


ERRATUM

lees voor N.B. 3 op bladzijde 305:

- Uit tabel 10.5, zie voor verdere detaillering

respectievelijk 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5, 10.1.6,

10.2.2 en 10.2.3, blijkt dat de totale kosten bij

strategie C respectievelijk C' aanzienlijk hoger

worden geraamd dan bij strategie 3. Dit verschil

wordt veroorzaakt door de hogere personeelskosten in

strategie C/C'(zie tabel 10.4); de aanlegkosten zijn

namelijk gelijk (zie tabel 10.3). Een en ander houdt

verband net de veronderstelling, dat gedurende de

perioden in strategie C/C', waarin geen opberging

plaatsvindt, het personeel in dienst blijft.



Locatie-onafhankelijke 3tudie inzake de aanleg, bedrijfs-

voering en afsluiting van Mogelijke faciliteiten voor de

definitieve opberging van radioactief afval in steenzout-

fornaties ia Hederland.

Beverwijk, april 1986.



VOOHWOORD

Op het ogenblik wordt radioactief afval doorgaans bovengronds

opgeslagen. In brede, ook internationale, kring is men echter

van mening dat dit afval op een andere wijze definitief buiten

da biosfeer dient te worden opgeborgen. Hierbij wordt onder

meer gedacht aan opberging in diepliggende geologische forma-

ties, zoals bijvoorbeeld steenzout- teneinde een optimale iso-

latie van het afva,l te bewerkstelligen en daardoor een moge-

lijke terugkeer van radionucliden in de biosfeer te voorkomen

dan wel zodanig lang te vertragen dat zij geen gevaar voor de

mens en zijn leefomgeving meer opleveren.

In Nederland is onder verantwoordelijkheid van het Ministerie

van Economische Zaken medio 1984 een programma van onderzoek

naar de mogelijkheden van geologische opberging van radioactief

afval (OPLA-programma) aangevangen.

Als onderdeel van fase 1 van dit programma werd bij schrijven

ref. BI HS/ms SCN 94191 d.d. 24 juni 1985 door de Stichting

Energieonderzoek Centrum Nederland, EOT, te 's-Gravenhage aan

Van Hattum en Blankevoort bv te Beverwijk opdracht verleend

voor het uitvoeren van een studie welke in IG-MIJBO-85-01 als

volgt wordt omschreven:

- "Het op basis van "proven technology" verrichten van een

feasibility-studie met inbegrip van werkplan en kosten-

indicatie voor aanleg, bedrijf en afsluiting van da opber-

ging voor een geheel van voorzieningen ter veilige opberging

van de gespecificeerde categorieën en hoeveelheden radio-

actief afval, uit te werken voor de in aanmerking te nemen

2outformaties;



met dien verstande dat voor het hoog-actief afval

diephoorgaten vanaf het maaiveld worden toegepast en voor

het overige afval gebruik wordt gemaakt van kunstmatig tot

stand gebrachte cavernen".

"Het begrip "veilige opberging" zoals hierboven geformu-

leerd, dient ia het kader van de onderhavige studie beperkt

te blijven tot veiligheid gedurende aanleg, bedrijf en

afsluiting van de opbergfaciliteit".

Bij schrijven ref. BI HS/ww ECU 94191 d.d. 13 december 1985

werd Ceze opdracht als volgt in IG-MIJBO-85-07 met een nadere

studie inzake een aan te leggen opbergmijn aangevuld:

"Het op basis van "proven technology" uitwerken van vooront-

werpstudies met inbegrip van werkplannen en globale kosten-

ramingen voor de aanleg van de opbergvoorzieningen, de tot

standbrenging van de opbergingen en de afsluiting van het

geheel van voorzieningen tot veilige opberging van de gespe-

cificeerde categorieën en hoeveelheden radioactief afval. Oe

ontwerpstudie dient mede om een globale vergelijking en

afweging mogelijk te maken tussen deze wijzen van opberging

en de in de eerder vermelde feasibility studie behandelde

alternatieve opbergwijzen, en die afweging niet alleen te

doen op basis van technische en kostenoverwegingen, maar

daarin ook andere aspecten in beschouwing te nemen die tot

een algemene acceptatie van de opberging zouden kunnen bij-

dragen" .

Waarbij wanneer in deze opdrachtomschrijvingen gesproken wordt

over "bedrijf" hieronder is te verstaan het ontvangen, regis-

treren, tijdelijk plaatsen in een tussenopslag en uiteindelijk

opbergen van het afval in de opbergfaciliteit.
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Dit betekent dat de beoordeling of de in dit rapport 'beschre-

ven concepten voldoen aan eisen en criteria die aan een opber-

ging worden gesteld uit bet oogpunt van de lange termijn

veiligheid geen onderdeel van de studies heeft uitgemaakt. Een

door anderen te maken veiligheidsanalyse en radiologische toet-

sing, waarvoor de in dit rapport vermelde gegevens mede zullen

worden ingebracht, zal hieromtrent uitsluitsel moeten geven.

Bedoelde opdrachten zijn door Van Hattum en Blankevoort bv in

nauwe samenwerking met AVECO Infrastructure Consultants bv en

met steun van andere dochtermaatschappijen van Koninklijke

Volker Stevin uitgevoerd.

Voorts is bij het uitvoeren van de studies gebruik gemaakt van

de adviezen, ervaringen en kritische kanttekeningen van de

volgende bedrijven, instituten en raadgevende ingenieurs-

(bureaus):

Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für

Abfallstoffe GmbH (DBE) - Peine, BRD

Ir. J. Hamstra - Bergen

- Prof. Dr. M. Langer, Bundesanstalt für Geowissenschaften und

Rohstoffe - Hannover, BRD

- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut - de Bilt

- Santa Fe Shaft Drilling Co. - Alhambra, California, U.S.A.

- Prof. ir. P.Th. Velzeboer - Monster

- Dr.-Ing. M. Wallner, Bundesanstalt: für Geowissenschaften und

Rohstoffe - Hannover, BRD

- WIRTH Maschinen und Bohrgerate Fabrik GmbH - Erkelenz, BRD
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Bij de studie is uitgegaan van de gegevens zoals bij opdracht

ter beschikking gesteld. Deze gegevens zijn tijdens de studie

verder uitgediept en waar nodig aangevuld. Waar essentiële

ontwerpgegevens ontbraken, zijn, in volledig overleg met ECN,

voorlopige gegevens aangenomen en zijn in het rapport tevens

aanbevelingen tot het verrichten van verdere studie dan wel

onderzoek opgenomen.

De studieopdracht betekende dat opbergvoorzieningen dienden te

worden ontworpen, daarbij inbegrepen de afsluitende construc-

ties na beëindiging van de opbergactiviteiten, met een techni-

sche levensduur die aanzienlijk langer is dan gebruikelijk.

Daarbij werd gebruik gemaakt van algemeen bekende materialen,

zoals bijvoorbeeld cement en bitumen, waarbij werd aangenomen

dat de eigenschappen en gedragingen van deze materialen over

langere tijd niet veranderen en ook niet door het steenzout-

milieu worden beïnvloed. Daar hierover echter onvoldoende

bekend is zal middels verder onderzoek de juistheid van de

bovengenoemde veronderstellingen moeten worden aangetoond,

temeer daar het goed functioneren van de opbergfaciliteiten

daar mede van afhankelijk kan zijn.

Het is derhalve van groot belang dat, zoals in het rapport is

aangegeven, tijdig dergelijke onderzoeken worden uitgevoerd met

het doel een zo groot mogelijke zekerheid te krijgen met

betrekking tot de eigenschappen en gedragingen op langere ter-

mijn van de gekozen opbergfaciliteit, de toegepaste construc-

tiematerialen en de gekozen opbergtechnieken. Dit tijdig is met

name van belang wanneer gekozen zou worden voor de opfcerg-

strategie C' dan wel C.

Van Hattum en Blankevoort bv aanvaardt geen enkele aansprake-

lijkheid voor de wijze waarop van de gegevens en informatie uit

dit rapport gebruik wordt gemaakt.
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1. Inleiding en korte omschrijving studieopdracht

In Nederland is onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van

Economische iaken medio 1984 een programma van onderzoek naar de

mogalijkhedaa van geologische opóerging van radioactief afval

(OPLA-prograjnma) aangevangen, waarbij onder geologische opberging

wordt verstaan het isoleren van het radioactief afval van de bio-

sfeer in het algemeen en van de mens in het bijzonder in de diepe

ondergrond voor zolang dit afval bij mogelijke verspreiding nog

onaanvaardbare risico's oplevert.

Als onderdeel van fase 1 van dit programma werd door de Stichting

Energieonderzoek Centrum Nederland, ECN, te ' s-Gravsnhage aan Van

Hattum en 31an:tevoort bv te 3evervijk opdracht verleend voor het

uitvoeren van een locatie-onafhankelijke studie inzake de aanleg,

bedrijfsvoering es afsluiting van mogelijke faciliteiten voor de

definitieve opberging vaa radioactief afval in steenzoutformaties

in Nederland. Dit radioactief afval zal worden geproduceerd als

gevolg van het bedrijf, de opwerking van alle verbruikte splijt-

stof en de ontmanteling van bestaande en eventueel toekomstige

kerncentrales alsmede door diverse instellingen, zoals zieken-

huizen en laboratoria, in Nederland.

Definitieve opberging van radioactief afval is bestudeerd volgens

twee hoofdconcepten:

- vanaf hat maaivsld in diepboorgaten en cavernen, als volgt

omschreven:



"Hat op ba3is van "proven tachnology" verrichten van eea

fsasibility-studia mat iaiegrip van werkplan sn kosten-

iadicacie voor aanlag, badrijf en af3luiting van ds cpber-

giag voor aea gahaal van voorzieningen ter veilige opber-

ging van radioactief afval, uit ta werken voor de in aan-

merking ts nemen zoutformaties; met dien verstande dat voor

het hoog-actief afval diepboorgatctn vanaf het maaiveld

worden toegepast en voor het overige afval gebruik wordt

gemaakt van kunstmatig tot stand gebrachte cavernen".

"Hst begrip "veilige opberging" zoals hierboven geformu-

leerd, dient in het kader vaa de onderhavige studie beperkt

te blijven tot veiligheid gedurende aanleg, bedrijf en

afsluiting van de opbergfaciliteit".

alsmede voor een ondergronds in een voor dit doel te ontwik-

kelen mijn: ' ' • . • . . -.-'.'

"Het op basis van "proven technology" uitwerken van voor-

ontwerpstudies met inbegrip van werkplannen en globale

kostenramingen, voor de aanleg van een opbergmijn, de tot

standbrenging van- de opbergingen en de afsluiting van het

geheel van. voorzieningen tot veilige opberging van radio-

actief afval. De ontwerpstudie dient mede om een globale

vergelijking en afweging mogelijk te maken tussen deze

wijzen van . opberging en de ia de eerder vermelde

feasibility studie behandeld* alternatieve opbergvijzen, en

' ' die afveging niet alleen te doen op basis van technische en

kostenoverwegingen, maar daarin ook andere aspecten in

beschouwing te nemen die tot een algemene acceptatie van de

opberging zouden kunnen bijdragen".
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De beoordeling of de in dit rapport beschreven concsptan voldoen

aan eisan en critaria dia aan ê sn opberging worden gastsld uit

het oogpunt vaa da lasga taraija veiligheid heeft gq-?n ondsrdsel

uitgssaait vaa dj jfsdijs. -sn door andjran ta niaian vailigh3id3-

analvsa en radiologische toetsing, waarvoor de in dit rapport

veraelda gegevens aede sullen worden ingebracht, aal hieromtrent

ui.t3liu.taal moeten geven.

De studieopdracht betekende dat opbergvoorzieningen dienden te

worden ontworpen, daarbij inbegrepen de afsluitende constructies

aa beëindiging van de opbergactivitaiten, met een technische

levensduur dia aanzienlijk langer ia dan gebruikelijk. Daarbij

werd* gebruik gemaakt van algemeen bekende materialen, zoals

bijvoorbeeld cement en bitumen, waarbij werd aangenomen dat de

eigenschappen en gedragingen van deze materialen over langere

tijd niet veranderen en ook niet door het steenzoutmilieu worden

beïnvloed. . Daar hierover echter onvoldoende bekend is zal

middels verder onderzoek de juistheid van de bovengenoemde

veronderstellingen moeten worden aangetoond, temeer daar het goed

functioneren van de ppbergfaciliteiten daar mede van afhankelijk

k a n z i j n . . . ';.'•••'•. :

De studie is verricht voor drie opbergstrategieën:

- strategie A, waarbij het afvalaanbod van het huidige kernafval

. '•'•;.•;•.': _ - beperkt blijft tot dat van Borssele (KC3) en van

• • • •".'''••* ..' '-••"Oodewaard (KCD) en een 70-jarige inzameling van

- • " '.afval van ziekenhuizen en laboratoria. De defini-

, . .tieve opberging is voorzien tussen 2050 en 2055.
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- strategie 3, waarbij hst afvalaanbod van hst huidige ksra-

csntraisi Jdri ji KC3 as ZCD uitgebreid vorit -et

dat van 30C0 .\'7J karacestraisiedrijf en een

105-jariga iascT.jling van afval van ziekenhuizen

en laboratoria. Da definitieve opberging is

voorzien tussen 2030 en 2090.

- strategie C, in het diepboorgaten en cavemen concept, of

strategie C', in het mijnconcept, waarbij het

afvalaanbod van hat kerncentralebedrijf gelijk is

aan dat in da 3 stratagia, da inzameling van afval

vas ziekenhuizen en laboratoria plaatsvindt

gedurende 55 jaar ec de definitieva opberging

gefaseerd plaatsvindt tussen 2010 en 2040

(strategie C) of tussen 2000 en 2040 (strategie

C ) . In strategie C' wordt gedurende de eerste 10

.-'••'• jaar alleen laag- en middel-actief afval

opgeborgen en is voor het hoog-actieve afval een

demonstratie opberging voorzien.

De beschouwde zoutformaties zijn:

-- zoutkoepel met steenaout op een diepte van 300 tot 3300 m,

waarbij opberging is voorzien tussen 600 en maxi-

• maal 1500 ai. . • ' • .

