

Met betrekking tot de discussie in de Verenigde Staten: 

1. Met het verschijnen van de reactorveiligheidsstud'e WASH-1400 [6J (in 1975) is het 
onderzoek naar het verloop van ernstige ongevallen met kerncentrales niet gestopt. Het is, in 
tegendeel, in een stroomversnelling geraakt na de ramp met de TMI-2 centrale te Harris-
burg. Als resultaat van een en ander zijn vele verbeteringen aangebracht in de theoretische 
modellen waarmee de lozingen worden geschat. Ook is duidelijk geworden dat op tal van 
punten nog onduidelijkheden, onzekerheden en inconsistenties bestaan. Het is ook niet ver¬ 
bazingwekkend, aangezien het onderzoeksprogramma nog tot het begin van de jaren negentig 
doorgaat - althans volgens de Amerikaanse planning van voor Tsjernobyl. 

2. In het verleden is op tal van punten fundamentele en gedetailleerde kritiek geformuleerd 
op de veiligheidsstudies, met name op het Amerikaanse WASH-1400 rapport. De Ameri¬ 
kaanse overheid laat mede als gevolg daarvan dat rapport ook buiten beschouwing bij haar 
besluitvorming over de aanvaardbaarheid van risico's van kerncentrales. Toch blijkt uit de 
reeene kritieken op de nieuwe veiligheidsstudies dat nog steeds onvoldoende of soms zelfs 
geheel niet wordt tegemoet gekomen aan de vele malen geuite kritiekpunten (volledigheid van 
de verzameling ongevalsverlopen, tekortkomingen van de foutenboommethodologie, betrouw¬ 
baarheid van de gegevens over componenten, etc) 
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Commentaar op conclusie 1 en 2: 
In 1975 verscheen WASH-1400, de Reactor Safety Study (RSS). Het rapport heeft een¬ 
voortrekkersfunctie vervuld en internationaal vindt men dan ook veel waardering voor het 
werk van Rasmussen c.s. (de auteurs). Het nut van die veiligheidsstudie RSS is tweeerlei: 
a. Het risico (hoe men dat ook definieert) van kernenergie is in kaart gebracht. 
b. Zwakke punten in het ontwerp en de bedrijfsvoering van enkele Amerikaanse reactoren 
zijn ontdekt, zodat hiertegen iets kon worden gedaan. 
Ook voor andere Amerikaanse en Europese reactoren zijn inmiddels risicostudies uit¬ 
gevoerd. In andere disciplines heeft men het nut van risicostudies ontdekt. 
De in het IVEM-rapport genoemde kritieken zijn voornamelijk gebaseerd op een evaluatie 
die uitgevoerd is door de commissie-Lewis [7]. Deze commissie had onder meer de volgende 
kritieken: 
- De basiskennis betreffende processen was beperkt. 
- Het gegevensbestand betreffende falen van apparatuur was beperkt. 
- Men twijfelde aan de compleetheid van de studie 
Naast de kritiek had de commissie ook waardering. De methodiek werd als gezond ge¬ 
kwalificeerd. Ook meende de commisie dat waar uitkomsten van processen door beperkte 
kennis geschat moesten worden de auteurs terecht een voorzichtige (conservatieve) bena¬ 
dering hebben gekozen. 
Het TMI-ongeval benadrukte dat ook de invloed van menselijk handelen een belangrijk 
aspect is bij de risicobepaling. Daarna zijn maatregelen getroffen om de invloed van foutief 
menselijk handelen te verkleinen. In huidige risicostudies tracht men die invloed, zowel de 
negatieve als de positieve, te kwantificeren. 
Inderdaad waren in het begin van de jaren '70 de basiskennis en de faalgegevensbestanden 
minder compleet dan nu. Over 10 jaar zal zo'n vaststelling ongetwijfeld opnieuw kunnen 
worden gedaan. Wanneer de uitkomsten uit RSS (1975) [6] worden vergeleken met die uit 
NUREG-1150 (1987) [8] dan blijkt voor zowel SURRY als PEACH BOTTOM de 'best 
estimate'-waarde uit RSS ongeveer overeen te komen met de bovenwaarde uit 
NUREG-1150. Dus 12 jaar later is gebleken dat Rasmussen c.s. globaal gesproken een goed 
beeld hebben gegeven van de risico's. 

3. De oude brontermberekeningen hadden ten doel om een zgn. conservatieve schatting van 
de lozingen te geven. Dat wil zeggen: men ging in de berekeningen bij twijfelgevallen uit van 
de meest ernstige mogelijkheid, waardoor het eindresultaat het meest ernstige beeld zou 
moeten opleveren. De nieuwe brontermberekeningen moeten een meer 'realistische' schatting 
geven, doordat wordt gewerkt met 'meest waarschijnlijke' schattingen. Deze overgang van 
'conservatieve' schattingen naar 'best estimates' betekent uiteraard in veel gevallen dat de 
berekeningen op een kleiner risico uitkomen. Dit leidt tot gezichtsbedrog indien bij die nieuwe 
schattingen niet tegelijkertijd de onzekerheidsmarges in die 'best estimates' worden aan¬ 
gegeven. Juist op dit punt zijn de commentatoren het eens: de onzekerheden in de nieuwe 
(theoretische) berekeningen zijn nog aanzienlijk; voor de berekening ervan zijn aparte onder¬ 
zoekprogramma's opgesteld. Met nadruk zij erop gewezen dat de nieuwe berekeningen in 
sommige gevallen uitkomen op hogere brontermen in vergelijking met WASH-1400. Een gron¬ 
dige evaluatie van deze verschuivingen in het beeld van de risico's is daarmee noodzakelijk 
(zie ook punt 5 hieronder). 

Commentaar: 
Dat oude brontermberekeningen ten doel hadden conservatieve schattingen te geven is niet 
correct. In RSS is getracht een 'best estimate'-waarde te berekenen. Deze 'best estimate'-
waarde is in de 'executive summary' gepubliceerd en in het hoofdrapport is een onzeker-
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heidsband weergegeven. Een andere zaak is dat waar in risico- en veiligheidsstudies uit¬ 
komsten van processen moeilijk te kwantificeren zijn, de processen in het algemeen conser¬ 
vatief worden benaderd. 
Wat betreft de nieuwe berekeningen die grotere brontermen zouden laten zien, het vol¬ 
gende. IVEM doek kennelijk op berekeningen in NUREG-956 draft. Inderdaad komen 
daarin berekeningen voor voor enkele isotopen van ds bronterm, die een weinig hoger uitval¬ 
len dan die in RSS. De totale bronterm ligt echter beduidend lager. De nadruk die IVEM op 
de enkele kleine verschillen naar boven meent te moeten leggen geeft een volstrekt verkeerd 
beeld van waar het hier echt om gaat. 

4. De betrouwbaarheid van de nieuwe theoretische risicostudies staat of valt uiteraard met 
de controle via 'de praktijk', de zgn. experimentele validatie. Op dit punt zijn op dit moment 
nog geen duidelijke conclusies te trekken: het desbetreffende experimentele onderzoek loopt 
nog, en het zal nog wel enkele jaren duren voordat alle gegevens zijn verwerkt en 
gepubliceerd. Het wetenschappelijke debat over de uiteindelijke waarde van de nieuwe bron-
termschattingen laat dus nog even op zich wachten. Niet voor niets heeft de Amerikaanse 
overheid pas tegen het eind van de tachtiger jaren de totstandkoming van nieuwe 
veiligheidsvoorschriften gepland. 

Commentaar: 
Enerzijds is de kennis toegenomen, de belangrijke processen zijn onderkend. Anderzijds is 
die kennis minder relevant geworden nu men inziet dat thans maatregelen die de bronterm 
beperken het accent moeten hebben. 

5. Het ligt voor de hand te verwachten dat de nieuwe risicostudies betrekking hebben op die 
ongevalsverlopen met de grootste potentiële risico's. Dit laatste houdt een combinatie in van 
kans op optreden en omvang van de gevolgen ervan (in termen van acute sterfte, lange-ter-
mijngevolgen voor volksgezondheid en milieu, schade aan infrastructuur en economie, etc). 
Toch is dat niet wat de doelstelling is van het lopende onderzoekprogramma. Die is veel 
beperkter, en heeft voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van de nieuwe schat¬ 
tingsmethode van de lozingen. In dat kader rekent men de in WASH-1400 risicodominante 
ongevalsverlopen na (ter vergelijking), benevens erkele andere sequenties met relatief grote 
kans van optreden. Dit alles betekent dat de hoofdzaak nog moet worden aangepakt: op basis 
van verschillen in kans op een ongeval, het verloop daarbij, het spectrum van de geloosde 
stoffen, en de ermee gepaard gaande gevolgen (zoals boven omschreven) moet een nieuwe 
rangorde in risicodominant ie worden opgesteld, die naar alle waarschijnlijkheid specifiek 
voor een bepaald type reactor zal lijn. Tot die tijd zijn conclusies over verlaging van de 
bronterm speculatief en op arbitraire deelstudies gebaseerd, en is er ook weinig houvast aan 
het ook door de Amerikaanse overheid gedesavoueerde WASH-1400 rapport. Een dergelijke 
nieuwe rangorde vereist ook een tegemoetkomen aan de in punt 2 aangehaalde punten van 
kritiek op de gehanteerde methodieken. 