- zoutkussan met. steenzout op een diepte van 450 tot 300 m en

opbarging tussen 550 en 700 m.. ..

zoutlaag met gelaagd steeazout op een diepte van 1200 tot

1600 m en opbergiag tussen 1300 en 1500 n. De

zoutlaag is wegaa3 de grote diepteligging niet

beschouvd in hst mi-ncoccaDt.
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In alle dria zoutfornati33 Ï3 raJceniig gehoudan ."net ds aanwezig-

heid van een circa 3C ^ di!:^J ajihvdriatlaag.

De beschreven mogelijke opbergconcepten zijn locatie-

onafhankelijJc en gebaseerd op da geologische en geomechanische

gegevens welke bij de opdracht zijn verstrekt en die indicatief

zijn voor de in Nederland voorkomende steenzoutformaties. Voorts

is in eer3te 'instantie uitgegaan van de thermodynamische,

chemische en fysischa eigenschappen van het opbarggestsente zoals

summier in de bijlagen van de opdracht vermeld, waar nodig

aangevuld met de uit de literatuur bekende gegevens- Dit betreft

met name eigenschappen van het opbergge3teente en de constructie-

materialen nodig voor een kwalitatief goede en betrouwbare

afsluiting van de opberging.

MeC betrekking tot de analyse van de mogelijke bedrijfsvoering

stonden geen definitieva gegevens ter beschikking. 3innen het

kader van de mogelijkhaden zijn hiervoor zodanige uitgangspunten

gehanteerd dat een noodzakelijke aansluiting -op de bedrijfs-

voering van een nog te bouwen interimopslag mogelijk lijkt.

De aanleg en. bedrijfsvoering van de in dit rapport beschreven

opbergconcepten berust op de opbergscenario's zoals in de

opdrachtomschrijvingen aangegeven. -

Met inachtname van het voorgaande kan het volgende worden gesteld:

a) De uitgevoerde studies tonen aan dat de aanleg van een

opbergfacilitait, hotaij als diapboorgaten en cavemen hetzij

als mijnconcspt, voor radioactief afval met huidige technieken

in de staensoutvporkoxans van Sedarlasd mogelijk is.
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b) 3e globala studie mez betrekking tot da bedrijfsvoering

toost aas dat desa mat gebruikmaking van haidigs technieken op

beheerst» wijsa tot <J9 mogelijkheden behoort, evenwel net

uiuzcadariag van een drcog bedreven caveraebedrijf ia zout-

lagea wegens instabiliteit van de drooggegcmpte caverse. Of ia

de beschreven bedrijfsvoering de individuele dosislimiet voor

radiologische werkers niet wordt overschreden (SO aiSv per

jaar) moet uit eea door anderen uit te voeren veiligheids-

analyse en radiologische toetsing blijken. Verwacht snag worden

dat met toepassing van thans bekende es bewezen technieken

deza waarda haalbaar is ea indien geveast kan vordea onder-

schreden.

c) Met betrekking tot de te realiseren technische barrières

welke ten doel hebben de opbergfaciliteiten af te sluiten en

daardoor de radionuciidaa migratie na&r de biosfeer te

• verhiaderea dan. wel langdurig te vertragen moet er van worden

uitgegaan dat deze wat betreft de technisch-Scwaiitatieve

aspecten alleen in de beschreven .-nijnconcepten volledig

gewaarborgd kunnen worden, waarbij, indien barrières gespreid

óver een langer» period* gebouwd worden (te denken is aan 5

jaar o£ langer) ook langdurige controle ea eventueel, herstel

dan wel volledige vervanging tot de mogelijkheden behoort.

' . Voor de diepLoorgatea en cavemen concepten is dit uitgesloten,

• en kan slechts de kwaliteit van het ia te brengen afdichtings-

materiaal worden gewaarborgd. ]: ' "_!'.... i.•'.•.. "••;;!;•-:'' .-~,.-'••...;

:.-• De i^ dit rapport aan deze barrières toegekende eigenschappen,

te weten de te verwachten pernieabiliteit en de technische

levensduur, zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de

eigenschappen en gedragingen vaa de toegepaste materialen in

een steenzoutniilieu en over een langere tijd niet veraaderea

tan opsiohta vaa wat thass hierover tejcend is.



2e toelaatbaarheid vaa ieza veronderstellingen dient tijdig

~e- medsaeming vaa gegevens met Setrekkiag tot het zcutmilieu

-er plaatse vaa mogalijJca locaties voor de definitieve

spbergiag vaa radioactief afval middels oadsrsoekiagea ia

samenhang met wiskundige modellen voldoende te worden aaage-

tooad. Hierbij diesea de resultaten en mogelijke eises voort-

komend uit een voor fase 1 uitgevoerde veiligheidsaaalyse en

radiologische toetsing eveneens ia de beoordeling te worden

betrokken.

d) Gebleken is dat de colli met kernsalijtiagsafval <(KSA) en

hoog-actief afval {HA?A 200) door de tijdens het opbergea

optredende krachten zodanig kuanen beschadigen dat met aaxr.e

voor het opbergconcept diepboorgaten en cavernen een

beschermend overpack, dat in de uitgevoerde studie nader is

uitgewerkt» noodzakelijk is. In overleg met ECN is besloten

hiervoor een boorgatdiameter van 6 700 an aaa te houden ia

afwijking vaa de in de opdrachtomschrijving gegeven o 600 mm.

e) Het in de opdrachtomschrijving gegeven alternatief om vier

colli met kerasplijtingsafival te bundelen en daarna als één.

pakket op te bergen is op bedrijfvoeringstechnische gronden en

de hiervoor noodzakelijke constructieve maatregelen in overleg

met ECN niet ia deze studie uitgewerkt.

£) Uit de uitgevoerde studie blijkt een natte vuloperatie van een

uitgeloogde caverne zeer wel mogelijk te zijn. Echter gezien

de relatieve kwetsbaarheid vaa de op te bergea colli kan

beschadiging en mogelijk lekraken hiervan niet worden uitge-

sloten met het gevolg dat de tijdens de vuloperatie te

verdringen pekel gecontamineerd raakt, hetgeen een directe

afvoer vaa deze pekel onmogelijk maakt. Het gevolg is dat deze

peielfcoeveeiisdsa ter plaatse behaadeld raceten vorden.
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Da vervorming ea afvoar hiervaa is achter ia de voorliggende

studie niec uitgavarkt naar cat diaat is detail bestudeerd te

worden isdiaa een natte vuloperatie serieus zou worden

overwogen.

g) De opdrachtomschrijving geeft als mogelijke wijze vaa aanleg

van een cavern* de droge metbode (boren en schieten). Sec

dergelijk* constructiemethode vereist dezelfde of nagenoeg

dezelfde voorzieningen als noodzakelijk voor een ondergronds

aan te leggen mijn. In overleg met SCH is van bet uitverkea

van dit concept ia combinatie net diasboorgaten afgeziea. Wel

is deze aanlegaogelij Scheid in bet mijnconcept uitgewerkt» naar

kan dan niet worden gezien als een zelfstandige optie.

h) Door het thans nog ontbreken van locatie gebonden gegevens

hebban de besebreven opbergconcepten sleehes een globaal

.' karakter en aijn niet in detail uitgewerkt ea geoptimaliseerd.

Met iaachtaame van de in de onderscheiden hoofdstukken

gemaakte voorbehouden ten aanzien vaa het gedrag ea de eigen-

schappen van toegepaste materialen over lange tijd in een

zoutmilieu. alsmede de technisch-kwalitatieve aspecten» die ten

- aanzien vaa bepaald* constructies kunnen worden gewaarborgd,

mag er echter van worden uitgegaan dat bij een te zijner tijd

-uit te voeren detailstudie de in deze studie beschreven

concepten op hoofdlijnen niet 2ullen veranderen en dat de dan

te- makes kostenramingen met betrekking tot aanlegkosten

' . aanvaardbaar (gedacht kan. worden aaa 15%) van. d» nu gegeven

kostenramingen sullen afwijken. Dit betekent dat deze studie

voldoende nauwkeurig is om na te gaan of de voorgestelde wijze

van opbergen van radioactief afval zowel technisch als

economisch haalbaar mag worden geacht.
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i) De resultatsa '-'it deze, zij het beperkte, studie Jcuaaea voor

zover van toepaasiag wordaa iagabracht ia eea veiligseids-

aaaiyse ea radiologiacha toetsing, vel*» als onderdeel vaa

fase 1 vaa het OPLA-prcgraraa wordt uitgevoerd on te kuaaea

beoordelen of middels de omschreven opbergconceptea eea lang-

durig veilige opberging van radioactief materiaal mogelijk is.

Samenvattend kan gestald «orden dat d« aanlag- en bedrijfsvoeriag

van de bestudeerde opbergconcepten, te weten een opbergmijn dan

m l diepboorgaten en cavernen technisch haalbaar is, met

uitzondering van een droge bedrijfsvoering van een in een

zoutlaag uitgeloogde caverne.

Ten aanzien van de afsluitingen wordt opgemerkt dat duidelijke

verschillen zijn aan te geven in da technisch-kwalitatieve

beoordeling van deze afsluitingen. Deze verschillen berusten in

hoofdaaak op da mogelijkheid deza op beheersbare en controleer-

bare wijsa aan ta breagen.

In hoeverre desa verschillen echter maatgevend zijn voor da lange

teraijn veiligheid van de opbergin? r»o*»t uit een door anderen te

staken veiligheidsanalyse en radiologische toetsing blijken.

- • •

San beter inzicht aet betrekking tot da eigenschappen en

gedragingen van da beschreven afsluitingen en de daarbij

toegepaste aatarialen kan niddels gerichte onderzoeken in

saaeahang; iaat wiskundige aodollen worden verkragen. Suggesties

dienaangaande zijn in da aanbevelingen gegeven.

3» Kostenramingen " . .

Voor de aanleg, de bedrijfsvoering en de beëindiging hiervan,

alsmede de afsluiting van de opbergfaciliteiten worden de kosten

geraamd zoals ia de hierna volgende tabel versteld.
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2r wordt met oadrui op gevezen dat ia het geval dat de hoeveel-

heid oo ca bergaa radioactief afval afwijkt vaa de ia dasa studie

gehaatssrde hcaveelhedaa da kostenconsequenties dis hiarvaa het

gevolg sija aiat door eztrapoiacia daa wel iaterpolatia uit de

hierboven gegeven kostenramingen mogen vordea afgeleid.

Overzicht totale kosten vsrachillende opberyfaej.liteitea

Alle bedragen in guldens x 10°

A
B
C
C'

Diepjoorgaten ea
caveraen (droog)

koepel

240,6
626,3

1016,8

kussea

356,2
1198,7
1578.7

laag*

Diepboorgatea en
cavemen (aat)

koepel

290,8
729,9
1092,9

kussen

406,5
1309,9
1654,7

laag

543,2
2030,5
2329,9

Opbergntija

koepel

454,3
855,1

1648,6

kussea

434,7
901,1

1684,6

* droog bedreven caveraen zijn uitgesloten in een laag

4. Aanbevelingen

a) De studie ia gebaseerd op de gegevens tea aanzien van

• steeazoutformaties es de hierboven voorkomende afdekkende

gesteenten zoals geformuleerd in de opdrachtomschrijvingen.

Het zal duidelijk zijn dat een locatie gebonden projectstudie

voor de eindopbergingsfaciliteit voor radioactief afval eerst

definitief voor wat betreft technische uitvoerbaarheid,

vereiste lange termijn veiligheid en economische haalbaarheid

gemaakt kan worden wanneer meer specifiek» gegevens ten

aanzien van het op te bergen afval, de opbergtechaiek, de

geometrie en de thermomechaaische eigenschappen van het

opberggesteente alsceda de totale geologische ea hydrologische

situatie van de gekosea opbergformatie ea locatie ter

bsschikkisg staan.
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Daar hiervoor nog omvangrijke oadarzoekprcgrasfflia's moeten

wordan ui^gavosrd, lijkt hat ia het kacar van da tijds-

planning, -"nat aam a bij da opbargscanario's C en C', aan te

bevaisa, meda gasiaa ia het licht vaa de beaodigca tijd voor

dia onderzoeken, hiermede tijdig ts starten os de thans

beschreven concepten regelmatig aan de dan gevonden situaties

ta toetsen. Deze regelmatige toetsing vaa ontwerp aan onder-

zoekresultaat geeft een zo groot mogelijke zekerheid dat het

uiteindelijk definitieve ontwerp technisch en economisch

geoptimaliseerd is.

b) Opgemerkt wordt dat in de studie van het mijnconcept ervan

is uitgegaan dat de colli met kernsplijtingsafval (KSA) en

hoog-actief afval (HA.VA 200) zonder een zogenaamde overpack

worden opgeborgen. Uit door ECH uitgevoerde berekeningen

blijkt echter dat deze colli bij stapeling op elkaar gedeelte-

lijk samengedrukt en waarschijnlijk sterk beschadigd worden..

Om dit probleem t» voorkomen, is rekening gehouden met het

aanbrengen van een drukver de lende laag ter dikte van 0,65 m

bestaande uit zout tussen de colli met het doel de, optredende

krachten, af ts voeren. Zekerheid met betrekking tot bet juist

:functioneren hiervan is echter'niet te geven. - -

Opgemerkt wordt dat voor de optie van opberging in een mijn

sea overpack misschien niet direct nodig is omdat ds steen-

zoutformatis zelf wellicht ds overpackfunctis vervult, een

gedachtengang dis op dit moment ook ia Gorlebea wordt gevolgd.

Daarnaast is hst echter denkbaar dat men voor de duur dat ds

deponie toegankelijk is, bijvoorbeeld 50-100 jaar, een

overpack aanbrengt die direct contact tussen glas en steenzout

in ieder geval gedurende die periode onmogelijk maakt;

uitsluitsel hieromtrent kan slechts worden gegeven aan de hand

van da uitkomsten vaa een door andarsa uit ts vossran veilig-

heidsaaalyse ea radiologische toetsing.