Commentaar: 
Deze conclusie heeft kennelijk betrekking op NUREG-0956 [4]. Dat rapport heeft een 
beperkte doelstelling: namelijk aangeven wat de invloed is van nieuwe rekenmethodieken op 
scenario's waarvoor RSS heeft aangetoond dat deze belangrijk zijn voor het risico. De con¬ 
clusie dat het lopende onderzoek slechts is gericht op de ontwikkeling van nieuwe schat¬ 
tingsmethoden is niet gerechtvaardigd. Er wordt veel meer onderzoek verricht. Reeds voor 
het verschijnen van NUREG-956 werd een complete risicostudie aangekondigd, welke in¬ 
middels is gepubliceerd: NUREG-1150. 
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De opmerking over het desavoueren van RSS door de Amerikaanse overheid is geheel voor 
rekening van IVEM. 

Met betrekking tot de discussie in Nederland: 

6. In 1982 heeft de Nederlandse Commissie Reactorveiligheid (CRV) een rapport 
gepubliceerd waarin 'op basis van nieuwe inzichten' een verlaging van de bronterm bij 
ernstige reactorongevallen wordt voorgesteld (in vergelijking met de waarde uit het 
WASH-1400 rapport). Uit de punten 1 t/m 5 hierboven valt op te maken dat dit voorstel 
voortijdig is gedaan - he: merendeel van de Amerikaanse studies is pas na die tijd verschenen 
en bediscussieerd. Het is bovendien gebaseerd op een twijfelachtige selectie van haar bron¬ 
nenmateriaal (zie т.п. hoofdstuk 1, en het BC850I rapport van Smit et al.). Toch vormt dit 
CRV-rapport een van de grondslagen voor de PKB-procedure voor de locatiekeuze van 
nieuwe kerncentrales. Met de in ons rapport geformuleerde kritiek op de wijze waarop in ons 
land de bronterm door de CRV. KEMA, e.d. wordt 'verlaagd', wordt tevens de grondslag 
voor de PKB-procedure aangevochten. Na de reactie van regering en parlement op het on¬ 
geval in Tsjernobyl is dit geen nutteloze constatering: de discussie over een 'Westeuropese' 
bronterm gaat over enige tijd wel weer verder. En daarbij is het zinvol om te constateren dat 
het geenszins duidelijk is dat de nieuwe brontermschattingen in alle relevante gevallen lager 
zullen zijn dan die uit WASH-1400, en voorts dat de deugdelijkheid van de WASH-1400-
schattingen al jaren lang aan serieuze twijfel onderhevig is. Een andere tekortkoming in het 
Nederlandse debat betreft de merkwaardige nadruk op korte-termijngevolgen. Na 'Tsjer¬ 
nobyl' zal het ook de Nederlandse overheid duidelijk zijn dat aan verdere besluitvorming over 
kernenergie gedegen studies vooraf moeten gaan welke de gevolgen op lange termijn voor 
volksgezondheid, milieu,en samenleving aangeven. 

Commentaar op conclusie 6 valt buiten het kader van dit rapport. 

7. In de Nederlandse discussie is herhaalde malen betoogd dat de Amerikaanse studies 
slechts een beperkte geldigheid voor de Westeuropese situatie hebben: in West-Europa is 
behoefte aan risico-analyses van nieuwe centrales met Westeuropese veiligheidsvoorzieningen 
(zoals b.v. een dubbele veiligheidsomhulling). De Amerikaanse studies hebben betrekking op 
het gehele park van reeds functionerende Amerikaanse centrales. De ondertoon bij deze ar¬ 
gumentatie is: 'nieuw en Westeuropees' is gelijk aan 'beter en veiliger'. Als uitgangspunt is 
het weinig wetenschappelijk, als uitkomst van een sluitende bewijsvoering zou het 
waarschijnlijk in de besluitvorming een belangrijke rol spelen. Echter, net zomin als de 
Amerikaanse studies op dit moment in staat zijn tot afgeronde en gedegen conclusies over de 
veiligheid van specifieke typen kerncentrales, zomin zijn hun Westeuropese tegendelen dat -
althans op dit moment. 

Commentaar: 
ECN is in de onderhavige studie wel tot een "afgeronde en gedegen" conclusie gekomen. Zij 
acht aangetoond dat het brontermonderzoek het inzicht in de reactorveiligheid zodanig heeft 
verdiept, dat momenteel reactoren kunnen worden gebouwd die aan zeer hoge 
veiligheidsnormen kunnen voldoen. 

8. In de Amerikaanse discussie over reactorveiligheid heeft het toezichthoudende overheids¬ 
orgaan, de NRC, aan de prestigieuze American Physical Society gevraagd een 'review' van de 
verschenen studies te maken. Dit geschiedt met het oogmerk van kwaliteitsbewaking en het 
verkrijgen van een onpartijdig oordeel van deskundigen. Het is merkwaardig dat de Neder¬ 
landse discussie tot nu toe -.o'n fase niet kent. De opstelling van de CRV inzake de 'bron-
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termverlaging' onderstreept de noodzakelijkheid van een openbare en onafhankelijke toetsing 
van de documenten welke ten grondslag liggen aan de overheidsstandpunten. Ook in verband 
met de nasleep van 'Tsjernobyl' is het zinvol dat zo'n 'review' wordt gemaakt onder auspiciën 
van de WRR en/of de KNAW. 

Commentaar: 
ECN is het nationaie instituut voor energieonderzoek, dat ruime expertise bundelt op 
gebieden als windenergie, kernenergie, energie uit fossiele brandstoffen. Het u~ een tech-
nisch-weten- schappelijk instituut dat onafhankelijk van de overheid opereeert. Het ECN-
veiligheidsonderzoek met betrekking tot kernenergie wordt bovendien veelal nog getoetst 
door de Commissie Reactorveiligheid (CRV) welke thans als volledig van de overheid onaf¬ 
hankelijk adviesorgaan haar taak verricht. Overigens heeft ECN uiteraard geen bezwaar 
tegen verdere toetsing door groeperingen als in IVEM gesuggereerd. 

Commentaar op Deel B. 
Betreffende Deel В van het IVEM-rapport kunnen de volgende opmerkingen worden 
gemaakt. 
Van de IDCOR-, ANS- en UCS-rapporten is een bloemlezing gegeven, welke globaal 
gesproken correct is vertaald. ECN zou overigens een andere selectie hebben gemaakt, die 
niet alleen de negatieve aspecten van kernenergie benadrukt. 
Over de vertaling van passages uit het APS-rapport moet worden opgemerkt dat in een 
aantal gevallen sprake is van meer dan een vrije interpretatie van de vertaler: de inhoud 
wordt soms geweld aangedaan. 

Tot slot een enkele opmerking over de weergave van het UCS-rapport. 
In het UCS-rapport wordt een aantal onderwerpen genoemd waarvan gemeend wordt dat 
deze onvoldoende worden behandeld. In het UCS-rapport wordt dit gekwalificeerd als "ne¬ 
glected phenomena that can alter the nature of accident sequences" hetgeen door IVEM 
wordt vertaald in "enk:!e gebeurtenissen die de aard van het ongevalsverloop kunnen veran¬ 
deren worden verwaarloosd, terwijl nog niet vaststaat wat de consequenties daarvan zijn". 
Overigens, het feit dat UCS deze onderwerpen uit de vakliteratuur (waaronder de risico- en 
veiligheidsstudies) heeft kunnen verzamelen, toort aan dar de bedoelde verschijnselen niet 
worden "verwaarloosd", maar juist onderwerp zijn van aa" Jacht. 

3. HET BOERDERIJCAHIER 8501 

In het Boerderijcahier worden het concept-rapport NUREG-956 en het APS-rapport in 
afzonderlijke hoofdstukken behandeld. Voor de lokaties Moerdijk >. Borssele werd een 
verspreidingsberekening en samenhangend daarmee een gevolgenberekening uitgevoerd. Als 
bronterm werd die genomen welke hoort bij het kortsluitscenario voor de SURRY-reactor, 
een voorbeeld dat beschreven is in het concept-rapport NUREG-956. Dczs bronterm ver¬ 
toont overeenkomsten met de KMM-bronterm en de resultaten van de verspreidings-
beiekeningen komen redelijk goed overeen met die uit BKEV. De auteurs hebben aan deze 
bronterm ook een kans van optreden toegekend als.nede een vervolgkans op het ortstaan 
van meer dan 1000 slachtoffer,. Het resultaat is vergeleken met de normen uit de Integrale 
Nota LPG. Het blijkt dan dat, zoals in figuur 4.1 is weergegeven, de uitkomsten in het voor 
industriële activiteiten onaanvaardbare gebied liggen. 

Het is goed te wijzen op het resultaat van een gevolgenberekening door Sprung [10] voor 
hetzelfde reactorongeval met dezelfde centrale. De ontstaanskans van dit reactorongeval is 
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berekend in NUREG-1150 en deze komt redelijk goed overeen met de twee jaar eerdere 
berekening in het Boerderijcahier Wel wordt in NUREG-1150 een grotere bovenwaarde 
voor de bronterm aangehouden dan in het Boerderijcahier. De Boerderijberekeningen zijn 
dus minder conservatief dan die in NUREG-1150. Toch komt het Boerderijcahier op een 
groter risico uit dan Sprung. De reden hiervan is niet zozeer het verschil in lokatie, alswel het 
verzuim de conditionele kans op het bereiken van de bovenwaarde van de bronterm in 
rekening te brengen. Zo ontstaat een verschil van vier decaden! Hieruit blijkt hoe voorzich¬ 
tig men dient te zijn met het gebruiken van deelresultaten uit een risiccstudie. 
Als de vergissing wordt gecorrigeerd, zullen er nog verschillen blijven in de uitkoi.isten van 
de gevolgenberekeningen, en wel omdat de lokaties verschillen. Figuur 4.2 zou, aangepast 
voor de door de Boerderij beschouwde lokatie, een kromme te zien geven die minder stijl 
naar beneden loopt, maar nog steedi onder de ingetekende ondergrens uit de LPG-nota 
blijft. Om boven die grens te komen zouden de verschillen in bevolkingsdichtheid tussen de 
SURRY-lokatie en de lokatie zoals die in het Boerderijcahier is aangenomen meer dan een 
factor 10 uiteen moeten liggen, hetgeen niet het geval is. 

Figuur 4.1: De kans op een tenminsie-aantal van 1000 directe dodelijke slachtoffers ten¬ 
gevolge van een 'kortsluit'-ongeval met de SURRY-reactor verplaatst naar 
Nederland, volgens het Boerderijcahier, vergeleken met de normen uit de 
Integrale nota LPG [9] 
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Figuur 4.2: De kans op een tenminste-aantal directe dodelijke slachtoffers tengevolge van 
een 'kortsluit'-ongeval met de SURRY-reactor in de Verenigde Staten, vol¬ 
gens Sprung [10], vergeleken met cie ondergrens van de risiconormen uit de 
Integrale Nota LPG 

X , ACUTE DODEN 

4. HET KEMA-RAPPORT 

KEMA heeft in 1985 een rapport doen verschijnen over de gevolgen van relatief kleine 
brontermen [11]. Dit rapport bevatte zoveel vereenvoudigingen dat het de toets der kritiek 
niet kon doorstaan. In 1986 volgde een nieuw rapport van de KEMA [12] dat in opdracht 
van PNEM en EPON werd samengesteld en dat het eerste vervangt. Een vergelijking van het 
laatste rapport met de resultaten uit de ECN-studie levert het volgende beeld. 

Tabel 4.1: Verband tussen kansen en brontermen 

lozingsgrootte 

Bronterm 1 

Bronterm 2 

Bronterm 3 

< Bron'erm 3 

KEMA 
kans per 

10 "7 

10 "6 

niet vermeld 

10 "5 

ECN 
reactorjaar 

kan uitgesloten worden 
geacht 

10 ~8 tot 10 "7 

10"6 

10-5 
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In deze tabel zijn de brontermen van ECN en KEMA met de bijbehorende kansen weer¬ 
gegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de brontermen in de beide rapporten niet 
gelijk maar wel goed vergelijkbaar zijn. Het door KEMA weergegeven verband tussen kansen 
en brontermen was bedoeld om een indicatie te geven van de bronterm van eer. nieuw te 
bouwen kerncentrale zonder aanvullende maatregelen ter reductie van kans op en gevolgen 
van een reactorongeval. In de tabel komt tot uitdrukking welke de invloed is van de aanvul¬ 
lende maatregelen die thans mogelijk zijn. 
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1. INLEIDING 

Een van aanleidingen voor de onderhavige rapportage was het ongeval met eenheid 4 van hei 
kerncentralecomplex bij Tsjemobyl. Het rapport zou dan ook niet volledig zijn wanneer dit 
ongeval en de bronterm die daarbij vrijkwam niet nader beschouwd zou worden. Dat in de 
voorgaande hoofdstukken niet uitgebreid naar Tsjernobyl-4 is gerefereerd ligt aan het feit 
dat deze reactor zowel in technisch alsook in fysisch opzicht totaal anders is dan westerse 
typen reactoren en dat de processen die aanleiding gaven tot de Tsjemobyl-4-bronterm 
duidelijk verschillend waren van de processen welke worden verwacht op te treden bij 
ernstige ongevallen met lichtwaterreactoren. Toch kan de bronterm van Tsjernobyl-4 niet 
ongenoemd blijven; deze bijlage beoogt enig inzicht te geven in de significante verschillen 
tussen het ongeval dat bij Tsjernobyl-4 heeft plaats gevonden en de situatie die bij westerse 
reactoren in geval van een ernstig reactorongeluk zou kunnen optreden. 

Kennis van het reactorontwerp is van belang voor het verkrijgen van een duidelijk beeld van 
de Tsjernobyl-4-bronterm. Omdat reeds veel goede publikaties betreffende dit ontwerp be¬ 
schikbaar zijn wordt in hoofdstuk 2 volstaan met een korte beschrijving van de significante 
verschillen met westerse typen lichtwaterreactoren. Hetzelfde geldt voor het verloop van het 
ongeval. Details van het ongevalsscenario (zoals doel en uitvoering van het voorafgaande 
experiment) vallen buiten het kader van deze bijlage. In hoofdstuk 3 wordt alleen die fase 
van het ongeval behandeld die de inleiding vormde tot de lozing van radioactiviteit of wel de 
bronterm. In hoofdstuk 4 worden de kenmerken van de Tsjcrnobyl-4-bronterm vergeleken 
met de mogelijk geachte westerse brontermen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 een samenvat¬ 
ting gegeven alsmede conclusies betreffende het Tsjernobyl-4-ongeval. 
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2. ONTVVERPVERSCHILLEN 

Dit hoofdstuk behandelt de ontwerpverschiilen tussen reactor-eenheid 4 van het kern¬ 
centralecomplex bij Tsjernobyl en lichtwaterreactoren van westers ontwerp. Gedetailleerde 
beschrijvingen van het ontwerp met veiligheidssystemen zijn gegeven in [1] en [2]. 

De beschadigde centrale te Tsjernobyl is van het type RBMK-1000, een kokendwater- reac¬ 
tor die door grafiet wordt gemodereerd. De reactorkern heeft een diameter van 11.8 m, is 7 
m hoog en is opgebouwd uit 1800 ton grafietblokken. Door de kern lopen 1661 vertikale 
drukbuizen voorzien van 190 ton splijtstof (2% verrijkt 235U). De geproduceerde nucleaire 
warmte wordt afgevoerd door koelwater dat door de drukbuizen stroomt en met een 
stoomfractie van 15 tot 27% de kern verlaat. Dit ontwerp is uniek voor de USSR en is 
essentieel anders dan de westerse kokendwaterreactoren die alle door licht water worden 
gemodereerd. In de volgende paragrafen worden de meest significante verschillen welke 
belangrijk zijn voor het ongevalsverloop nader toegelicht. 

2.1. Reactiviteitsverschillen 

Vanuit reactortechnisch en -fysisch standpunt zijn de kenmerkende verschillen de grafiet-
moderator, de grootte van de kern en de kerninventaris aan splijtstof. De grafietmoderator 
speelt een belangrijke rol bij het reactiviteitsgedrag van de kern en de volumineuze kern 
geeft dat lokale vermogensvariaties mogelijk zijn. Tevens bestaat daardoor de mogelijkheid 
dat in deze grote kern lokaal een gedeelte kritiek kan worden. De typische RBMK-ken-
merken hebben een belangrijke invloed op de reactorkinetica en met name het reac¬ 
tiviteitsgedrag. De drie belangrijkste ver .chijnselen die van invloed zijn op de reactiviteit van 
de reactor zijn het dampbel-effect, het Doppler-effect en de grafiettemperatuur. 

De dampbelreactiviteits- of voidcoefficient is bij de RBMK reactor positief onder de meeste 
bedrijfscondities. Dit betekent een toename van de reactiviteit als gevolg van een grotere 
stoom/water verhouding. Deze positieve dampbelcoefficient is het gevolg van de grote grafiet/ 
splijtstofverhouding. Hierdoor fungeert het water meer als absorber dan als moderator. De 
grootte en het teken van de coefficient zijn sterk afhankelijk van de stoomfractie, de 
regelstaaf posities, de splijtstofverrijking en de splijtstofopbrand. Als gevolg van mogelijke 
plaatselijke vermogensverschillen zijn ook variaties van de dampbelcoetticient over het vo¬ 
lume mogelijk. Omdat deze factoren in belangrijke mate afhangen van het reactorvo'ume is 
er bij de grote RBMK-1000-reactor een grote variatie in dampbelcoefficient. 

Het Doppler-effect is de verandering van reactiviteit als gevolg van de temperatuurverande¬ 
ring van de splijtstof. Door temperatuurverhoging neemt de werkzame doorsnede voor 
neutronenabsorptie in 238U toe. Daardoor is deze reactiviteitsverandering negatief bij ver¬ 
hoging van de splijtstoftemperatuur. 