Hat aal duidaiij'x zijs dat om zekerheid ts severkstsliigea de

overpac.'ï is dat gaval b-sacasd diaat ts zija tsgsa de

iichosratiacha ea tiiarsioniachaaiacia baiastiagen dia ze:

olaacaa vaa da osgsiorgan colli optredsn, gssuperpcaeard op de

drukkrachten uit da bovenliggende stapeliag. 3oveadiea zullen

hoge eisea gesteld worden aan da corrosiebesteadigheid van het

materiaal van da overpack. In het; kader hiervan zijn reeds

verschillende onderzoeken uitgevoerd en vindt nog steeds

onderzoek plaats.

c) Zoals ia het onderhavige studierapport beschreven, is voor het

opbergen van da colli met kernsplijtiagsafval (KSA) en

hoog-actief afval (HAVA 200) in diepboorgatea besloten tot

het aanbrengen van een overpack om zo ees veilige bedrijfs-

voering te waarborgen. Aangezien de omstandigheden èn de

- controleerbaarheid tijdens plaatsing, aanvulling en afsluiting

'••/ in deze optie niet of v«el minder zijn gewaarborgd daa in het

mijnconcept, ligt het in de rede meer aandacht te schenken aan

da kwaliteit en de levansduur van de toegepaste overpack. Uit

een in fase 1 van het OPLA programma door anderen uit te

"' voeren veiligheidsaaalyse en radiologische toetsing 'dienen in

dat geval aanvallende ontwerpeisen ten aanzien van de

uitvoeringsvorm geformuleerd te worden.

. De in deze studie voorgestelde overpack voor het opbergen van

de hiervoor genoemde colli ia diepboorgatea is slechts bedoeld

om een veilige bedrijfsvoering te waarborgen en derhalve is

daa ook geen aandacht geschonken aan de te zijner tijd

optredende lithostatische en thermomechanische belastingen

. noch aan de corrosiebestendigheid.

d) In de ASSS II 3outsnija in de BED aija experineaten uitgevoerd

naar de aard ea omvang van het optredea vaa radiolyse van de

naar asa warmtsbroa (gasimuleerda colli met kernsplijtiags-

afval) migrersada peialiasluitingan.



Da voorlopige resultaten gevsn aanleiding te veronderstellen

dat de ger.atan watsrstofontvikkaliag gedcmisserd wordt door

cortosisver3ciiijn3elan aan d3 buitansijda van da pijpen,

waarin da colli sijn g9olaat3t, ondat tussea da electriscii

verhitte en de simulatie-colli (Co-60) gevulde gaten geen

wezenlijke verschillen konden worden vastgesteld. De maximale

druk van de waterstof die ward gemeten was ongeveer 0,25 MPa.

Sea uitgebreid onderzoek naar deze verschijnselen zal in het

zogenaamde HAW-project in de ASSE-mijn de komende jaren

plaatsvinden.

Voor zover kon worden nagegaan, zijn geen direct gerichte

onderzoekingen uitgevoerd naar de effecten van radiolyse van

pekel in diepboorgaten en cavernen. Verwacht mag worden dat de

gevolgen hiervan vele malen groter zijn dan in hen onderzoek

aan een droog tot stand gebracht boorgat. De gevolgen die dit

voor de afsluiting van het boorgat respectievelijk caverne kan

hebben, zijn op dit moment niet in te schatten.. Een onderzoek

hiernaar lijkt dan ook noodzakelijk.

e) Cement en betonmortels worden in deze studie gezien als

uitstekende materialen voor de technische barrières zoals ook

• uit literatuur op dit gebied blijkt. Onvoldoende is echter nog

- bekend omtrent de gedragingen van deze materialen . in

steenzoutvoorkomens. Een onderzoek hiernaar lijkt dan ook

onontbeerlijk.

Of, en zo ja in welke mate, eventueel toegepaste mortels

onderhevig zijn aan aantasting door microbiologische processen

' is eveneens een punt dat aanvullend onderzoek vereist.

f) 3ifruaien, als fiseringsmatria voor het afval reeds toegepast,

wordt al3 materiaal voor toepassing bij de realisering van de

tachni3che barrièrs3 in het algemeen gesien als uitstekend

geschikt.
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CoJc hier geldt echtar dat da levensduur van dit materiaal

wellicht aansianlijlt bakort zou kuansn worden dcor

nicrobiolcgischa procsssan, wiaraaar onderzoek ncodzaksiijx

lijkt.

g) Opgemerkt wordt dat bij da bestudering vaa de mogelijke

bedrijfsvoering vaa een aantal veronderstellingen is uitgegaan

waarvan voor wat betreft ds vorm en afmetingen van de onder-

scheiden colli da gegevens ten grondslag liggen zoals vermeld

in 'de opdrachtomschrijvingen. Het moet niet uitgesloten worden

dat andere colli-afmaticgsn en -vormen tot een eenvoudiger

bedrijfsvoering zouden kunnen leidan. In dit verband verdient

het aanbeveling de toekomstige handelingen op de eindopberg-

locatie reeds nu in de totale bedrijfsvoering van de te bouwen

interimopslag te betrekken.

.' Zoals in het betreffend» hoofdstuk beschreven is vooralsnog

gemalen, zout als afdichtingsmateriaal in nat gemaakte diep-

boorgaten en cavamen buiten beschouwing gelaten op grond van

het feit dat onvoldoende duidelijk is of dit zout in de te

vervachten relatief natte omgeving zal rekristalliseren en zo

ja op welk» termijn dit dan mogelijkerwijs plaats zal vinden.

. Een onderzoek hiernaar wordt aanbevolen omdat bij een

bevestiging van daze vraag dan waarschijnlijk een beter

afsluitingsmateriaal ter beschikking staat dan thans wellicht

het geval is. . V \ . ' . . . . . ' • .

i) Met betrekking tot da voorgestelde afsluiting van diepboor-

gaten en cavernen kan geen zekerheid worden gegeven vanwege

een kwalitatief onzekere situatie. Deze afsluitingen kunnen

zoals gezegd niet gewaarborgd worden voor wat betreft de

technisch-jtwalitatieve aspecten.
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Hat zou aanbeveling verdienen om, iadiea de resultaten van een

door anderen te maken veiligheidsanalysa en radiologische

toetsing hisr aanleiding toe geven, een aantal diepfcoringen

als proef uit te voeren en da afsluiting op de in daza studie

beschreven wijze te realiseren. Om inzicht te verkrijgen in de

mogelij Je te verwachten kwaliteit en het gedrag van deze

afsluiting zou dan middels het trekken van boorkarnen, gevolgd

door gericht onderzoek hierop, een indicatie kunnen worden

verkregen.
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Lay-out KSA verdieping zoutkoepel; Opbergstrategie B en C'

Lay-out KSA hulpverdieping zoutkoepel; Opbergstrategie B en

C'

Lay-out LAVA verdieping zoutkussen; Opbergstrategie B en C'

Lay-out LAVA hulpverdieping zoutkussen; Opbergstrategie B en

C'

Lay-out KSA verdieping zoutkussen; Opbergstrategie B en C'

Lay-out KSA hulpverdieping zoutkussen; Opbergstrategie B en

C'
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Opbergstrategie B en C'
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08.22 Lay-out LAVA verdieping zoutkussen' alternatieve oplossing;

Opbergstrategie B en C'

08.23 Lay-out LAVA hulpverdieping zoutkussen alternatieve
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08.24 Lay-out KSA verdieping zoutkussen alternatieve oplossing;
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08.26 Booroperatie voor schacht 6 5,0 m in zoutkoepel en
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08.27 Schacht I met aanzetten laadplaatsen zoutkoepel

08.28 Schachttoren van schacht II (schematisch)

08.29 Schachtindeling schacht I en schacht II

08.30 Skip/kooi combinatie schacht II (schematisch)
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11.02 Opbergstrategie B
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11.07 Tijdschema's opbergstrategie A; diepboorgaten en cavemen

11.OS Tijdschema's opbergstrategie B; diepboorgaten en cavernen
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11.09 Tijdschema's opbergstrategie C; diepboorgaten en cavernen
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11.13 Tijdschema's opbergstrategie C'; opbergmijn
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1. INLEIDING

In Nederland wordt het onderzoek naar de mogelijkheden tot

opberging van radioactief afval gecoördineerd door de beleids-

commissie Integraal Landelijk Onderzoek Nucleair Afval (ILCNA).

Deze beleidscommissie heeft op 8 juli 1983 de Commissie

Opberging te Land (OPLA) verzocht een voorstel voor een inte-

graal onderzoekprogramma, gericht op de mogelijke geologische

opberging van radioactief afval in Nederland, in te dienen en

dit nader uit te werken. Onder geologische opberging wordt

hierbij verstaan het isoleren van het radioactief afval van de

biosfeer in het algemeen en van de mens in het bijzonder in de

diepe ondergrond voor zolang dit afval bij mogelijke versprei-

ding nog onaanvaardbare risico's oplevert.

Vervolgens is door de Commissie Opberging te Land in juni 1984

een voorstel ingediend voor een programma van onderzoek op het

gebied van geologische opberging van radioactief afval tegen de

achtergrond van de huidige kennis in binnenen buitenland op dit

gebied.

Naar het oordeel van deze Commissie was als resultaat van het

reeds in nationaal en internationaal verband verrichte onder-

zoek voldoende kennis en inzicht beschikbaar om voor Nederland

tot een verantwoorde keuze van steenzout als nader te onder-

zoeken opberggesteente te komen. Door de Commissie OPLA werd

voorgesteld het nog uit te voeren onderzoek in drie fasen in te

delen met als eerste fase een bureaustudie gericht op:

Inventarisatie en vergelijking van potentiële opberg-

concepten en -locaties die voor nader veldonderzoek in fase

2 in aanmerking zouden kunnen kouien.

In de derde fase is een diepgaande verkenning gepland van één

van de in de voorgaande fasen geselecteerde locaties.



In dit kader werd, als onderdeel van de eerste fase van bedoeld

onderzoek, aan Van Hattum en Blankevoort bv de opdracht ver-

strekt een locatie-onafhankelijke studie te verrichten inzake

de aanleg, bedrijfsvoering en afsluiting van faciliteiten voor

de definitieve opberging van radioactief afval in steenzout-

formaties in Nederland. Voor de opdrachtomschrijving en de

aanvullingen daarop wordt verwezen naar de bijlage 1.

Het ligt in de bedoeling dat de uit deze studie voortkomende en

in dit rapport vermelde gegevens mede worden ingebracht in een

veiligheidsanalyse en radiologische toetsing welke door anderen

in het kader van de eerste fase van het bedoelde onderzoek zal

worden uitgevoerd. De verwachting is dat hierna voldoende

informatie beschikbaar zal zijn om tot een verantwoorde keuze

te komen met betrekking tot opbergtechniek en locaties voor

nader veldonderzoek in een mogelijke fase 2.



2. STUDIEOPDRACHT

2.1 Doelstelling van de studie

De verrichte studie, neergelegd in dit rapport met 5 appendices

en 7 bijlagen, heeft betrekking op het definitief in diep-

gelegen geologische formaties opbergen van radioactief afval

dat zal worden geproduceerd als gevolg van het bedrijf, de op-

werking van alle verbruikte splijtstof en de ontmanteling van

bestaande en eventueel toekomstige kerncentrales alsmede op het

definitief opbergen van het overige in Nederland geproduceerde

radioactief afval afkomstig van diverse instellingen.

Definitieve opberging van radioactief afval is bestudeerd

volgens twee hoofdconcepten (zie 2.2):

- vanaf het maaiveld in diepboorgaten en cavemen,

- ondergronds in een voor dit doel te ontwikkelen mijn,

voor drie opbergstrategieen (zie 2.3):

- strategie A,

- strategie B,

- strategie C of C',

en in drie'diepgelegen steenzoutformaties (zie 2.4):

- zoutkoepel,

- zoutkussen,

- zoutlaag.

Het doel van de locatie-onafhankelijke studie is om met toepas-

sing van bestaande en bewezen technieken de technische haal-

baarheid van de hierboven aangegeven varianten aan te tonen;

dit met inbegrip van werkplannen en kostenindicaties voor

aanleg, bedrijf, buiten bedrijf stelling en afsluiting van

mogelijke opbergfaciliteiten ter veilige opberging van de in

tabellen 1 t/m 4 gespecificeerde categorieën en hoeveelheden

radioactief afval.



Het begrip veilige opberging dient conform de opdracht van de

onderhavige studie beperkt te blijven tot veiligheid gedurende

aanleg, bedrijf en afsluiting van de opbergfaciliteit.

De opdrachtomschrijvingen en aanvullingen hierop is aan dit

rapport toegevoegd als bijlage 1.

2.2 Opberoconcepten

Twee opbergconcepten zijn nader uitgewerkt, te weten:

diepboorgaten en cavemen,

opbergmijn.

2.2.1 Het diepbooroaten en cavernen concept

In het diepboorgaten en cavernen concept wordt hoog-

-actief afval van de categorieën 1 t/m 4 en eventueel

dat van categorie 5 (zie tabel 1) opgeborgen in vanaf

het maaiveld gemaakte diepe boorgaten, welke gevuld

blijven met een geëigende vloeistof. Voor het overige

afval wordt gebruik gemaakt van kunstmatig tot stand

gebrachte cavernen, waarbij de volgende varianten voor

de cavernenbouw en exploitatie nader zijn onderzocht:

- uitlogen - droog vullen,

- uitlogen - nat vullen,

- boren en schieten - droog vullen.

De diepboorgaten en cavernevarianten zijn voor drie

opbergstrategieën (X, B en C) en drie zoutformaties

(zoutkoepel, zoutkussen en zoutlaag) uitgewerkt.



2.2.2 Het miinconcept

In het mijnconcept wordt het hoog-actief afval van de

categorieën 1 t/m 4 (zie tabel 1) in vanuit de mijn

droog tot stand te brengen boorgaten opgeborgen. Het

hoog-actief afval HAVA 220 en HAVA 2200 (categorieën 5

en 5 ) wordt in (een) ondergronds te construeren

caverne(n) en het overig afval (categorieën 6 t/m 13)

in ondergronds te construeren kamers opgeborgen.

Het mijnconcept is voor drie opbergstrategieën (A, B en

C') en voor twee zoutformaties (zoutkoepel en zout-

kussen) uitgewerkt.

No.

1.
2.

3.

4.

5.

5a

6.
7.
6.
9.
10.
11.

12.