Het effect van de grafiettemperatuurcoefficient is positief doch klein. Toename van de 
grafietmoderatortemperatuur verhardt het energiespectrum van de thermische neutronen en 
vergroot aldus de 239Pu splijtingsreactie. Het netto reactiviteitseffect is een combinatie ' зп de 
afname van neutronenabsorptie in het water (positief), de toename van neutronenabsorptie 
door 238U (negatief), en de toename van splijtings'eacties in 239Pu (positief). Dit laatste 
effect wordt belangrijker naarmate de splijtstof meer opbrandt. Daardoor is een toename van 
de grafiettemperatuur belangrijk bij een hoge versplijtingsgraad. 

Het netto effect van de reactiviteitscoefficienten (tezamen de vermogenscoefficient vor¬ 
mend) is de som van de individuele effecten. Of de totale reactiviteitsverandering positief is 
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hangt dus af welke coefficient domineert. Bij de RBMK-1000-reactor is de situatie zodanig 
dat bij normaal bedrijf de reactor stabiel is met een negatief effect van de temperatuurscoef-
ficient van de splijtstof die het positieve effect van de dampbelcoefficient compenseert. Wan¬ 
neer het vermogen wordt verlaagd nemen beide coëfficiënten toe in absolute grootte doch 
het effect van de dampbelcoefficient domineert het effect van de splijtstoftemperatuur. On¬ 
der 20% van het nominale vermogen wordt het gedrag van de reactor echter instabiel. In dit 
vermogensregime mag de reactor dan ook niet bedreven worden omdat een verhoging van 
het vermogen (resulterend in een grotere stoomproduktie en ook een grotere 
stoomfractie),daar de reactiviteit toeneemt die dan weer het vermogen verder verhoogt. Dit 
is een essentieel ontwerpverschil met westerse reactoren welke door de watermoderatie 
steeds een negatieve dampbelcoefficient hebben. Het instabiele karakter van de 
RBMK-1000-reactor bij laag vermogen geeft aanleiding tot een inherent onveilige situatie. 
Deze situatie kan als een ontwerpfout gekenmerkt worden. 

2.2 Regeling van de RBMK-lGOO-reactor 

De grote afmetingen van de reactor en de geringe overreactiviteit van de kern maken de 
regeling van de RBMK-1000-reactoren niet eenvoudig. In de reactor met een volume van 
765 m3 kunnen lokale reactiviteitsverschillen ontstaan (xenon instabiliteiten) waarvoor 
gecompenseerd moet worden. Teneinde de neutronenhuishouding te regelen zijn in totaal 
211 regelstaven in de reactor geplaatst met boriumcarbide als absorbermateriaal. De 
regelstaven zijn in drie groepen verdeeld t.w.: 

-175 handbediende regelstaven waarvan er 72 dienen voor noodsituaties (type MC). Deze 
regelstaven bestaan uit een absorberdeel en een verdringerdeel van grafiet. De staaf 
wordt van boven naar beneden in de kern bewogen waarbij de verdringer de kern aan de 
onderzijde verlaat en door de absorber wordt vervangen. 

-12 automatisch bediende regelstaven (type AC). Deze staven onderscheiden zich van type 
MC door het ontbreken van het verdringer deel. 

-24 korte absorberstaven (type SAR). Bij deze staven hangt het absorbergedeelte onder de 
verdringer en is de helft in lengte van de type MC en AC absorbers. 

De snelheid waarmee de regelstaven bij noodukschakeling (scram) worden bewogen verschilt 
aanzienlijk van die bij westerse reactoren. Bij de RBMK-1000 reactor is deze snelheid 0,4 
m/s hetgeen een faktor 5 tot 10 langzamer is vergeleken met moderne lichtwaterreactoren. 
Voor het ongeval plaatsvond waren de regelstaven zover uit de kern getrokken dat zij niet 
snel genoeg de reactor konden afschakelen op het moment dat dit nodig was. Dit langzame 
afschakelsysteem kan ook als een ontwerpfout worden aangemerkt. 

Tevens dient nog een technisch detail vermeld te worden dal het verloop van de vermogens¬ 
excursie bij Tsjernobyl mogelijk nadelig heeft beïnvloed. Tussen het absorber- en verdringer¬ 
deel van de regelstaaf bevindt zich een met water gevuld gedeelte van ca 1 meter rond de 
verbindingsstang van beide delen. Voor de verdringer de kern verlaat en de absorber de kern 
binnenkomt ontstaat er een reactiviteitsadditie als gevolg van de waterkolom die ais reflector 
werkt. Deze situatie doet zich bij westerse lichiwaterreactoren niet voor. 
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2.3 Bedrijf van de RBMK-lOOO-reactor 

De wijze van uitvoering van het experiment heeft duidelijk laten zien dat de verantwoor¬ 
delijkheden niet goed waren vastgelegd. Het bedrijf van de RBMK-lOOO-reactor ten tijde 
van het experiment laat zich dan ook moeilijk kwalificeren. Tijdens de voorbereidingen van 
het uit te voeren experiment zijn er door de operators een aantal handelingen uitgevoerd die 
in strijd zijn met veiligheidsprincipes. Tevens werden deze handelingen door het reactor¬ 
beveiligingssysteem toegelaten zoals het overbruggen van het automatische a f se ha kei-
mechanisme tijdens een situatie van instabiel reactorbedrijf! Blijkbaar vertrouwden de Rus¬ 
sen aanvankelijk meer op de actie van bedrijfstechnici, ten einde ongelukken te voorkomen, 
dan op systemen en de reactorveiligheids-instrumentatie. Een intensieve operatortraining 
lijkt voor wat betreft verbetering van de mens-machine-interactie vooralsnog het 
belangrijkste. Na het ongeluk identificeerden de Russen zes duidelijke overtredingen van de 
procedures door operators [1]. INS AG, de veiligheidsadviesgroep van IAEA, voert aan dat 
het ongeluk de behoefte aan automatisering aantoont teneinde de mens-machine-interactie 
te verbeteren [3]. 

Samengevat kan gezegd worden dat de hoofdoorzaak, waardoor het ongeluk met eenheid 4 
van het kerncentralecomplex bij Tsjernobyl heeft plaatsgevonden, te wijten is aan drie 
tekortkomingen (zoals toegegeven door de Russen) welke tot een dusdanige instabiliteit heb¬ 
ben kunnen leiden dat deze niet meer gecorrigeerd kon worden door het automatisch regel¬ 
systeem. Deze tekortkomingen waren: 

- De reactor had een positieve dampbelcoefficient en, onder 20% vermogen, een positieve 
vermogenscoefficient welke hem intrinsiek instabiel maakte bij lage vermogens. 

- Voor de ingestelde bedrijfscondities van het experiment was het afschakelmechanisme te 
traag om een vermogensexcursie te voorkomen. 

- Er waren geen fysieke maatregelen die de bedrijfstechnici ervan weerhielden de reac .or in 
een instabiel vermogensregime te bedrijven of door te gaan met het reactorbedrijf terwijl 
essentiële beveiligingssystemen waren uitgeschakeld. 
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3. HET ONGEVALSVERLOOP 

Aan de hand van de door de Russen verstrekte informatie betreffende het doel en de uit¬ 
voering van het experiment met de reactor en de turbogenerator zijn reeds meerdere studies 
uitgevoerd [4] t/m [12]. Om de karakteristieken van de bronterm te bepalen is ;.n het navol¬ 
gende alleen ingegaan op de periode vlak voor en na de vermogensexcursie van de reactor. 

Op 26 april om 1:22 uur vertoonde de reactor een relafef stabiel gedrag en werd de beslis¬ 
sing genomen om het (electrotechnisch) experiment met de generator uit te voeren. De 
bedrijfssituatie met de RBMK-1000-reactor was toen als volgt: 

- Het reactor vermogen bedroeg 200 MWt. Dit was te laag voer het uitvoeren van het experi¬ 
ment en in het verboden instabiele gebied. Het vermogen kon echter niet opgevoerd 
worden als gevolg van het feit dat zich een neutronengif begon op te bouwen in de 
reactor (de xenonvergiftiging). 

- Meer dan het maximaal aantal toegestane regelstaven was uit de kern getrokken. De 
effectieve afschakelmarge was gereduceerd tot 6 tot 8 regelstaven, aanzienlijk onder de 
minimum reserve van 30 regelstaven veraist door de bedrijfsprocedures. Het zou enige 
seconden duren voor de regelstaven een merkbare negatieve reactiviteit zouden 
toevoegen. 

- Het maximale koelwaterdebiet, afkomstig van acht circulatiepompen (ca. 13000 kg/s) 
stroomde door de kern. Bij een vermogen van 200 MWt is dit ver boven de toegestane 
limiet omdat dan nauwelijks stoom geproduceerd wordt, (dampfractie < 0,5%). De 
voedingswaterstroom naar de stoomdrums werd gereduceerd voor de test en de inlaat 
temperatuur van de kern ging hierdoor naar verzaciigingstemperatuur. 

- Alle automatische afschakelmechanismen waren buiten werking zodat de reactor alleen 
nog maar met de hand kon worden bediend. Een halve minuut later (1:22:30 uur) zou 
de bedrijfscomputer de resultaten van de reactiviteitsberekening geven waaruit de nood¬ 
zaak van onmiddelijke afschakeling van de reactor bleek. 

In deze 'bedrijfsconditie' werd het experiment gestart (1:23:04) door de stoomkleppen van 
turbine nr. 8 te sluiten en 4 van de 8 koelmiddelpompen uit te laten draaien op hun vlieg¬ 
wielen. De hierop volgende vermogensexcursie laat zich'gemakkelijk verklaren: doordat de 
koelwaterstroom aanzienlijk afnam als gevolg van de pompafschakeling en doordat de inlaat-
tempAratuur op verzadigingswaarde was nam de stoomproduktie in de kern snel toe. De 
reactiviteit nam hierdoor toe waardoor het vermogen weer ging toenemen met als gevolg 
meerdere stoomproduktie enz. Dit was het punt waarop de vermogensexcursie begon en niet 
meer in de hand was te houden, ook niet toen om 1:23:43 uur de de noodafschakelknop 
werd ingedrukt. Het afschakelmechanisme was te traag. 

De reactiviteitstoename moet een reactorperiode van aanvankelijk zelfs minder dan 1 s heb¬ 
ben veroorzaakt waardoor het reactor vermogen binnen enkele seconden opliep tot het 
negentigvoudige van het nominale vermogen, dus ca. 270000 MW. De energiedepositie in de 
splijtstof moet volgens Russische opgave gemiddeld ongeveer 1,2 MJ/kg bedragen hebben. 
Dit komt overeen met een temperatuurstijging van 4000 K. Deze temperatuursstijging boven 
de bedrijfstemperatuur zal een enorme gasdruk in de splijtstof tot gevolg hebben gehad, 
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waardoor deze uit elkaar gebarsten is. De fijn verdeelde splijtstof moet in het water een 
stoomexplosie veroorzaakt hebben waardoor al het nog aanwezige water werd verdampt of 
uitgedreven. Dit zou de aanleiding kunnen zijn geweest voor de tweede vermogensexcursie, 2 
tot 3 seconden later, met een nog grotere energieinhoud behorend bij circa 470 maal het 
nc.iinaal vermogen. Als gevolg van de stoom- en waterstofexplosies die hiermee samengin¬ 
gen bezweken de drukbuizen, werd de bovenplaat van de reactor van 1300 ton opgelicht en 
werd de splijtstofwisselmachine van 350 ton uil de rails gelicht! Binnen drie seconden moet 
ca 1,2 TJ aan energie zijn vrijgekomen waarna de reactor zover was gedesintegreerd dat geen 
direct kritieke splijtstofmassa meer aanwezig was. Door de grote warmte produktie en de 
aanwezigheid van stoom moet de zircaloy-oxid? tiereactie aanzienlijke hoeveelheden 
waterstof hebben geprocuceerd. Dit waterstof zal na menging met lucht zijn verbrand en/of 
geexplodeeid. Met de daarop volgende grafietbrand was de de bronterm van Tsjernobyl-4 
een feit. In [9] wordt een berekening gepresenteera die een ander gebeurtenissenverloop 
laat zien. 

Opmerking: 
Sommige persberichten hebben de vermogensexcursie, die bij Tsjernobyl-4 optrad, aan¬ 
geduid als een 'nucleaire explosie' hetgeen incorrect is. Om een nucleaire explosie, zoals 
bij een atoombom optreedt, te bereiken is het vereist dat de splijtstof ( 235(/ of г39Ри ) 
snel bij elkaar wordt gebracht en zolang in deze situatie wordt gehouden, dat een grote 
hoeveelheid splijtingen kunnen optreden. In een bom worden de splijtbare massa's met 
een explosie bij elkaargebracht en daardoor een reactiviteit veroorzaakt welke ver boven 
de prompt kritieke waarde ligt. Dit kan alleen uitgevoerd worden met heel hoog verrijkt 
uranium of plutonium. Onder deze omstandigheden waarin de splijtingen door snelle 
neutronen worden veroorzaakt, is de tijd tussen de splijtingen erg kort en komt een grote 
hoeveelheid energie vrij voordat het materiaal de tijd heeft zichzelf op te blazen en 
daarmee de kettingreactie te stoppen. In thermische reactoren is de situatie geheel an¬ 
ders. De splijtstof is laag verrijkt en is geplaatst in een moderator om de neutronen af te 
remmen die bij de splijting vrijkomen. In een vermogens excursie, zelfs wanneer 'prompte 
kritikaliteit' is bereikt wordt door de aanwezigheid van 238t/ ( met als gevolg 
neutronenabsorptie) de toename van de reactiviteit gereduceerd. Bij thermische reac¬ 
toren is de opeenvolging van splijtingen in deze situatie dan ook nog zo langzaam dat de 
splijtstof al uit elkaar is gebarsten en de kettingreactie is gestopt ver voordat de hogere 
reactiviteitsniveau's worden bereikt die in een atoombom optreden. 

De grafietbrand in de Tsjernobyl reactoi was zeer moeilijk te bestrijden. Ten einde de brand 
te blussen en de lozing van radioactieve stoffen te beperken zijn verschillende materialen 
vanuit helikopters in de kern gegooid. Deze materialen waren: 

- 40 ton boriumcarbide (B4C) om te voorkomen dat de reactor opnieuw kritie!: zou raken. 

- 800 ton dolomiet (MgCa(CC>3)2) om door desintegratie kooldioxide te genereren dat als 

een gasdeken zou moeten fungeren. 

- 1800 ton klei en zand om een filterbed te vormen voor de afgifte van splijiingsprodukten. 

- 2400 ton lood om warmte te absorberen door te smelten en om na stolling een 
afschermlaag over de kern te vormen. 

Vanuit deze situatie zal de bronterm in het volgende hoofdstuk nader beschouwd worden. 
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Vraag is of een ongeluk, analoog aan dat bij Tsjernobyl-4, kan optreden in westerse 
lichtwater gemodereerde reactoren. Met betrekking tot de positieve dampbelcoefficient is het 
antwoord definitief nee omdat deze coefficient onder alle omstandigheden bij alle vermogens 
negatief is. 

Opmerking: 
Een negatieve dampbelcoefficient houdt niet in dat onder alle omstandigheden geen 
reactiviteitsadditie zou kunnen optreden. Dat is namelijk systeemafhankeliik. In geval bij 
een KWR zou door b.v. het dichtlcpen van een stoomklep de druk in het reactorvat 
zodanig kunnen oplopen dat de stoomproduktie tijdelijk stopt als gevolg van de hogere 
verzadigingstemperatuur. Het wegvallen van de dampbellen geeft dan een reactiviteitsad¬ 
ditie en dus een vermogensverhoging. Andere reactiviteitsaddities kunnen veroorzaakt 
worden door het uitlopen van regelstaven. Dit dient dan snel te gebeuren omdat een 
langzame reactiviteitsadditie wordt gecompenseerd door de negatieve dampbelcoeffi¬ 
cient. Ook moet deze snelle reactiviteitsadditie plaatsvinden bij laag reactor vermogen 
waarbij nog nauwelijks sprake is van stoomvorming omdat bij hogere vermogens de 
splijtstof al op temperatuur is en het Doppler-effect terugkoppelt. Vanuit een koude toes¬ 
tand is de energiedepositie in de splijtstof zo groot dat de warmteoverdracht naar het 
water te traag is om de stoomvorming op gang te brengen. De splijtstof bereikt dan snel 
een hoge temperatuur die de dampdruk in het UO2 zo hoog opvoert dat de omhulling uit 
elkaar barst. Er moeten dan echter meerdere veiligheidssystemen zijn uitgeschakeld voor 
zich een dergelijke situatie kan voordoen. 

Samengevat kan worden gesteld dat een vermogensexcursie, analoog aan Tsjernobyl-4, voor 
westerse reactoren uitgesloten kan worden geacht omdat rssctiviteitsveranderingen in 
lichtwaterreactoren allereerst door het nucleaire proces zelf worden beperkt en daarnaast 
beter onder controle zijn te houden. 
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4. DE TSJERNOBYL-4-BRONTERM 

De oorzaak van de Tsjernobyl bronterm is een aantal hoog energetische explosies geweest 
gevolgd door een langdurige grafietbrand. De radionucliden die daarbij vrijkwamen konden 
ongehinderd het reactorgebouw verlaten. Voordat een discussie kan worden begonnen 
betreffende deze bronterm dient eerst ds inventaris bekend te zijn van de splijtingsprodukten 
in de kern alsmede de transuranen als activeringsprodukten van ^ U . 