13.

categorie

KSA
KSA 4-pack
alternatief
HAVA 200

HAVA 1430

HAVA 220

HAVA 2200

MAVA 1200
LAVA 665
LAVA B1000
LAVA 200
LAVA 600
LAVA B
monolieten
MAVA
monolieten
LAVA puin

effectieve

diameter
[m]

0,43
0,74 -

0,43

1,25

0,57

1,25

1,00
0,84

- 1,00
0,60
0,84

2,3 x 2,3

2,3 x 2,3

n.v.t.

hoogte

[m]

1,34
6,00

1,36

1,71

0,88

2,80

1,50
1,20
1,25
0,88
1,20

x 4,6

x 4,6

n.v.t.

volume

[m3/
collo]

0,180
2,550*

0,200

1,430

0,220

2,200

1,200
0,665
1,000
0,200
0,600
24,300

24,300

n.v.t.

massa

[ton/
collo]

0,48
16

•0,48*

4,0

0,3

2,5

3,0
1,8
-,3
0,45
1,35

125

125

n.v.t.

inhoud

FP/TRU fines
FP/TRU fines

glass
furnaces
hulls/
end caps
sludges

resins
bassin
filters
a -wastes
non a-wastes

systeem
componenten
systeem
componenten
losgestort

matrix

glas
glas

—

cement

bitumen

epoxy
cement

cement
cement

beton

geen

geschat

TABEL 1



2.3 Opberostrateoieën

In de opdrachtomschrijvingen zijn drie opbergstrategieën gede-

finieerd namelijk A, B en C/C', waarvan A en B voor beide con-

cepten gelden, C voor het diepboorgaten en cavemen concept en

C' voor het mijnconcept.

2.3.X Strategie A

*

Opbergstrategie A gaat uit van:

- een beperking van het kerncentrale-bedrijf tot dat

van de huidige kerncentrales van Borsele (KCB) en

Dodewaard (KCD),

- alle gebruikte splijtstof van 30 jaar bedrijf van

beide kerncentrales zal worden opgewerkt,

- het bedrijven vaa de KCB en KCD zal nog 20 jaar

voortduren. Daarna zal al het radioactief vast afval

nog 50 jaar bovengronds worden opgeslagen voordat

het afval naar een eindopberging wordt afgevoerd. De

laatste eindopberging is verondersteld plaats te

vinden omstreeks 2055.

Het afvalaanbod voor eindopberging is voor de opberg-

strategie A gebaseerd op:

70 jaar (1985-2055) afvalaanbod van ziekenhuizen en

laboratoria

20 jaar (1985-2005) aanbod van het bedrijfsafval van de

kerncentrales van Borsele en

Dodewaard

opwerking van alle, in 30 bedrij fs-

jaren verbruikte, splijtstof van de

KCB en KCD.



De gespecificeerde categorieën en hoeveelheden, alsmede

de oppervlakte dosissnelheid en vervalwarmte van de

diverse colli, zijn gegeven in tabel 2.

Het indicatieve tijdschema voor strategie A luidt:

ca. 1990 - interimopslag (eerste moduul) gereed

ca. 2050 - eindopbergingsfaciliteit gereed, begin

opberging

ca. 2055 - einde opberging

ca. 2060 - einde afdichting toevoerschacht(en), ont-

ruiming van werkterrein bovengronds.

No.

1.
2.

3.
4.
5.

5a

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Categorie

KSA
KSA 4-pack
alternatief
HAVA 200
H/.VA 1430
HAVA 220

HAVA 2200
MAVA 1200
LAVA 665
LAVA B1000
LAVA 200
LAVA 600
LAVA B

monolieten
MAVA
monolieten
LAVA puin

Oppervlakte
dosis snel-

heid
[rad/u]

> 2000

> 200
20
20

> 1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2

< 0,2

n.v.t.

Verval-
warmte

[W/
collo]

400

40

0,6

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal
aantal

colli

300
(75)

20
200

1.000

10*
400

2.080
8.000

115.000
600

2.000

m3
—

18.000

Opbergwijze

BG«5 600mm
BG«S 900mm

BG«J 600mm
BG41350mm
BG«J 750mm

/C

C
C
C
C
C
C
C

C

C

Stapel
hoogte

[m]

402
p.m.

28
342
880

Volume

[m3]

220

22
480

1.384
8.000

23.000
360

2.000

18.000

BG = boorgat

C = cave m e

* = geschat

TABEL 2 Opbergstrategie A



2.3.2 Strategie B

Opbergstrategie B gaat uit van:

eea uitbreiding van de huidige kerncentrale capaci-

teit met 3000 MWe en van opwerking van alle gebruik-

te splijtstof van 30 jaar bedrijf van alle reactoren,

het bedrijven van de KCB en KCD zal nog 20 jaar

voortduren,

de aanvullende 3000 MWe wordt verondersteld bedreven

te worden van 2000 tot 2030. Daarna volgt nog een

periode van 50 jaar opslag bovengronds voordat het

. afval naar een eindopberging wordt afgevoerd. De

eindopberging duurt 10 jaar zodat de laatste eind-

- opberging omstreeks 2090 zal plaatsvinden.

Het afvalaanbod voor eindopberging is voor de opberg-

strategie B gebaseerd op:

105 jaar (1985 - 2090) afvalaanbod van ziekenhuizen en

laboratoria '

20 jaar (1985 - 2005) aanbod van bedrijfsafval van de

KCB en KCD

30 jaar (2000 - 2030) aanbod van bedrijfsafval 3000 MWe

bedrijf

opwerking van alle, in 30

bedrijfsjaren verbruikte,

splijtstof van de KCB, KCD en de

3000 MWe kerncentrales.

De gespecificeerde categorieën en hoeveelheden, alsmede

de oppervlakte dosissnelheid en vervalwarmte van de

diverse colli, zijn gegeven in tabel 3.



Het indicatieve tijdschema voor strategie B luidt:

ca. 1990 - interimopslag (eerste moduul) gereed

ca. 2000 - interimopslag modulair uitgebreid

- aanvangsperiode 3000 MWe potentieel

ca. 2030 - einde bedrij fsperiode 3000 MWe potentieel

ca. 2080 - eindopbergingsfaciliteit gereed, begin

opberging

ca. 2090 - einde opberging

ca. 2095 - einde afdichting toevoerschacht(en), ont-

ruiming van werkterrein bovengronds

No.

1.
2.

3.
4.
5.

5a

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

Categorie

KSA
KSA 4-pack
alternatief
HAVA 200
HAVA 1430
HAVA 220

HAVA 2200
MAVA 1200
LAVA 665
LAVA B1000
LAVA 200
LAVA 600
LAVA B

monolieten
MAVA
monolieten
LAVA puin

Oppervlakte
dosis snel-

heid
[rad/u]

> 2000

> 200
20
20

> 1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2

< 0,2

n.v.t.

Verval-
warmte

[W/
collo]

400

'0

0,6

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal
aantal

colli

2.040
(510)

120
1.400
6.800

62*
2.800

14.200
32.000
200.000

600
5.000

m3

—

45.000

Opbergwijze

BG4 600mm
BGtf 900mm

BG4 600mm
BGtfl350mm
BG«J 750mm

/C
C
C
C
C
C
C
C

C

C

Stapel
hoogte

[m]

2.734
p.m.

163
2.394
5.984

Volume

[m3]

1.496

137
3.360
9.443

32.000
40.000

360
5.000

45.000

BG = boorgat

C = cave m e

* = geschat

TABEL 3 Opbergstrategie B



2.3.3 Strategie C

Opbergstrategie C gaat ervan uit dat:

de interimopslag periode en dus de daarvoor op te

richten opslagcapaciteit bovengronds beperkt te

houden tot een capaciteit juist voldoende om de tijd

te krijgen om eindopbergingen in Nederland bedrij fs-

gereed te maken,

een gefaseerd tot stand te brengen eindopberging

welke omstreeks 2010 in bedrijf genomen kan worden,

het afvalaanbod van de kerncentrales afkomstig is

van 20 jaar bedrijf van de KCB en KCO en 30 jaar

bedrijf van 3000 MWe kerncentrale capaciteit,

- het einda van de eindopberging 10 jaar na beëindi-

ging van het 3000 MWe kerncentrale bedrijf zal

plaatsvinden, dat is omstreeks 2040.

Het afvalaanbod voor eindopberging is voor de afval-

opbergstrategie C gebaseerd op:

55 jaar (1985 - 2040) afvalaanbod van ziekenhuizen en

laboratoria

20 jaar (19SS - 2005) aanbod bedrijfsafval van de KCB

en KCD

30 jaar (2000 - 2030) aanbod bedrijfsafval 3000 MWe

kerncentrales

opwerking van alle, in 30

bedrijfsjaren verbruikte, splijt-

stof van de KCB, KCD en 3000 MWe

kerncentrales.

10



De gespecificeerde categorieën en hoeveelheden, alsmede

de oppervlakte dosissnelheid en vervalwarmte van de

diverse colli zijn gegeven in tabel 4.

Het indicatieve tijsdschema voor strategie C luidt:

ca. 1990 - interimopslag (eerste moduul) gereed

ca. 2000 - interimopslag modulair uitgebreid

- aanvang bedrijfsperiode 3000 MWe potentieel

ca. 2010 - eindopbergingsfaciliteit gereed, begin

opberging

ca. 2030 - einde bedrij fsperiode 3000 MWe potentieel

ca. 2040 - einde opberging

ca. 2045 - einde afdichting toevoerschacht(en), ont-

ruiming van werkterrein bovengronds.

No.

1.
2.

3.
4.
5.

5a

6.
7.
3.
9.

10.
11.

12.

13.

Categorie

KSA
KSA 4-pack
alternatief
HAVA 200
HAVA 1430
HAVA 220

HAVA 2200
MAVA 1200
LAVA 665
LAVA B1000
LAVA 200
LAVA 600
LAVA B
monolieten
MAVA
monolieten
LAVA puin

Oppervlakte
dosis snel-
heid
[rad/u]

> 5000

> 500
415
45

> 1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2

< 0,2

n.v.t.

Verval-
warmte
[W/

collo]

935

95
5
1

0,5
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal
aantal
colli

2.040
(510)

120
1.400
6.800

62*
2.800

14.200
32.000

122.500
600

5.000

m3
—

45.000

Opbergwijze

BG«S 600mm
BG«J 900mm

BG4 600mm
BG«J 1350mm
BGtf 750mm

/C

C
C
C
C
C
C
C

C

C

Stapel
hoogte

[m]

2.734
p.m.

163
2.394
5.984

Volume

[n>3]

1.496

137
3.360
9.447

32.000
24.500

360
5.000

45.000

BG = boorgat

C = caverne

* = geschat

TABEL 4 Opbergstrategie C/C'
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2.3.4 Strategie C' (gefaseerde opbergmijn)

Strategie C' is een gefaseerde opberging in het mijn-

concept. Strategie C' verschilt van de strategie C door:

- een 10 jaar eerdere start van de LAVA-MAVA opberging

geen modulaire uitbreiding van de ' interimopslag

. faciliteit

het toevoegen van een demonstratieopberging voor

HAVA en KSA.

De hoeveelheden en 'overige gegevens zijn voor de C en

C' strategie gelijk.

Het indicatieve tijdschema voor strategie C' luidt:

ca. 1990 - interimopslag (eerste moduul) gereed

ca. 2000 - gefaseerde mijn gereed voor LAVA-MAVA opber-

ging, begin opberging

- aanvangsperiode 3000 MWe potentieel

- inrichting demonstratieopberging HAVA en KSA

ca. 2010 - opbergmijn gereed voor HAVA en KSA, begin

opberging

ca. 2030 - einde bedrijfsperiode 3000 MWe potentieel

ca. 2040 - einde opberging

ca. 2045 - einde afdichting opbergingen en toevoer-

schacht (en), ontruiming van werkterrein

bovengronds.

2.4 Zoutformaties

In het diepboorgaten en cavernen concept zijn drie zoutforma-

ties in aanmerking genomen, te weten:

zoutkoepel,

- zoutkussen,

zoutlaag.

12



In het mijnconcept:

zoutkoepel,

zoutkussen, zo dat uitvoerbaar beoordeeld wordt.

In het mijnconcept is de in de opdracht omschreven zoutlaag

niet beschouwd, omdat deze op een grotere diepte ligt dan voor

conventionele zoutmijnbouw thans uitvoerbaar is.

In beide concepten dient in elk van de beschouwde zoutformaties

rekening gehouden te worden met het aanwezig zijn van een ca.

30 meter dikke anhydrietlaag.

2.4.1 Zoutkoepel

Conform de opdrachtomschrijvingen is van het volgende

geologisch profiel uitgegaan (zie tekening 02.01):

0 - 100 m

100 - 150 m

150 - 200 m

200 - 250 m

250 - 300 m

300 - 3300 m

Quartaire zanden

zandige klei

klei

kalksteen

anhydriet caprock

steenzout

Het zoutkoepelmodel gaat uit van een cylindrische vorm

met een diameter van 1500 meter.

Voor een eerste algemene opzet zijn conform de

opdrachtomschrijvingen voor de dikte van het aan te

houden isolatieschild boven en rondom de berging de

volgende waarden aangehouden:
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zoutdak van tenminste 300 meter boven de stapeling

in een boorgat en eveneens 300 m boven een caverne,

zoutschild van tenminste 200 meter rondom de berging,

zoutzool van tenminste 100 meter onder de berging,

een laterale afstand van 200 meter tot breuken voor

een diepboorgat.

De volgende diepteliggingen zijn in deze studie voor

ópberging aangehouden:

diepboorgaten 600 - 1500 m

cavemen 600 - 800 m

mijn 600 - 1200 m

2.4.2 Zoutkussen

Conform de opdrachtomschrijvingen is van het volgende

geologisch profiel uitgegaan (zie tekening 02.02):

0 - 150 m : Quartaire zanden

150 - 400 m : Bontzandsteen

400 - 450 m : dolomiet- of anhydrietafdekking

450 - 800 m : steenzout

Voor het zoutkussenmodel wordt verondersteld dat deze

een horizontale alzijdige uitgestrektheid heeft van

ca. 1500 meter tot de overgang op de moederzoutlaag van

ca. 100 meter dikte.