4.1 De RBMK-1000 splijtingsproduktinventaris 

De hoeveelheid radioactieve isotopen is afhankelijk van de opbrand, de verblijftijd in de 
reactor gedurende welke de kortlevende isotopen vervallen, en het reactorvermogen. 
Duidelijke verschillen met lichtwaterreactoren zijn het grotere specifieke vermogen (15 tot 
20 maal voor resp. de KWR en de DWR) en de grotere overreactiviteit bij het begin van de 
bedrijfscyclus door de batchgewijze herlading in tegenstelling tot de continue herlading van 
de RMBK. Ook ligt het neutronenspectrum in de grafiet gemodereerde RBMK-reactor an¬ 
ders waardoor de inventaris aan splijtingsprodukten iets afwijkt van de lichtwaterreactoren. 
In tabel 1 is de inventaris gegeven zoals die door de Kussen is verstrekt [3]. Deze tabel is 
gecorrigeerd voor 6 mei 1986, 10 dagen na het ongeval en berekend op de door Russische 
experts voorgeschreven wijze. Vergelijking van deze waarden is gemaakt met de computer-
code FISPIN [5]. Deze code geeft een overschatting aan van de Russische berekening voor 
de cesium-isotopen, voor 10eRu en voor 239Np. Tabel 1 geeft een deelverzameling met de 
meest risico dominante radionucliden en is niet vergelijkbaar met de totale kerninventaris 
zoals deze in bijlage 1.1 wordt gegeven. De Russische waarde voor totale kernactiviteit 
bedraagt 40 EBq, een waarde waarbij de kortlevende isotopen niet zijn meegeteld. In totaal 
zou van de totale kernactiviteit 3 tot 4% naar de omgeving zijn geloosd, edelgassen niet 
meegerekend. 

4.2 De lozing van radioactiviteit 

De manier waarop de lozing van radioactiviteit in Tsjernobyl plaatsvond en de samenstelling 
ervan verschillen significant van de bronterm zoals die in het meest waarschijnlijke ongeval 
met een lichtwaterreactor zal optreden. In Figuur 1 is de lozingssnelheid van radioactiviteit in 
de atmosfeer gegeven gedurende de eerste 10 dagen na het ongeval,alsmede de onzeker-
heidsband van 50%. De waarden zijn berekend vcor de tiende dag na het ongeval (6 mei 
1986). Dit betekent dat indien al het kernmateriaal op de tiende dag naar de omgeving was 
geloosd en verdeeld in hoeveelheden volgens welke dag het de reactor verliet, de activiteit 
van die hoeveelheden op die dag de waarde zou hebben als is aangegeven in Figuur 1. Op 
basis van Figuur 1 worden 4 lozingsfasen geïdentificeerd: 
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Tabel 1. Kerninventaris van splijtingsprodukten en afgifte percentages 

Half- Kern- Percentage vrijgekomen splij-
Groep Isotoop waarde inventaris tingsprodukten in atmosfeer 

tijd(d) (EBq) * Tsjernobyl LWR Bronterml»' 

Edelgassen 
m X e 

3930 
5.27 

0.03 
1.7 

-100 
-100 

-100 
-100 

Halogenen 

Alkalimetalen 

Chalcogenen 

8.05 1.3 

137Cs 
750 0.19 
l . lxlO 4 0.29 

3.25 0.32 

20 

10 
13 

15 

10 

10 
10 

10 

Edelmetalen 

Aardalkalimetalen 

Zeldzame aardmet. 

Moeilijk smeltbare 
oxides 

Transuranen 

" M o 
103Ru 
ioeRu 

'<°Ba 
в^Sr 
*>Sr 

141Ce 
144Ce 

«Zr 

239N p 

238pu 

23flPu 

240pu 

241 p u 
242Cm 

2.8 
39.5 
368 

12.8 
53 
1.02x10 4 

32.5 
284 

65.5 

2.35 
3.15xlO4 

8.9xl06 

2.4x10 6 

4800 
164 

4.8 
4.1 
2.0 

2.9 
2.0 
0.2 

4.4 
3.2 

4.4 

0.14 
0.001 
0.00084 
0.0012 
0.17 
0.026 

2.3 
2.9 
2.9 

5.6 
4.0 
4.0 

2.3 
2.8 

3.2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

10 
10 
10 

10 
1 
1 

1 
1 

1 

-
-
-
-

* Van de RBMK gecorrigeerd voor verval voor 6 mei 1986, lO dagen na het ongeval. 
** Volgens de terminologie van dit rapport. 

De eerste fase was de initiële lozing tijdens de explosies op 26 april en vertegenwoordigde 
25% van de vrijgekomen activiteit. Deze lozing werd gekarakteriseerd door de grote 
mechanische energie die aan het kernmateriaal werd meegegeven en veroorzaakte een 
pluim die tot wel 1000 m in de atmosfeer steeg. Het is vooral in deze uitstoot geweest 
waarbij zwaardere deeltjes, zoals splijtstof en transuranen, de kern konden verlaten en in 
de naaste omgeving van de centrale neersloegen. 
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2. De tweede fase was van 26 april tot ? mei. De op de explosies volgende grafietbrand 
karakteriseerde het vervolg van de lozing. Als gevolg van deze brand ontstond een sterke 
stroming van hete opstijgende lucht die de oorzaak was dat gedurende een lange tijd 
radionucliden werden meegesleept en in de atmosfeer gebracht. Deze lozing nam af 
naarmate er meer materiaal op de kern werd gedeponeerd om de brand te blussen. 

3. De derde fase was van 3 tot 6 mei en vertoonde een toename in lozingssnelheid nadat de 
materiaaldeponie op de kern was gestopt. De reden van deze toename is onduidelijk. 
Een mogelijkheid kan zijn dat, nadat de grafietbrand (redelijk) bedwongen was, de ver-
valwarmte het kernmateriaal ging opwarmen waarbij weer splijtingsprodukten werden 
uitgedreven. Het waren vooral vluchtige nucüden die hierbij ontsnapten. 

4. De laatste fase was op 6 mei toen een drastische vermindering in de lozing optrad. Het 
zou mogelijk kunnen zijn dat, analoog aan het TMI-2 ongeval, door extra koeling een 
korst werd gevormd over de beschadigde kern als gevolg van materiaal stolling (lood?) 
waardoor de afgifte van radioactief materiaal werd gereduceerd. De extra koeling zou het 
gevolg zijn van stikstofinjectie onder in de kern op 6 mei. 

Een typisch aspect is da-fcde brandende grafiethaard van Tsjernobyl-4 moeilijk te vergelijken 
valt met een smeltende lichtwaterreactorkem. In beide gevallen zulien waarschijnlijk com¬ 
plexe chemische en fysische processen plaatsvinden onder hoge temperaturen (en wellicht 
ook drukken) die nog niet volledig bekend zijn. Opmerkelijk is dat de TMI-2 reactor een 
aanzienlijke retentie van radioactieve stoffen heeft aangetoond en dat heeft bij Tsjernobyl-4 
ook plaatsgevonden. Door de vuurhaard zal een krachtige luchtstroming zijn ontstaan waar¬ 
door ook minder vluchtige stoffen de reactor konden verlaten. Deze luchtstroming was sterk 
oxiderend voor het grafiet doch niet voldoende voor het volledig verbranden van het grafiet. 
Daardoor zal vermoedelijk veel koolmonoxide zijn gevormd dat een reducerend milieu 
maakte voor de splijtingsprodukten die in o^idevorm vrijkwamen. Dezelfde reducerende 
werking zal uitgegaan zijn van het gevormde waterstof en zirconium dat in grote hoeveel¬ 
heden als constructiemateriaal aanwezig was. Het is aannemelijk dat er niet genoeg zuurstof 
voorradig was of werd toegevoerd om het zirconium voliedig te oxideren zodat dit metaal 
reducerend werkte op b.v. barium- en strontiumoxide. Samengevat kan gesteld worden dat 
het milieu bij Tsjernobyl-4, vooral in de eerste fase van het ongeval, net als bij TMI-2, 
reducerend is geweest. 

Uit Tabel 1 blijkt dat de hoeveelheid in de atmosfeer geloosde splijtingsprodukten ongeveer 
overeenkomt met de in het hoofdrapport genoemde bronterm 1 (zie Tabel 4.6 hoofdtekst). 
Voor wat betreft de afgifte van halogenen, alkalimetalen en chalcogenen (I, Cs, Te) liggen 
de Tsjernobyl waarden hoger terwijl voor de edelmetalen en aardalkalimetalen (Mo, Ru, Ba, 
Sr) lagere waarden zijn gevonden. De vluchtige en minder vluchtige splijtingsprodukten zijn 
blijkbaar op een wijze vrijgekomen die vergelijkbaar is mei de in dit rapport gedefinieerde 
bronterm 1. Voor de zwaardere metalen en transuranen geeft de Tsjernobyl duidelijk hogere 
waarden die toegeschreven kunnen worden aan de hoogenergetische uitstoot in de eerste 
fase van het ongeval. 
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Lozingssnelheid (EBq/dag) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dagen na begin ongeval op 26 april 

Figuur 1. Dagelijkse afgifte met onzekerheidsband van radioactiviteit gedurende het 
Tsjernobyl-4 ongeval, gecorrigeerd voor 6 mei 1986. 

Met de kennis van het ontwerp van de RBMK-reactor en het ongevalsscenario kunnen de 
typische kenmerken van de Tsjernobyl-4-bronterm gekarakteriseerd worden en verschillen 
met de 'westerse bronterm' aangeven. Het reactiviteitsongeval leidde ertoe dat op tijdstip nul 
de lozing van radioactieve stoffen een feit werd. Als gevolg van het ontbreken van een in-
sluitconstructie werden deze radioactieve stoffen zonder vertraging in de atmosfeer geloosd. 
Bij het merendeel van de mogelijke scenario's van kernsmeltingsongevallen in een lichtwater¬ 
reactor wordt de lozing pas na enige dagen verwacht en zal reeds een effectieve reductie van 
activiteit (met enkele decaden) hebben plaatsgevonden: 

a. als gevolg van het verval van de kortlevende isotopen, 
b. door depositie in het reactorsysteem en de insluitconstructie en 
с door het achterblijven van moeilijk smeltbare metaaloxides en transuranen in de 

kernsmelt. 

De tijdsduur van de lozing bij Tsjernobyl-4 was 10 dagen hetgeen een groot probleem was bij 
de evacuatie van de 135000 omwonenden rond het centrale complex. Wanneer de insluit¬ 
constructie van een lichtwaterreactor is voorzien van filters kan het tijdstip van de lozing en 
de tijdsduur van de lozing bepaald worden. Hierdoor kunnen maatregelen (hierbij kan naast 
evacuatie ook aan schuilplaatsen gedacht worden) voor de waarborging van de volks¬ 
gezondheid meer gericht worden genomen. 
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Mocht echter de insluitconstruc'ie vroeg of laat wel bezwijken, dan zou de bestrijding van het 
ongeval wellicht moeilijk kunnen zijn vanwege de slechte bereikbaarheid van de reactor. Bij 
Tsjernobyl-4 moest, ook vanwege de brand, de 'bronterm' op afstand met helikopters be¬ 
streden worden. Tsjernobyl heeft dan ook weer eens aangetoond dat het gebruik van 
brandbare materialen in de ïnsluitconstructie zo veel mogelijk vermeden dient te worden. 

Ter vergelijking van de Tsjernobyl-4-bronterm met die van TMI-2 zijn in Tabel 2 de 
hoeveelheden radioactiviteit gegeven, als percentage van de splijtingsproduktinventaris in de 
kern, die uiteindelijk in de atmosfeer zijn vrijgekomen. 

Tabel 2. Vergelijking van Tsjernobyl-4- met TMI-2-bronterm 

Radionuclide 

Edelgassen (Xe.Kr) 

Jodium, I 

Cesium, Cs 

Ruthenium, Ru 

Cerium, Ce-groep 

Buiten 
kern 

48% 

25% 

53% 

0.5% 

nihil 

TMI-2 

de naar 
omgeving 

2% 

3x10 "5 % 

onder de-
tectiegrens 
id. 

id. 

Tsjernobyl-4 

naar 
omgeving 

100% 

15-20% 

10-13% 

2,9% 

2,3-2,8% 
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5. CONCLUSIES 

Uit de voorgaande drie hoofdstukken blijkt dat er veel significante verschillen besuan tussen 
het karakter van de Tsjernobyl-4-bronterm en een hypothetische westerse bronterm. De 
belangrijkste verschillen zijn hieronder samengevat. 

Als hoofdoorzaken die de Tsjernobyl-4-bronterm hebben mogelijk gemaakt kunnen 
genoemd worden: 

a l . De reactor had een positieve dampbelcoefficient en, bij minder dan 20% vermogen, een 
positieve vermogenscoefficient welke hem intrinsiek instabiel maakte bij lage vermogens. 

b l . Voor de ingestelde bedrijfscondities van het experiment was het afschakelmechanisme te 
traag om een vermogensexcursie te voorkomen. 

c l . Er waren geen fysieke maatregelen die de bedrijfstechnici ervan weerhielden de reactor 
in een instabiel, potentieel gevaarlijk vermogensregime te bedrijven of door te gaan met 
het reactorbedrijf terwijl essentiële beveiligingssystemen waren uitgeschakeld. 

Met betrekking tot de eerste twee punten kan worden opgemerkt dat deze niet in Iichtwater-
reactoren kunnen optreden omdat: 

a2. Lichtwaterreactoren een negatieve dampbelcoefficient hebben. 

b2. Er een snelafschakelmechanisme aanwezig is dat 5 tot 10 maal sneller werkt. 

Ten aanzien van punt cl kan worden gesteld dat het in principe uitgesloten dient te worden 
dat onder normale bedrijfsomstandigheden veiligheidssystemen kunnen worden uitgescha¬ 
keld, terwijl bij het in- en uit bedrijf gaan van de reactor aan strikte procedures moet worden 
voldaan voordat de sleutel van de overbruggingsschakelaar mag worden gebruikt. 

Met betrekking tot het ontstaan van de Tsjernobyl-4-bronterm kan het ongevalsverloop als 
volgt worden gekarakteriseerd: 

d l . Een zeer snelle reactiviteitstransient als gevolg van het feit dat de reactor prompt kritisch 
was veroorzaakte een grote energiedepositie in de splijtstof. Deze barstte hierdoor uit 
elkaar waardoor een stoomexplosie volgde. Deze explosie was aanleiding tot een tweede, 
nog grotere transient met een nog heftiger effect. 

e l . De hoog energetische explosies hebben direkt de weg vrijgemaakt om een pluim met 
zowel vluchtige alsook niet-vluchtige stoffen hoog in de atmosfeer te brengen. 

fl. De explosies werden gevolgd door een grafietbrand waarbij gedurende tien dagen grote 
hoeveelheden radioactiviteit geloosd werden. 

Voor de westerse Hchtwaterreactor is geen ongevalsscenario te bedenken waarbij boven¬ 
staande fenomenen zouden kunnen optreden omdat: 

d2. Reactiviteitsongevallen waarbij de reactor vanwege een positieve reactiviteitscoefficient 
zelfs prompt kritisch kan worden, zijn uit te sluiten, 

e2. Een insluitconstructie zorgdraagt dat de eerste uitstoot van splijtingsprodukten wordt op¬ 
gevangen (en derhalve niet in het milieu terechtkomen). 
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f2. Er geen grafiet in een lichtwaterreactor aanwezig is. 

De Tsjernobyl-4-lozing had de volgende kenmerkende eigenschappen: 

gl . De lozing begon op een tijdstip dat nog geen natuurlijk verval van kortlevende 
radioisotopen had plaatsgevonden. 

h l . De hoog energetische explosies hebben ook zware deeltjes als splijtstof en transuranen in 
de omgeving gebracht. 

11. De hoog energetische explosies hebben zo'n hoge pluim veroorzaakt dat de dracht van 
radionuclides extra ver was. 

Een 'westerse bronterm', uit een centrale die aan de in dit rapport geformuleerde eisen 
voldoet, zal deze karakteristieken niet hebben omdat: 

g2. De lozing bij een kernsmellongeval in alle gevallen later zal plaatsvinden. De insluit-
constnictie blijft als integrale veiligheidsomhulling intact. In een aantal scenario's wordt 
wel uitgegaan van het aanwezig zijn of het ontstaan van lekwegen, hetgeen echter niet te 
vergelijken is met het geheel verloren gaan van de omhullingsfunctie in Tsjernobyl. Hier¬ 
door zullen reeds vele kortlevende radionucliden zijn vervallen alsmede een belangrijke 
reductie in activiteit hebben plaatsgevonden als gevolg van retentie en depositie van 
radionucliden in het reactorsysteem en de insluitconstructie. 

hl. Hoog energetische explosies als gevolg van vermogensexcursies bij kernsmeltongevallen 
niet optreden. Een eventuele stoomexplosie in een lichtwaterreactor is van geheel andere 
aard dan in Tsjernobyl en zal, energetisch gezien, van veel kleinere omvang zijn. 

12. Na het falen van de insluitconstructie de vrijkomende pluim met radionucliden zich meer 
horizontaal verplaatsen zal zodat het verspreidingsgebied aanzienlijk kleiner zal zijn. 

Voor wat betreft de reactor veiligheid en het ongevalsscenario valt van Tsjernobyl-4 weinig te 
leren voor westerse reactortechnologie. De kennis en het begrip van de verspreiding van 
radionucliden en de bijbehorende consequenties zal evenwel sterk kunnen toenemen. 
Hieraan moet vooral internationaal veel aandacht worden geschonken. 
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

AKEV Aanvullend advies KEV 
ALARA As low as reasonably achievable (Zo laag als redelijkerwijs mogelijk is) 
ANS American Nuclear Society 
APS American Physical Society 
ATWS Anticipated Transient Without Scram 
BE Best estimate 
BKEV Advies inzake Bronterm van KEV 
3WR Boiling Water Reactor (Kokendwaterreactor) 
CHR Containment Heat Removal 
CRV Commissie Reactor Veiligheid 
EPON Elektriciteits-Produktiemaatschappij Oost-Nederland 
ESF Engineered Safety Features 
GRS Gesellschaft fur Reaktorsicherheit (Keulen) 
HIPS High Pressure Melt Streaming 
IDCOR Industry Degraded Core Rulemaking Program 
KEV Kernenergie en Volksgezondhied 
KfK Kernforschungszentrum fuer Kernenergie (Karlsruhe) 
KVO Koelmiddelverliesongeval 
KWU Kraftwerk Union 
LOCA Loss of Coolant Accident 
NRU National Research Universal 
PNEM Provinciale Noordbrabantse Elektriciteitsmaatschappij 
PORV Power Operated Relieve Valve 
PRA Probabilistic Risk Assessment 
PWR Pressurized Water Reactor (Drukwaterreactor) 
RCH Residual Core Heat 
RSS Reactor Safety Study 
SARP Severe Accident Research Program 
SPIT System Pressure Injection Tests 
STCP Source Term Code Package 
TMI Three Mile Island / Harrisburg 
USNRC United States Nuclear Regulatory Commission 

voor ongevalsverloopnotatieverklaring zie laatste bladzijde 
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BEGRIPPENLIJST 

Totale kans en Conditionele kans 

Bij reactorongevalsbeschouwingen wordt het woord kans of totale kans op bijvoorbeeld een 
kernsmeltingsongeval gebruikt om aan te ge\'en hoeveel maal per jaar. naar verwachting, d.°t 
ongeval in een in bedrijf zijnde centrale optreedt. Deze grootheid kans wordt uitgedrukt in 
de eenheid aantal keren per reactorjaar. De getalswaarde kan dus groter zijn dan 1, want 
deze kans is in feite een frequentie van voorkomen. In het Engels spreekt men van core meli 
frequency. Voor ernstige reaciorongevallen zal de waarde overigens heel veel kleiner dan 1 
zijn. 