Het aan te houden isolatieschild:

zoutdak van tenminste 100 meter boven de stapeling

in een boorgat en 200 meter boven een caverne,

- zoutschild van tenminste 200 meter rondom de berging,

zoutzool van tenminste 100 meter onder de berging,

- een laterale afstand van 200 meter tot breuken voor

een diepboorgat.
14



Voor het zoutkussen zijn als diepteligging voor opber-

ging de volgende grenzen aangehouden:

diepboorgaten 550 - 700 m

cavemen 650 - 700 m

- mijn 550 - 700 m

2.4.3 Zoutlaao

Conform de opdrachtomschrijvingen is van het volgende

geologisch profiel uitgegaan (zie tekening 02.03):

0 - 150 m : Quartaire zanden en zandige klei

150 - 200 m : zandige klei

200 - 800 m : Tertiaire afzettingen. Boven- en

Onderkrijt

800 - 1200 m : Jura en Trias

1200 - 1600 m : Zechstein, gelaagd steenzout

Onder voorbehoud dat geen 'grote verstoringen in de

zoutlaag optreden, stellen de horizontale afmetingen

geen beperkingen aan de omvang van de berging.

Het aan te houden isolatieschild:

aoutdak van tenminste 100 meter boven de stapeling

in een boorgat en 200 meter boven een caverne,

- zoutzool van tenminste 100 meter onder de berging,

een laterale afstand van 200 m tot breuken voor een

diepboorgat.

15



De diepteliggingen voor opberging in de zoutlaag zijn:

diepboorgaten 1300 - 1500 m

cavernen 1400 - 1500 m

mijn niet van toepassing
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3. BEKNOPTE BESCHOUWINGEN TEN AANZIEN VAN DE GEOLOGIE VAN ZOUT-

VOORKOMENS IN NEDEBLAND

3.1 Inleiding

Aan het eind van de negentiende eeuw werd voor het eerst in

Nederland en wel in Twente steenzout aangeboord. Het daarop

volgende onderzoek, verricht door de Dienst der Rijksopsporing

naar, Delfstoffen, toonde doorlopende zoutformaties aan in de

Achterhoek en in Twente. In de boring Buurse School werd voor

het eerst in één boring zowel het Triaszout (Rot) als het

Permzout (Zechstein) aangetroffen.

In 1918 startte de toenmalige Koninklijke Nederlandsche Zout-

industrie haar pekelproduktie uit een 8-tal produktieboringen

in het boorterrein Usselo, gelegen ten zuiden van de lijn

Enschede-Boekelo. Deze pekelproduktie uit het Triaszout werd na

1933 geleidelijk overgebracht naar het boorterrein ten zuiden

van Hengelo (0). Inmiddels zijn hier, naast een aantal explo-

ratieboringén, 328 produktieboringen afgediept. Eén van deze

boringen is doorgezet naar de daaronder voorkomende zoutlaag in

het Zechstein.

In 1913 deed Vening Meinesz de eerste gravimetrische observatie

in ons land. Als resultaat van zijn werk kon een redelijk

betrouwbare gravimetrische kaart van Nederland worden gecon-

strueerd. Het duurde echter tot aan het eind van de dertiger

jaren, voordat de Bataafse Petroleum Maatschappij startte met

een meer gedetailleerde gravimetrische opname in de noord-

oostelijke provincies. Enige structuren met een negatieve

zwaartekracht anomalie, zoals deze ook bij zoutstructuren wordt

aangetroffen, werden door dit hernieuwde onderzoek bevestigd.
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Door de intensieve exploratie na 1945 naar aardolie en aardgas

moet een steeds vollediger beeld van de structuur van de steen-

zoutformaties in Overijssel, Drente, Groningen en Friesland

verkregen zijn. Uitgebreid seismisch onderzoek en de vele

exploratieen produktieboringen hebben het. Zechstein gedetail-

leerd verkend. Tevens werden de zoutkoepels Winschoten en

Veendam middels een zestiental pekelproduktieboringen en de

zoutkoepels Schoonlo, Pieterburen en Weerselo door één of meer-

dere verkenningsboringen in kaart gebracht.

Helaas zijn de zo verkregen gedetailleerde gegevens deels niet

toegankelijk, zodat vooral de veranderingen in de opbouw van

het totale Zechsteinpakket van plaats tot plaats nog onvol-

doende bekend zijn. In de in hoofdstuk 4 gegeven beschrijving

van de geologische verkenning vaa een zoutstructuur ten behoeve

van de opberging van radioactief afval is er van uitgegaan dat

deze voorhanden zijnde gegevens ook voor dit onderzoek wellicht

niet worden vrijgegeven.

Bij het onderzoek, naar de opbouw van de zout f ormaties dient een

onderscheid te worden gemaakt in de methoden van onderzoek van

gelaagde zoutformaties, zoutkussens en zoutkoepels. Hierbij

wordt verondersteld dat gelaagde, vrijwel horizontale zout-

formaties een consistente opbouw bezitten binnen het oppervlak

dat als opbergingsgebied zou kunnen worden aangemerkt. In zout-

kussens is veelal sprake van een nog parallelle stratigrafie

mat duidelijke verdikkingen van de meer plastisch vervormde

lagen. In zoutkoepels echter is sprake van een meer complexe

opbouw, waarin bij nauwkeurige kartering toch enige structuren

kunnen worden onderscheiden. Een verkenning van de inwendige

structuur van een zoutkoepel is met zeer geavanceerde fysische

methoden wellicht mogelijk binnen de beperkte oppervlakten van

het opbergingsgebied.
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3.2 Algemene geologische beschrijving van het Zechstein in Nederland

Bij de beschrijving van de opbouw van de Zechsteinformatie

binnen de verschillende gebieden in noord-oost Nederland stuit

men direct op het gebrek aan informatie. In de schaarse arti-

kelen wordt voornamelijk een reconstructie gegeven van de

geschiedenis van het ontstaan van het Zechstein en de daaruit

te herkennen afzettingsprovincies. De opbouw en de samen-

stelling van de Zechsteinformatie wordt alleen in grote lijnen

aangegeven en is onvoldoende uitgewerkt om een betrouwbare aan-

duiding te geven van een geologisch profiel op een mogelijke

plaats voor de opberging van radioactief afval.

In Nederland wordt voor de beschrijving van de Zechstein-

formaties in het algemeen een indeling gevolgd zoals deze ook

in Duitsland wordt gebruikt. Men onderscheidt daarbij 4 indam-

pingscycli, Zechstein 1 t/m 4.

Het Zechstein 1 - steenzout, het oudste zout van het Zechstein,

strekt zich uit van het Beneden-Rijnse Subbekken in de

Achterhoek en Twente via een smalle tong tot in Noord-Holland.

Kalium-magnesiumzouten zijn in het Zechstein 1 alleen aange-

boord in de Achterhoek. In Twente, zoals vastgesteld in een

boring in Hengelo en enkele boringen in de zoutkoepel van

Weerselo, zijn deze zouten mogelijk niet meer aanwezig. De

zoutkoepel van Weerselo is voornamelijk opgebouwd uit het

zuivere steenzout van het Zechstein 1.

Het steenzout van het Zechstein 2, 3 en 4 heeft een grotere

verspreiding binnen Nederland en komt voor in de provincies

Drente en Groningen met een uitloper in noord Twente. Alleen

het Zechstein 2 - zout komt in belangrijke mate ook nog voor in

een deel van Friesland.
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Kalium-magnesiumzouten zijn in het Zechstein 2 en 3 te ver-

wachten in Drente en Groningen en in het Zechstein 4 - zout

voornamelijk in Groningen.

De samenstelling van de 4 indampingscycli wordt naast steenzout

verder gecompleteerd met kleisteen, carbonaten en anhydriet.

Naast steenzout zijn dus ook deze gesteenten steeds te verwach-

ten in het totale profiel van het Zechstein ter plaatse.

In een zoutkoepel, waarin door oppersing veel deformatie heeft

plaatsgehad, zijn de dikte en plasticiteit van deze gesteente-

lagen bepalend geweest voor de uiteindelijke ligging ervan. In

een zoutkussen is de onderlinge ligging over het algemeen nog

onveranderd en is alleen de dikte beïnvloed door vloeiings-

verschijnselen. Van enige zoutkoepels is bijvoorbeeld bekend

dat de plastische kalium-magnesiumlagen gediend hebben als een

soort glijlaag waarlangs de overige, minder plastische, lagen

zijn opgeperst.

Carbonaat en anhydrietlagen zijn bij verhoogde druk en tempera-

tuur in vergelijking met het steenzout niet plastisch te

noemen, kleisteenbanken vertonen een beperkt plastisch gedrag.

Lengteveranderingen kunnen slechts zeer beperkt door deze lagen

opgevangen worden, waardoor carbonaaten anhydrietlagen uit

elkaar kunnen worden getrokken. In opgeperste structuren kunnen

brokstukken van deze gesteenten bij gedetailleerde verkenningen

dan ook vermoedelijk overal in de structuur worden aangetroffen.

3.3 Anhydrietlaag

Volgens de opdrachtomschrijving dient in alle in aanmerking te

nemen zoutformaties rekening gehouden te worden met een

ca. 30 m dikke anhydrietlaag.
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De nadruk die op de aanwezigheid van een dergelijke

anhydrietlaag wordt gelegd, heeft niet alleen technische

consequenties voor de gekozen opbergconcepten maar zal, naar

mag worden verwacht, eveneens van belang zijn bij de door

anderen uit te voeren veiligheidsanalyse en radiologische

toetsing.

Het anhydriet heeft andere eigenschappen dan het steenzout, is

mogelijk in meer of mindere mate verbrokkeld aanwezig en- heeft

wellicht een hogere poreusheid en/of permeabiliteit dan het

steenzout. De anhydrietlaag zou dan het medium kunnen zijn

waardoor radionucliden vanuit de definitieve opberglocatie

zouden kunnen migreren naar de formatie(s) die het steenzout

omgeven en vandaar eventueel de biosfeer kunnen bereiken.

De ligging van deze anhydriet laag is gerelateerd aan de

wordingsgeschiedenis van de betreffende zoutafzetting en de

mogelijk daaropvolgende opstuwing. Dit houdt sterk generali-

serend in dat de anhydrietlaag in de zoutlagen zich nog steeds

op de oorspronkelijke plaats van' afzetting bevindt' en zich

waarschijnlijk over relatief grote afstanden uitstrekt.

In een zoutkussen zal de anhydrietlaag ten minste licht gewelfd

en mogelijk geplooid zo niet enigszins verbrokkeld in de zout-

structuur voorkomen, omdat anhydriet in vergelijking met steen-

zo at niet kruipt of vloeit en dus tijdens de opstuwing

óf achter bleef óf als ingesloten lenzen werd meegevoerd.

In een zoutkoepel heeft een nog veel sterker opstuwingsproces

plaatsgevonden dan in een zoutkussen. De mogelijkheid bestaat

dat anhydriet in het centrale deel van een zoutkoepel sterk

verbrokkeld is en voorkomt als relatief kleine lenzen, die

geheel door steenzout omsloten zijn.
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Het is echter niet uitgesloten dat ook in een zoutkoepel nog

grote, al dan niet verbrokkelde schollen anhydriet aangetroffen

worden, welke tijdens het opstuwingsproces relatief achter-

gebleven of misschien zelfs uitgeperst zijn.

Wanneer tijdens de verkenning van de zoutformatie een dikke

anhydrietlaag wordt aangetoond, waarvan op grond van metingen

vermoed kan worden dat deze een relatief grote uitgebreidheid

heeft, dan dient in de directe omgeving van deze locatie zonder

bijzondere maatregelen geen opberging plaats te vinden, zeker

niet van hoog-actief afval.

Anhydrietlenzen van geringe dikte en beperkte uitgebreidheid

zijn mogelijk toelaatbaar in de wanden van kamers of cavernen

voor opberging vaa laag-actief afval. Voor hoog-actief afval

dient geen opberging plaats te vinden ter plaatse van de door-

snijding van de anhydrietlens. Dit doorsnijdingstraject en,

naar voorlopig is aangenomen, de halve lengte van dit traject

aan weerszijden van de anhydrietlens dient verzegeld te worden

op overeenkomstige wijze a'ls de normaal te vullen deponieboor-

gaten. Uit een door anderen uit te voeren veiligheidsanalyse

zal moeten blijken of een langer of korter traject van het

boorgat ter weerszijden van de anhydrietlens moet worden verze-

geld en voor opberging afgeschreven.

3.4 ârflb. ««vingen

Om een indruk te krijgen van de mogelijke effecten die als

gevolg van aardbevingen zouden kunnen optreden in de opberg-

voorzieningen voor radioactief afval, is aan het Koninklijk

Nederlands Meteorologisch Instituut opdracht gegeven een en

ander globaal te onderzoeken en hierover een rapport uit te

brengen.
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Het KNMI-rapport, zie bijlage 4, behandelt achtereenvolgens:

het ontstaan en de effecten van aardbevingen in het algemeen

op zcwel bovengrondse als ondergrondse voorzieningen,

de frequentie van aardbevingen in Nederland,

de mogelijke aardbevingseffecten op in een zoutformatie aan-

gelegde ondergrondse voorziening gesitueerd in Nederland.

De conclusies van dit KNMI rapport zijn als volgt samen te

vatten:

- aardbevingen veroorzaken ondergronds weinig tot geen schade,

tenzij de voorziening direct boven het epicentrum ligt van

een zware aardbeving.

aardbevingen treden over het algemeen op in geologische

structuren met actieve breuken. Dergelijke breuken hangen in

Nederland vooral samen met de Neder-Rijnse slenk, namelijk

in Limburg en de Peel. De aardbevingen die in dit deel van

het land voorkomen zijn slechts van een geringe magnitude,

effecten die optreden als gevolg van aardbevingen zijn voor

constructies in de zoutformaties van noordoost Nederland

(inclusief Xwente en de Achterhoek) ook op langere termijn

verwaarloosbaar klein.
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4. VEEXENNING VAM ZOOTFOBMATIES

4.1 Seismische verkenning van potentieel geschikte zoutformaties

Zowel voor de gelaagde als voor de opgeperste zoutformatie ter

plaatse van een mogelijke opberglocatie is een eerste verken-

ning door middel van het schieten van een wijdmazig net van

enkele seismische profiellijnen de meest efficiënte methode. De

profiellijnen vormen een 'haaks raster met een maaswijdte van

circa de helft van de grootte van de opbergstructuur. Voor de

gelaagde structuur wordt hiermee de horizontale en verticale

continuïteit vastgelegd. Eventuele geologische storingen en

andere discontinuïteiten kunnen worden herkend en eventueel

later meer in detail worden verkend. In een zoutkussen kan de

horizontale omvang worden bepaald in samenhang met de verdik-

king van het zoutpakket.