Een gewone kans, op bijvoorbeeld een bepaalde vervolggebeurtenis, wordt in dit rapport ter 
onderscheiding conditionele kans genoemd. Als een bepaalde gebeurtenis al is opgetreden, 
dan is de som van de kansen op alle mogelijke vervolggebeurtenissen 1. De condit-onelc kans 
wordt dus wel begrensd door 0 en 1. 

Bronterm 

Bronterm is de vertaling van het Engelse 'source term', een fysisch-mathematisch begrip. 
Onder bronterm verstaat men het geheel van factoren die de samenstelling, hoeveelheid en 
wijze van vrijkomen beschrijven van radionucliden in de biosfeer. De bronterm bevat dus 
voor elke daarin voorkomende radioactieve stof gegevens over: 

- de fysisch-chemische toestand 
- de geloosde hoeveelheid, als functie van de tijd 
- de plaats (hoogte) vin de lozing, de impuls en warmteinhoud. 

De laatste categorie gegevens is in het bijzonder van belang voor consequentieberekeningen 
dichtbij de plaats van de lozing. 

De geloosde hoeveelheid drukt men uit in massa (kilogram) of in radioactiviteit (becquerel). 
Deze grootheden zijn met behulp van het atoomgewicht en de halveringstijd naar elkaar om 
te rekenen. Vaak vermeldt men niet elke in de lozing voorkomende nuclide, maar groepen 
van nucliden met gelijksoortig fysisch-chemisch gedrag. 
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Xenon, Krypton 
Jodiurn, Broom 
Cesium, Rubidium 
Telluur, Antimoon 
Strontium, Barium 
Molybdeen, Rhenium 
Ruthenium, Rhodium 
Yttrium, Lanthaniden 

Zircoon, Niobium 

Xe, Kr 
I.Br 

Cs, Rb 
Te. Sb 
Sr, Ba 
Mo, Re 
Ru, Rh 
Y, nvt 

Zr, Nb 
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Radioactieve nucliden 

De radioactieve nucliden die bij de bronterm een belangrijke rol spelen zijn als volgt te 
groeperen: 

Edelgassen: 
Halogenen: 
Alkalimeialen: 
Chalcogenen: 
Aardalkalime talen: 
Edelmetalen: 

Zeldzame aarden: 
Elementen met moeilijk 
smeltbare oxiden: 

Radioactiviteit 

Onder radioactiviteit verstaat men het verschijnsel dat een kern spontaan een of meer 
deeltjes en/of elektromagnetische straling uitzendt. De eenheid van radioactiviteit is de be¬ 
cquerel. De radioactiviteit (A) van een hoeveelheid materie is een becquerel (Bq) als er van 
die stof een kern per seconde vervalt. De oude eenheid was de Curie ( = 37 x 109 Bq). 

Best Estimate 

Berekeningswijze waarbij is gebruik gemaakt van de beste fysisch-chemische modellen en 
waarbij bewust geen veiligheidstoeslagen in rekening worden gebracht. Staat in tegenstelling 
tot conservatieve berekeningswijze. 

Central Estimate 

Een Central Estimate is de uitkomst van de basi: berekening van de grootheden die een ro! 
spelen in risicostudies. Voor de basis- (of referentie)berekeningen van de fysische en 
chemische vervolgprocessen is gebruik gemaakt van de rekencode STCP. In het algemeen 
zullen de uitkomsten, de central estimates, overeenkomen met de best estimates. Echter 
voor fenomenen die niet dan wel onvoldoende in het STCP zijn gemodelleerd, zijn (paralle! 
aan STCP) berekeningen uitgevoerd met andere codes. Voor sommige aspecten kan men 
dan ook de central estimate van de STCP vinden bij de boven- of onderwaarde van de 
gevoeligheidsband, die mede door de andere codes zijn bepaald. 
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PRA/PSA 

Een Probabilistic Risk (of Safety) Assessment is een analyse die 

- de combinaties van gebeurtenissen aangeeft die als ze optreden tot ernstige ongevallen 
leiden 

- de kans van optreden van die combinaties aangeeft 

- tenslotte de gevolgen voor de installatie en/of de omgeving kwantificeert. 

Bij de analyse van een centrale kan men zich beperken to' het behandelen van interne 
initiërende gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld falen van actieve of passieve componenten, 
operatorfouten) of men kan externe initiërende gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld 
aardbevingen, storm) meebeschouwen. 

Ook drukt men de bronterm wel uit als fractie van de kerninventaris, al dan niet onder¬ 
scheiden naar nuclide(ngroep). Hierbij zij vermeld dat de radioactieve kerninventaris naar 
aard en omvang afhangt van de tijd dat de desbetreffende splijtstof in bedrijf is, alsook van 
het type en het vermogen van de reactor. 

F.ikele gegevens over 'bekende' reactoren 

naam 

BIBLIS В 
BORSSELE 
CATTENOM 
DODEWAARD 
DOEL 4 
GRAND GULF 
PEACH BOTTOM 2 
RINGHALS 2 
SEQUOYAH 1 
SIZEWELL Б 
SURRY 1 
TMI 2 
ZION 1 

KWU 
GE 
W 
B&W 

vermogen 
(MWe) 

1300 
480 
1300 
60 
1000 
1250 
1065 
800 
1148 
1200 
822 
906 
1040 

Kraftwerk 

type 

PWR 
PWR 
PWR 
BWR 
PWR 
BWR 
BWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 

. Union 
General Electric 
Wcstinghouse 
Babcock & Wilcox 

fabrikant 

KWU 
KWU 
Framatome 
GE 
W+Framatome 
GE 
GE 
W/ASEA 
W 
W 
w 
B&W 

w 

in bedrijf 
sinds 

1976 
1972 
1987 
1968 
1983 
1982 
1973 
1973 
1980 
gepland 
1972 
1978 
1973 

land 

BRD 
NL 
F 
NL 
В 
VS 
VS 
S 
VS 
GB 
VS 
VS 
VS 
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Sleutel voor de gebruikte symbolen voor de diverse ongevalsverlopen 

voor drukwater kokendwaterreactor 

A 
В 
В' 

С 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
К 
L 

M 

P 
Q 
R 
SI 
S2 
T 
и 
V 

w 

midelgroot tot groot koelmiddelverliesongeval 
falen van electrisch vermogen naar ESF 
geen herstel van electrisch vermogen 
birnen 1 tot 3 uur 
falen van reactorinsluitingsinjectiesproeisysteem 
falen van kernnoodkoelinjectiesysteem 

falen van insluitingssproeirecirculatiesysteem 
falen van CHR 
falen van kernnoodkoelrecirculatiesysteem 

falen van kernbeschermingssysteem 
falen van secondaire overdrukkleppen 
falen van hulpvoedingswatersysteem 
falen van secondaire overdrukkleppen en 
falen van vermogensconversiesysteem 

sluitfalen van de primaire overdrukkleppen 
grootschalige vatbreuk 
loca tussen 2 en 6" 
loca tussen 1/2 en 2" 
transient 

falen van terugslagkleppen in lage druk-
injectiesysteem 

Reactorinsluitfaalwijzen 

a 
Э 
У 
У 
8e 
81 
с 

I 

stoomexplosie 
falen van insluit-separering 
overdruk tgv waterstofverbranding 

\Toeg overdrukfalen 
vertraagd overdrukfalen 
doorsmelten vloerplaat 

scheur groter dan 6" 
idem als bij DWR 
nvt 

falen van reactorbeschermingssysteem 
falen van drukonderdrukking 
falen van kernnoodkoelsysteem 
falen van kernnoodkoelinzetbaarheid 
falen van insluitingsdichtheid (>l/dag) 
falen van kernsproeirecirculatiesysteem 
falen van lage druk recirculatiesysteem 
idem hoge druk 

overdrukkleppen openen niet 

idem sluiten niet 
geen make-up water 

als bij DWR 
als bij DWR 
transient 
geen make-up water bij hoge druksyst. 
geen make-up water bij lage druksyst. 

falen van RCH-systeem 

idem in het vat 
stoomexplosie in de insluiting 
falen van insluiting (afblazen via geb.) 
falen van insluiting (afblazen naar atm) 
falen van insluitseparatie drywell 

idem wettwell 
lek>2400% per dag 
falen gebouwseparatie 
falen reserve gasbehar.deHngssysteem 
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