Voor de meer gedetailleerde verkenning van een zoutkussen is in

Nederland ook het 3 O-reflectie seismisch onderzoek toegepast.

Deze in opname en uitwerking zeer kostbare methode kan even-

tueel aanvullende gegevens over de inwendige opbouw van het

zoutkussen opleveren. Voor een betrouwbare interpretatie blijkt

in de praktijk toch een aantal verkenningsboringen in de zout-

formatie onontbeerlijk te zijn. Behalve dat dit de methode nog

kostbaarder maakt/ strookt dit niet met de opvatting dat door-

boringen van een zoutformatie die potentieel geschikt is voor

een opbergvoorziening juist zoveel mogelijk vermeden moeten

worden.

Bij een zoutkoepel wordt met behulp van seismisch onderzoek een

eerste indruk verkregen over de omvang van de structuur. Deze

indruk is voldoende nauwkeurig om het centrum van de koepel,

het geologisch wellicht meest geschikte deel voor een opberg-

voorziening, te bepalen.
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Een verkenning van de inwendige opbouw van de zoutkoepel is met

de huidige technieken van lijn- en 3 D-reflectie seismisch

onderzoek niet mogelijk. Hel kan in een later stadium een

gericht onderzoek worden verricht naar de meer preciese ligging

en vorm van de flanken van de zoutkoepel. Hierbij kunnen

betrouwbare resultaten woron bereikt, indien opname-geofoons

geplaatst worden op verschillende diepten in een boring op

ongeveer 1 km van de rand van de zoutkoepel. Een nog beter

resultaat zou verkregen worden wanneer de boring binnen de

zoutkoepel zou liggen. Er worden dan enige profielen geschoten

over de rand van de zoutkoepel in de richting van de opname-

boring.

De betrouwbaarheid van de flankbepaling van de zoutkoepel is

sterk afhankelijk van de uitwendige contourlijn van de flank.

Is deze contourlijn een regelmatig doorlopende lijn, dan kan,

ook bij een overhang (paddestoelvorm) een goede positiebepaling

worden verkregen. Echter bij een geplooide contourlijn wordt de

flank als . buitenste omhulling weergegeven in de seismische

profielen.

4.2 Verkenning van de inwendige structuur van opgeperste zout-

formaties vanuit boringen

In het OPLA programma voor onderzoek ten aanzien van steenzout

voor de opberging van radioactief afval worden in fase 2 een

aantal verkennende geologische en geohydrologische boringen

voorzien, die echter niet tot in het zout zullen reiken.

In fase 3 van het OPLA programma zal een potentiële opberg-

locatie uitgebreid bovenen ondergronds verkend worden. Eerst in

deze fase zal tot in het zout geboord worden. Een eerste ver-

kenningsboring zou doorgezet kunnen worden tot de basis van het

Zechstein. Een dergelijke verkenningsboring is ook noodzakelijk

om de seismische snelheden van het gehele gesteentepakket tot

aan de basis van het Zechstein te bepalen.
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Een nauwkeurige bepaling van deze voortplantingssnelheden is

essentieel voor een goede interpretatie van geschoten seis-

mische profiellijnen over een mogelijke toekomstige opberg-

locatie en voor eventuele flankbepalingen bij een opgeperste

structuur. Hiervoor wordt over wet algemeen de "Vertical

Seismic Profiling" methode toegepast die met eenvoudige

middelen en minimale kosten een uitstekende snelheidsverdeling

over het gehele profiel geeft.

Uitgaande van een minimale doorboring van de zoutformatie ter

plaatse van een mogelijke te kiezen opberglocatie levert de

verkenning van de inwendige opbouw van sterk onregelmatige

zoutkoepels problemen op. Ben boring afgediept binnen de

opberglocatie, zoals een schachtvoorboring of een boring voor

het uitlogen van een caverne, geeft een eerste indicatie van de

zoutformatie ter plaatse. In een dergelijke boring zullen

tenminste om de veertig a vijftig meter kernen van 9 meter

lengte moeten worden geboord maar bij voorkeur zal de boring

over het gehele zouttraject worden gekernd. Een gedeelte van

deze kernen moet georiënteerd worden genomen om de richting van

de helling van de doorboorde formaties te kunnen bepalen. De

boorgatmetingen, zoals Gamma Ray, Neutron Log, Compensated

Formation Density Log, 3- of 4-arm Caliper en Borehole

Deviation Log (zie appendix 1 voor een overzicht van de

boorgatmetinges) kunnen worden geïnterpreteerd aan de hand van

chemische analyses van relevante kernstukken.

Al deze informatie leidt slechts tot een betrouwbaar geologisch

beeld van circa 0,2 m rondom de boring. Met behulp van terug-

gerekende dikten van de doorboorde formaties, hetgeen echter

lang niet altijd mogelijk is, met de bepaling van strekking en

helling van de lagen en door correlatie van de diverse boorgat-

metingen kan het geologisch beeld rond de boring verder worden

uitgebreid. Dit beeld wordt echter al speculatief.
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In de laatste jaren zijn, aan de hand van ervaringen opgedaan

in de erstmijnbouw, methoden ontwikkeld om middels één of twee

boringen binnen de opgeperste structuur het inwendige eniger-

mate beter te verkennen. Helaas moet worden onderkend, dat deze

methoden slechts onder bepaalde omstandigheden goede resultaten

opleveren. De vooruitzichten in Nederlandse zoutkoepels lijken

echter hoopgevend, omdat het vrijwel droge steenzout hierin

namelijk een hoge electrische weerstand bezit. Hierdoor zullen

electromagnetische golven zich zonder al te veel verliezen door

het steenzoutlichaam kunnen' voortplanten. Andere gesteenten,

indien met een voor deze methoden meetbare dikte van enkele

meters aanwezig op een afstand van maximaal 500 meter van de

boring, kunnen door hun afwijkend gedrag in electrische weer-

stand of diëlectrische constante worden getraceerd. Voorbeelden

van deze gesteenten zijn bijvoorbeeld anhydriet, indien ver-

gezeld van met pekel gevulde spleten, of kleilagen door het

Al-gehalte in de kleiznineralen. Kaliurn- en magnesiumzouten

bezitten vrijwel gelijke electrische eigenschappen als steen-

zout en worden dus niet direct gedetecteerd, maar begeleidende

kleilaagjes kunnen indirect een aanwijzing geven.

Hoogfrequente electromagnetische golven dringen enkele honder-

den meters door in de opgeperste zoutstructuur en worden gere-

flecteerd en energetisch afgezwakt door discontinuïteiten. De

hoogfrequente golven hebben het voordeel van een geringe golf-

lengte waardoor ook, afhankelijk van de gekozen frequentie,

vrij dunne lagen kunnen worden opgevangen. Hogere frequenties

geven een grotere mate van nauwkeurigheid echter bij een gerin-

gere doordringingsdiepte.

27



Indien 'lechts één (verkennings)boring ter beschikking staat

wordt gebruik gemaakt van de reflectiemethode, waarbij de

zender en de ontvanger in één sonde zijn ondergebracht. Door

vanuit het boorgat het zoutlichaam bijvoorbeeld elke vijf of

ties meter horizontaal door te lichten wordt een beeld van het

verloop van de reflectiehorizonten verkregen. Dat daarbij deze

horizonten een relatief grote helling met de horizontaal moeten

hebben om te worden opgevangen, betekent een handicap voor het

systeem. Gelukkig wordt aan deze voorwaarde veelal voldaan in

zoutkoepels. Door gebruik te maken van een speciaal stelsel van

twee haakse loopantennes en een dipoolantenne kan tegenwoordig

ook de richting van het reflectiesignaal worden bepaald. Een

vergelijking met de gevonden richtingen uit de georiënteerde

kernen geeft een controle op de meetresultaten. Een groot

voordeel van deze opname-techniek is, dat bij de interpretatie

van de opgenomen data gebruik kan worden gemaakt van de

conventionele technieken en apparatuur van de seismische data

centra.

In de praktijk worden meestal 3 frequenties gebruikt en wel:

- 80 MHz voor een nauwkeurige verkenning van een gebied met

een straal van een tiental meters rond het boorgat speciaal

voor de ontwikkeling van holruimten;

- 40 MHz voor doordringingsdiepten van circa 300 meter bij een

redelijke nauwkeurigheid;

. 20 MHz voor grotere afstanden bij afnemende nauwkeurigheden.

Indien bij de voortschrijdende ontwikkeling van de opberg-

faciliteit meerdere boringen in de formatie zijn afgediept, kan

ook de absorptie-methode worden toegepast. Bij deze methode

worden de zender en ontvanger in een afzonderlijk boorgat neer-

gelaten. Eén sonde wordt op een bepaalde diepte gefixeerd en de

andere sonde wordt bewogen over de te meten diepte. Dit kan

herhaald worden bij verschillende frequenties.
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De zo opgenomen absorptiecurven maken een schatting mogelijk

van de soort en het volume van de discontinuïteit in de zout-

massa tussen de twee boringen. De afstand tussen de boringen

kan 500 meter bedragen, waarbij moet worden bedacht dat meer-

dere discontinuïteiten tussen beide boringen moeilijk met deze

methode zijn te bepalen.

Aangezien deze methoden gebruik maken van de hoge weerstand van

het voortplantingsmedium, mag het boorgat ter hoogte van de

meting niet verbuisd zijn en niet gevuld met een geleidende

vloeistof. De met zoutverzadigde boorspoeling moet dus worden

vervangen door een olie. Ook het steenzout zelf mag niet gelei-

dend zijn bijvoorbeeld door de eventuele aanwezigheid van een

hoog percentage vloeistof insluitsels.

4.3 Verkenninosborinqen

4.3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering beschreven van de

verkenningsboringen nodig ter voorbereiding van de aan-

leg van diepboorgaten, cavemen of een opbergmijn. Voor

ieder van de in aanmerking te nemen zoutformaties, res-

pectievelijk zoutkoepels, zoutkussens en zoutlagen, met

het daarbij behorende geologisch profiel wordt de uit-

voering van een verkenningsboring omschreven.

De verkenningsboringen die nodig zijn voor de verdere

detaillering van de aanleg van diepboorgaten, cavernen

en de opbergmijn zijn in principe te verdelen in de

volgende categorieën:
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a) VerJcenningsböringen ;en behoeve van het hydrc-

geologisch onderzoek- met als doel het vaststellen

van de grondwaterniveaus, de eventuele verbindingen

tussen de niveaus, het optreden van grondwater-

stromen etc. ter plaatse van de locatie. Deze

boringen worden beëindigd voordat de afdekkap op de

zoutformatie, mogelijk bestaande uit anhydriet,

bereikt is. Kaast de metingen voor de bepaling van

de waterniveaus worden tijdens de aanleg regelmatig

kernen getrokken en na het op diepte komen verschil-

lende metingen in het boorgat uitgevoerd om zoveel

mogelijk gegevens over het 'dekterrein te verzamelen.

b) Verkenningsboringen die dienen om de diepteligging

van het zout te bepalen. Deze boringen worden voort-

gezet tot enige meters in het zout waarbij vooral

het overgangsgebied van de afdekkap naar het zout-

gesteente van belang is.

Naast de vorm en eigenschappen van het gesteente van

de afdekkap kan met deze boringen de 'hoogteligging

van het bruikbare zout op diverse plaatsen in het

terrein bepaald worden en zodoende een ruimtelijke

begrenzing van de zoutformatie aangegeven worden.

Deze boringen zijn in feite dieper doorgezette

hydro-geologiache boringen en kunnen, mits de eind-

diepte van deze boringen niet al te sterk afwijkt,

als onderdeel van een serie hydro-geologische

boringen met dezelfde uitrusting en personele bezet-

ting gerealiseerd worden.
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c) Diepe verkenningsboringen met als doel het tot op

grote diepte vaststellen van de eigenschappen en de

samenstelling van het zout-gesteente. Aan de hand

van de gegevens uit deze boringen kunnen omvang en

geschiktheid voor de opberging van radioactief afval

van het zoutvoorkomen bepaald worden. Deze boringen

worden volledig gekernd terwijl in het boorgat de

nodige metingen gedaan worden. Om het te benutten

zoutvolume zo min mogelijk aan te tasten, dient het

aantal doorboringen van het opberggesteente zo

gering mogelijk gehouden te worden.

Voor een algemeen overzicht van de methoden en tech-

nieken die beschikbaar zijn voor het onderzoeken van de

ondergrond wordt verwezen naar het "Technical Report

no. 215" van de International Atomic Energy Agency [5],

waaruit de in appendix 1 opgenomen tabel afkomstig is.

De hierboven genoemde verkenningsboringen behoren tot

het onderzoekprogramma zoals door de Commissie OPLA is

voorgesteld voor fase 2 en 3. Wanneer na deze fasen

besloten wordt tot aanleg van een opbergfaciliteit zal

als basis voor het definitieve ontwerp een verdere

gedetailleerde verkenning van de gekozen opberglocatie

uitgevoerd moeten worden. Deze met de aanleg gerela-

teerde verkenning zal waarschijnlijk mede uit een

aantal verkenningsboringen bestaan. Om door daze

verdere verkenning de opbergstructuur niet nodeloos te

doorboren, wordt hierbij op de volgende punten gewezen:
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Het lijkt niet raadzaam om ter plaatse van de diep-

boorgaten, bestemd voor de opberging van hoog-actief

afval, verkenningsboringen uit te voeren. Het risico

bestaat dat de verhuizing die ten behoeve van de

verkenningsboring is ingebracht niet meer getrokken

kan worden en daardoor het boren van de deponie-

boring bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt. Daar-

naast kaa door de geringere nauwkeurigheid van de

verkenningsboring het gat van deze boring buiten het

traject van de deponieboring terecht komen waardoor

een ongewenste verbinding met het omringende zout

tot stand komt. Verkenningsboringen ten behoeve van

de diepboorgaten zullen daarom bij voorkeur op enige

afstand hiervan uitgevoerd worden.

Verkenningsboringen kunnen wel ter plaatse van

cavemen uitgevoerd worden, hier kan de verkennings-

boring in de toekomst eventueel gebruikt worden als

uitloogboring. Hiertoe dient wel met een grotere

diameter geboord te worden dan waarvan hier is uit-

gegaan, namelijk van een einddiameter van 12 1/4" in

plaats van 4 1/2" in de zoutkoepel en het zoutkussen

en van 8 1/2" in de zoutlaag.

In net geval van een droog bedreven caverne kunnen

de boorgaten, ontstaan door de verkenningsboringen,

eventueel gebruikt worden voor het inbrengen van

controle apparatuur en/of voor ventilatie van de

uitgeloogde holte.

Bij een mijn wordt over het algemeen een verken-

ningsboring gezet op de plaats van een toekomstige

schacht, ook wel schachtvoorboring genoemd.

32



Ook hier geldt dat de verhuizing van een dergelijke

boring storend kan zijn ten tijde van de

schachtbouw, met name wanneer het schachtgedeelte

door het dekterrein wordt afgediept met de

boormethode en de verhuizing zich binnen de

toekomstige schachtdiameter bevindt. Wordt de

schacht echter afgediept met de vriesmethode dan kan

de buis successievelijk afgebroken worden tijdens

het afdiepen.

4.3.2 Inrichting van het werkterrein

Aangezien de boorinstallatie en de tijdelijke onder-

komens met normale transportmiddelen over de weg aan-

gevoerd worden, dient het werkterrein over een verharde

weg bereikbaar te zijn. Ook de verzorging van de

locatie met verbruiksgoederen en het vervoer van het

personeel maken een verharde aanvoerweg wenselijk. Zie

tekening 04.01. voor een mogelijke indeling van een

werkterrein op de, boorlocatie.

Als ondersteuning van de boorstelling wordt een beton-

fundament gemaakt. Voor de opslag van de boorstangen

wordt voor de boorstelling een demontabele staal-

constructie geplaatst. Voor de behandeling van de boor-

spoaling worden de nodige voorzieningen opgesteld,

zoals voor de aanmaak van de bocrspoeling een menger en

voorraadtanks en voor de reiniging hiervan een zeef-

installatie en een ontzander. Het afgescheiden materi-

aal wordt opgevangen in een gegraven put welke van een

bodemafdichting voorzien is.
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De energie voor de boorstelliag wordt geleverd door de

eigen dieselmotor. Als boorstelling kan een standaard

uitvoering toegepast worden, zoals de WIRTH type B8. De

verder benodigde energie wordt opgewekt met een sepa-

raat aggregaat.

Binnen bet omheinde werkterrein worden ook de onder-

komens voor staf en personeel, sanitaire ruimten en een

werkplaats geplaatst/ als regel in de vorm van prefab-

eenheden, geschikt voor normaal transport over de weg.

Het werkterrein wordt waar nodig voorzien van eenvou-

dige verharding.

4.3.3 Verkenninosboring ter plaatse van een zoutkoepel

Bij de omschrijving van de boring is uitgegaan van het

geologisch profiel, zoals gegeven voor een zoutkoepel,

zie tekening 02.01. De boring voor het onderzoek tot

enige meters in het zout wordt beschreven waarbij de

, aanpassingen en aanvullingen voor het uitvoeren; van de

diepe verkenningsboring tot ongeveer 2000 m diep worden

aangegeven.

Boo roperatie

De verkenningsboring wordt begonnen met het inbrengen

van de standpijp, diameter 16" en met een lengte van

30 m. Vervolgens wordt door middel van grout injectie

via de tijdelijke bodemafsluiting de annulaire ruimte

tussen pijp en omringende grond tot aan het maaiveld

gecementeerd. Aangezien kernen over dit traject van

30 m niet goed mogelijk is, kan, indien gewenst, de

samenstelling van de bodem hier bepaald worden door

analyse van de uitkomende boorspoeling, of bij cohe-

sieve grond door middel van steekmonsters.
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Na installatie van de standpijp wordt met een boorkop

van 14 3/4" diameter geboord tot -120 m. Hierbij wordt

eerst de bodemafsluiting in de standpijp, bestaande uit

boorbaar materiaal, uitgeboord. De samenstelling van de

bodem kan ook hier bepaald worden door analyse van het

boorgruis door het steken van monsters en indien deze

uit "standvast" materiaal bestaat eventueel gekernd

worden.

Voor het plaatsen van de 10 3/4" casing kunnen in het

boorgat metingen uitgevoerd worden, zoals:

- Natural Gamma Log voor de vaststelling van de aan-

wezigheid van eventuele kleilagen.

Neutron Log om de poreusheid en de aanwezigheid van

water vast te stellen.

Compensated Formation Density Log (Gamma-Gamma Log)

om de dichtheid van de formatie vast te stellen,

Sonic Log waarmee de locale geluidssnelheid wordt

bepaald en _die aanwijzigingen geeft over het voor-

komen van eventuele breuken en scheuren,

Caliper (3- of 4 armen) waarmede de verandering in

de boorgatdiameter over bepaalde trajecten wordt

bepaald,

- Borehole Deviation Log, welke dient om de juiste

ligging en richting van het boorgat vast te stellen.

Voor een overzicht van ter beschikking staande meet-

technieken welke toegepast kunnen worden in een boorgat

wordt verwezen naar de als appendix 1 toegevoegde tabel

opgesteld door de IAEA.
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Na het inbrengen van de 10 3/4" casing wordt deze

gecementeerd tot aan het maaiveld. Vervolgens wordt met

een diameter van 6 1/4" geboord tot -225 m waarbij over

het gehele traject kernen met een diameter van 4"

getrokken worden met het zogenaamde "wire-line coring

system"/ en vervolgens kunnen de bovengenoemde boorgat-

metingen in het onverbuisde boorgatgedeelte uitgevoerd

worden.

Aansluitend wordt het boorgat nageruimd met een 9 5/8"

boorkop en een 7 5/8" casing ingebracht en gecementeerd.

Vanaf het niveau van -225 m wordt tot enige meters in

het steenzout verder geboord met een 6 1/4" boorkroon

waarbij 4" kernen getrokken kunnen worden. Dit traject

blijft onverbuisd in het geval van een boring die dient

om de hoogteligging van het zout vast te stellen. Wil

men de boring verder doorzetten, tot bijvoorbeeld

-2000 m in de vorm van een diepe verkenningsboring, dan

wordt van -225 m doorgeboord tot ongeveer -350 m.

Wederom kunnen boorgatmetingen uitgevoerd worden en

vervolgens wordt een- 5 1/2" .casing geplaatst. Zie

tekening 04.02 voor een overzicht van het verbuizings-

systeem.

Door de laatst genoemde casing kan tot de gewenste

diept» verder geboord worden met als boorspoeling een

verzadigde zoutoplossing, pekel, om ongewenste uit-

loging van de boorgatwand te voorkomen. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van 4 1/2" kernboorgereedschap waarbij

3" kernen getrokken worden. Ook in het zout zijn boor-

gatmetingen zinvol, ondermeer om de aanwezigheid van

K-Mg zouten aan te tonen en mogelijk ook die van

anhydriet door middel van acoustische of radarmetingen.
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Met de tegenwoordig beschikbare apparatuur is het

mogelijk om georiënteerd te kernen waarbij de juiste

ligging van de kern ten opzichte van een meetsysteem

vastgelegd wordt. Hiermede kan het richtingsverloop van

de diverse lagen vrij nauwkeurig bepaald worden.

Indien de aanwezigheid van gas in de bodem veronder-

steld wordt, dient gas-detectie apparatuur aangebracht

te worden. Tevens wordt in dit geval het verbuizings-

systeem voorzien van een zogenaamde "blow-out

preventer".

De juiste verticale stand van het boorgat wordt gecon-

troleerd door regelmatig metingen met hiervoor ontwik-

kelde meetapparatuur uit te voeren in het boorgat.

Het verloop van het boorproces wordt continu vastgelegd

op een recorder die alle belangrijke gegevens zoals

boorsnelheid, draaimoment, enzovoorts verzamelt en

optekent op zogeheten boorrapporten. Deze rapporten

maken deel uit van de dagrapportage welke wordt opge-

steld om het verloop van de gehele booroperatie vast te

leggen.

De kernen worden geregistreerd en verpakt in speciale

kisten en voorzien van de nodige gegevens verzonden

naar laboratoria voor het uitvoeren van proeven.

Afwerken boorgat

Ha gereedkomen van de verkenningsboring kan het boorgat

geheel of gedeeltelijk met een cementplug afgesloten

worden.
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Normaal wordt de binnenste casing voorzien van twee

cementpluggen: één onderin de casing en één bovenin.

Gezien het doel waartoe de boringen uitgevoerd worden

lijkt het hier beter om het gehele boorgat op te

vullen. De verhuizing wordt op ca. 2 m onder maaiveld

afgesneden, afgedicht en voorzien van een opgelast

deksal.

Tijdschema

In tekening 04.03 zijn de senema's voor de uitvoering

van verkenningsboringen tot -320 m en -2000 m in een

zoutkoepel aangegeven. Voorafgaand aan de feitelijke

uitvoering ligt een periode waarin de procedures voor

het verkrijgen van vergunningen, eventueel huren van de

locaties, etc. doorlopen moeten worden. Ook de aanleg

van een verharde weg naar de locatie, indien nodig, is

niet in het schema opgenomen.

Verder is aangenomen dat het onderzoek van de boor-

* kernen reeds gestart wordt tijdens de uitvoering van de

boring.

4.3.4 Verkenninqsborina ter plaatse van een zoutkussen

Voor het gegeven geologisch profiel zie tekening 02.02.

Oe werkwijze bij deze boring is in principe gelijk aan

die in een zoutkoepel, zodat volstaan kan worden met

een overzicht van de verhuizingen, zie tekening 04.04.

Uitvoeringstijd en kosten voor een verkenningsboring

zullen in dezelfde orde van grootte liggen als die voor

een zoutkoepel. Voor een diepe verkenningsboring tot

nabij de zoutzool kan de duur van de booroperatie door

de geringe formatiedikte van het zoutkussen met ca. 4

weken bekort worden in vergelijking met die in de zout-

koepel.
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4.3.5 Verkenningsboring ter plaatse van een zoutlaacr

Zie tekening 02.03 voor het gegeven geologisch profiel.

Het verbuizingsschema voor de diepe verkenningsboring

tot nabij de zoutzool is op deze locatie identiek aan

dat voor een verkenningsboring, beide kunnen eindigen

in de Jura formatie ruim voordat het steenzout bereikt

wordt/ zie tekening 04.05 voor het verbuizingsschema.

De werkwijze bij deze boringen is in principe gelijk

aan die in een zoutkoepel. Voor het tijdschema voor de

uitvoering van de boring zie tekening 04.03.

4.3.6 Globale koscenramingen verkenningsboringen

De ramingen zijn gebaseerd op de prijzen zoals die

gelden per ultimo 19S5. Aangezien de kosten sterk

afhankelijk zijn van de omstandigheden ter plaatse en

zeker ook van de omvang van de in het boorgat uit te

voeren metingen en de daarmee samenhangende wachttijden

kunnen de ramingen slechts gezien worden als een

kostenindicatie.

Alle bedragen in guldens x 1000

Boringen tot

Aanleg toegangsweg
Terreinhuur
Inrichten terrein
Uitvoering boring
Boorgatmetingen
Herinrichten
terrein
Begeleiding boring
Laboratorium-
proeven
Onvoorzien

Totaal

Zoutkoepel

320 m

p.m.
p.m.
35
565

p.m.

35
150

100
p.m.

685

2000m

p.m.
p.m.
35

1.710
p.m.

35
250

200
p.m.

2.230

Zoutkussen

470 m

p.m.
p.m.
35
600

p.m.

35
150

100
p.m.

920

750 m

p.m.
p.m.
35

1.310
p.m.

35
250

200
p.m.

1.330

Zoutlaag

1220m

p.m.
p.m.
35

1.315
p «m«

35
250

175
p.m.

1.810

1500m

p.m.
p.m.
35

1.465
p «m«

35
275

225
p.m.

2.035
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In het bedrag voor de uitvoering van de boring zijn

ondermeer begrepen:

- aan- en afvoer boorinstallatie en boormaterieel

- leveren en installeren standpijp en casings

- boren, kernen en ruimen van het boorgat

- cementeren casings

- afwerking boorgat

- gasdetectie equipment

- blow-out preventer

- wachttijden bij cementeren en boorgatmetingen

4.4 Samenvatting verkenninosmethoden

Bij de hier voorgestelde volgorde van verkenningsstappen naar

de opbouw van de mogelijke opbergformatie is ervan uitgegaan

dat slechts een algemene kennis van de Zechsteinformatie ter

plaatse ter beschikking staat.

Stap 1: Methode

Plaats

Diepte

Doel

profiel seismisch onderzoek

raster over opbergformatie

minimaal basis Zechstein

a) bepaling van de globale omvang van de

opbergformatie (zoutkoepel en zoutkussen)

b) bepaling van het centrum van de formatie

(zoutkoepel en zoutkussen)

c) detectie van storingen en geologische

discontinuïteiten in en rond de opberg-

formatie (zoutkussen, zoutlaag)

Stap 2: Methode : eerste verkenningsboring

' Plaats : binnen opbergformatie

Diepte : minimaal basis Zechstein

Doel : a) geohydrologisch onderzoek
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b) seismische snelheidsbepaling van het

totale geologische profiel

c) nauwkeurige vaststelling van de opbouw

van het Zechstein middels kernen, boor-

gatmetingen en chemische analyses van

kernstukken

Stap 3: Methode

Plaats

Diepte

Doel

verkenningsboring

centrum opbergformatie

minimaal 100 meter beneden maximale opberg-

diepte

a) verkenning van de gesteenten van het

dekterrein van de opbergformatie, met

name in geval van een opbergmijn

b) nauwkeurige bepaling van de opbouw van

de formatie ter plaatse van het boorgat

c) bepaling gesteente-mechanische eigen-

schappen van het dak-, wand- en vloer-

gesteente, met name in geval van een

caverne of van een opbergmijn

d) bepaling oplosgedrag steenzout, met name

• ia geval van een caverne

Stap 4: Methode : electromagnetische reflectie

Plaats : een straal van 500 meter rond een centrale

verkenningsboring

Diepte : minimaal 100 meter beneden maximale opberg-

diepte

Doel : verkenning inwendige opbouw van de niet

horizontale opbergformatie (zoutkoepel)
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Stap 5: Methode : electromagnetische absorptie (seismische

tomografie)

Plaats : schachtvoorboringen of meerdere verken-

ningsboringen in de zoutformatie

Diepte : minimaal 50 meter beneden opbergdiepte

Doel : verkenning van discontinuïteiten binnen de

opbergformatie (voornamelijk zoutJcoepel)

NB: In het OPLA programma voor onderzoek 'ten aanzien van

steenzout voor de opberging van radioactief afval

zijn drie achtereenvolgende fasen gedefinieerd. De

hiergenoemde stap 1 zou in fase 2 uitgevoerd kunnen

worden en de stappen 2, 3/ 4 en 5 in fase 3.
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5. BEDRIJFSTERREIN

Bij de lay-out van de bovengrondse voorzieningen is er van

uitgegaan het theoretisch beschikbare opbergvolume in de

beschouwde zoutformaties zoveel mogelijk voor opberging van

radioactief afval ter beschikking te houden. Mogelijke lay-outs

zijn weergegeven op tekening 05.01 en 05.02.

In • het diepboorgaten en cavemen concept houdt dit voor de

zoutkoepel en het zoutkussen in dat de "permanente" bedrijfs-

gebouwen gesitueerd zijn buiten het voor opberging in aanmer-

king komende centrale deel van deze zoutformaties met een

diameter van 1100 m, zie tekening 05.01. Van de zoutlaag is in

de opdrachtomschrijving geen begrenzing gegeven.

In het mijnconcept daarentegen zullen de schachten en daaraan

gekoppelde bedrijfsgebouwen bij voorkeur in het centrum van de

beschouwde zoutkoepel of zoutkussen geplaatst worden in verband

met de ondergrondse bedrijfsvoering.

De diverse colli worden met oplegger- en/of railtransport in

speciale nog te ontwerpen weg£ransport£ontainers (WTC's) vanaf

een elders in Nederland gelegen interimopslag aangevoerd. Met

het oog hierop zijn op het terrein adequate weg- en spoorweg-

voorzieningen geprojecteerd. Afvaltransporten kunnen het met

één of meerdere hekken omheind* bedrijfsterrein bereiken via

een sluis ter plaats» van de portieraloge (zie nrs 15 en 16 in

tekening 05.01 en 05.02). Tussenopslag vindt plaats in geschei-

den gebouwen voor KSA/HAVA en MAVA/LAVA (nrs 10 en 6). Wegen en

rails zijn zodanig gesitueerd ten opzichte van deze gebouwen

dat op eenvoudige wijze door de transportmiddelen kan worden

gemanoeuvreerd.
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In de opslaggebouwen zijn tevens, buiten de ruimten noodzake-

lijk voor de behandeling van het ontvangen afval, bedrijfsruim-

ten voorzien zoals bijvoorbeeld kantoren, kantine, radiologi-

sche controledienst, toiletten en EHBO voorzieningen (nr. 9).

In de directe omgeving van de opslaggebouwen zijn een werk-

plaats, een afvalbehandelingsgebouw, een loods voor tijdelijke

zoutopslag en een zoutmaalderij voorzien (respectievelijk nrs.

1, 12, 11 en 13). In de werkplaats kunnen onder andere de bo-

vengrondse transportmiddelen onderhouden en gerepareerd worden.

De afvalbehandeling is voorzien voor behandeling van mogelijk

gecontamineerd water, afkomstig uit de opslaggebouwen en moge-

lijkerwijs uit nat bedreven deponieën, alsmede van besmette

gereedschappen, kleding, laboratorium apparatuur, enz. Voor de

opslaggebouwen is uitgegaan van een gescheiden riolerings-

stelsel, namelijk een directe afvoer voor normaal niet besmet

afvalwater via een hoofdriool en een indirecte afvoer voor

mogelijk besmet water via het afvalbehandelingsgebouw.

In de zoutmaalderij wordt zout gemalen tot een dusdanige

korrelverdeling wordt verkregen dat dit fijne zout, eventueel

gemengd met toeslagstoffen, gebruikt kan worden voor de afdich-

•ting 'van opbergruimten. In het mijnconcept komt het hiervoor

benodigde zout uit de mijn, in het diepboorgaten en cavemen

concept moet het speciaal aangevoerd worden.

In de omgeving van de opslaggebouwen bevinden zich tevens de

electrische voorzieningen, te weten een koppelveld met een

schakel- en een transformatorstation ten behoeve van de normale

stroomvoorziening en een noodcentrale die ingezet kan worden

indien de stroomvoorziening via het net uitvalt (nr. 2 en 3),

verder een ketelhuis voor verwarming van de gebouwen (nr. 20),

alsmede olie- en gasopslag (nr. 4).
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Binnen de afrastering is bovendien een helicopterplatform

(nr, 19) gesitueerd. Bij de ingang van het terrein, eveneens

binnen de afrastering, bevindt zich een garage voor brandweer

en ambulance. Bij dit gebouw is ook een tankstation voorzien.

De permanente voorzieningen worden gecompleteerd met de nodige

opslag- en parkeerterreinen.

Het kantoorgebouw (nr. 18) ia omgeven door een omheining maar

buiten de afrastering van het bedrijfsterrein gesitueerd. Dit

is gedaan om het aantal mensen op dit terrein zoveel mogelijk

te beperken. In het kantoor zijn ondermeer gevestigd de

centrale bedrijfsadministratie die middels terminals met de

verschillende bedrijfsonderdelen verbonden is, de centrale

stralingsdienst, de centrale meldkamer, enkele laboratoria,

voorlichting, enzovoorts. Via een bewaakte toegang is het

terrein vanuit het kantorencomplex te bereiken.

Behalve de permanente bouwwerken zijn in het diepboorgaten en

cavemen concept ook voorzieningen nodig waarvan de locatie

rechtstreeks afhankelijk is van de plaats van de betreffende

diepboorgaten en cavemen. Dit betreft hoofdzakelijk de tijde-

lijke bedrijfsgebouwen die geplaatst worden boven de diepboor-

gaten en cavemen ten behoeve van het opbergen van de diverse

colli.

Tijdens de bouw en bedrijfsvoering zal de nodige aandacht

besteed moeten worden aan een doelmatige terreinbewaking.

Actief kan dit gebeuren door de toegangsprocedure te koppelen

aan een identificatiesysteem, terwijl surveillance langs de

(verlichte) omheining en installatie van camera's een en ander

kan ondersteunen.
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6. BEDRIJFSVOERING

6.1 Algemeen

De coördinatie van de definitieve opberging van radioactief

afval berust bij de bedrijfsleiding van de opbergfaciliteit. Om

de opberging efficiënt te laten verlopen is echter intensief en

direct overleg met de leiding van de interimopslag noodzakelijk

en zullen opbergcampagnes zowel in het mijn- als in het diep-

boorgaten en cavernenconcept na gezamenlijk overleg in draai-

boeken moeten worden vastgelegd. Deze procedure is vereist om

de opbergisg administratief goed te kunnen bewaken en indien

nodig bij te sturen.

Het op te bergen radioactief afval is in drie hoofdgroepen in

te delen (zie tabel 1} te weten:

a) Hoog-actief afval, KSA en HAVA, (categorieën 1 t/m 5 a),

dat zonder aanvullende afscherming niet hanteerbaar is voor

personeel, wordt aangevoerd in WTC's (wegtransport-

containers). Met op afstand bediende apparatuur wordt dit

afval gelost en tijdelijk opgeslagen in speciale, van dikke

betonnen wanden voorziene kelderruimtes (vaults). Voor ver-

voer naar de definitieve opberglocatie wordt het hoog-actief

afval in speciale LTC's (Ipcatie£ransportc.ontainers) verpakt.

b) Het middel- en laag-actief afval, MAVA en LAVA, (categorieën

6 t/m IC))/ dat zesder verdere afscherming ta behandelen is

door het garsoneel.

c) Monolieten en ontmantelingspuin (categorieën 11 t/m 13),

gering tot niet stralend laag-actief afval.
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De handelingen voor elk van deze drie hoofdgroepen vanaf het

moment van verzending vanuit de interimopslag of elders tot het

uiteindelijke transport naar de vulstations voor de eind-

deponie, zijn voor het diepboorgaten en cavemen- en voor het

mijnconcept identiek, en worden in dit hoofdstuk verder uitge-

werkt.

6.2 Ontwerpaspecten

6.2.1 Stralinosafschermina

-Voor transport over de openbare weg van radioactieve

materialen bestaan wettelijke vastgelegde normen. Zo is

de maximaal toelaatbare dosissnelheid aan de opper-

vlakte van een (afgeschermd) radioactief collo en op 1

meter afstand voor dergelijke transporten bepaald op

respectievelijk 2 en 0,1 mSv per uur. Dit houdt in dat

het radioactief afval, op mogelijk enkele categorieën

LAVA en het ontmantelingspuin na, tijdens het transport

over de openbare weg verpakt moet zijn in afscherm-

containers, HTC's.

Op de opberglocatie geldt dat de individuele stralings-

limiet welke de op de opberglocatie werkende radiolo-

gische medewerkers mogen ontvangen, beperkt moet worden

tot zo laag mogelijke waarden als redelijkerwijs moge-

lijk is (het ALARA - as low as reasonably achievable -

beginsel). In elk geval mag deze dosisliir.iet niet hoger

zijn dan 50 mSv per jaar zoals vastgelegd in de Kern-

energiewet, Radioactieve stoffen besluit, 10 september

1969, Stb 104.
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Om de opgelopen individuele dosis van elke radio-

logische medewerker die aan de opbergfaciliteit is

verbonden, continu te kunnen registreren, zal deze

binnen de terreinhekken te allen tijde een dosismeter

moeten dragen. Deze dosismeter zal minimaal eens per

week door de interne stralingsbeschermingsdienst afge-

lezen worden en de afgelezen waarde geregistreerd.

De individuele stralingsdosis kan beperkt worden door

sterk stralende colli zonder afscherming met op afstand

bediende apparatuur te behandelen in een speciaal daar-

voor uitgeruste hot-cell of in de kelderruimten en als

voorbereiding op locaal transport en de definitieve

opberg operatie, deze colli te verpakken in afscher-

mende LTC's. Verder kan de dosis beperkt worden door

alle handelingen met een LIC of met niet afgeschermde

LAVA-colli zoveel mogelijk vanuit een afgeschermde

ruimte (zoals de cabine van hulpwerktuigen) te verrich-

ten en te allen tijde een zo groot mogelijke werk-

afstand tot de stralende, colli te bewaren. Bij elke

handeling dient bedacht te worden dat de opgelopen

dosis mede een functie is van de verblijftijd, de

afstand tot het stralende object en de oppervlakte

dosiasnelheid van het object.

Het geheel aan stralingsafschermingsmaatregelen dient

or mede op gericht te zijn de stralingsdosis op de

terreingrens in voldoende mate te beperken. (Voor de

geplande interimopslag is hiervoor een maximum waarde

van 0,15 mSv per jaar genoemd [1]).

48



6.2.2 Uitgangspunten

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat al het radio-

actief afval dat op de opberglocatie aangeleverd

wordt, afkomstig is uit een elders in Nederland

gelegen interimopslag. Een uitzondering hierop

zouden het ontmantelingspuin en de monolieten kunnen

vormen, dat mogelijk rechtstreeks aangevoerd wordt.

In de A en B opbergstrategie wordt het radioactief

afval per categorie opgeborgen, waarbij de KSA/HAVA

opberging parallel verloopt aan de MAVA/LAVA opber-

ging. In de C opbergstrategie wordt in het diepboor-

gaten en cavernen concept het afval dat in een

caverne wordt opgeborgen gedeponeerd in de volgorde

waarin het ter beschikking komt.

De aanvoer van het radioactief afval van de interim-

opslag naar de opberglocatie zal plaatsvinden over

de openbare weg en/of per spoor. De opberglocatie

zal dus ontsloten moeten worden met een voor zwaar

transport toegankelijke toegangsweg en aangesloten

op het landelijke spoorwegnet.

Er is vanuitgegaan dat radioactief afval van de

categorieën 1 t/m 5a, zie tabel 1, op de opberg-

locatie aangeleverd wordt in nog nader te ontwerpen

WTC's. In het kader van deze studie is aangenomen

dat deze WTC voor wat betreft buitenaf metingen en

constructie identiek is aan de WTC voor KSA. Deze

WTC's zijn voor hergebruik bestemd.
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Voor de schatting van cyclustijdea is aangenomen dat

een WTC de volgende aantallen colli kan bevatten:

Categorie

KSA

HAVA 200

HAVA 1430

HAVA 220

HAVA 2200

colli/

laag

4

4

1

3

1

aantal

lagen

3

3

2

4

1

colli/

WTC

12

12

2

12

1

De inwendige maat van een dergelijke universele WTC

moet minimaal ongeveer e* 1,30 x 4,25 m zijn. Oe

maximale uitwendige maat wordt dan ongeveer ó 2,50

x 5,50 m, bij voorkeur niet groter das 6 2,50 m,

omdat het transport dan juist voldoet aan de voor

normaal wegvervoer gestelde maximale breedte van

2,50 m. en, geladen op een dieplader, bovendien

beneden de 4,00 m hoogtegrens blijft.

Voor de overige categorieën afval (categorieën 6 t/m

13) ia aangenomen dat deze in speciaal voor dit doel

geschikte en zonodig van afscherming voorziene

trucks of wagons worden aangeleverd. Deze trucks of

wagons dienen water- en stofdicht te zijn.

Op de opslaglocatie wordt een tussenopslagfaciliteit

gebouwd met een buffercapaciteit voor 5 a 10 dagen

opberging, om mogelijke storingen in de aanvoer

vanuit de interimopslag op te vangen en bij

eventuele bedrij fsstoringen het reeds op transport

gestelde afval te kunnen ontvangen.
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Met het oog op de beperkte capaciteit van de tussen-

opslag dienen de transporten van de interimopslag

naar de opberglocatie op de opberglocatie gecoördi-

neerd te worden.

Er is vanuit gegaan dat een strikt doorgevoerde

registratie en administratie van gegevens van alle

aangevoerde colli plaats zal vinden, zodat te allen

tijde exact bekend is wat de inhoud is, waar deze

zich bevinden en waar ze tenslotte definitief zijn

opgeborgen, hetgeen voor een goede en veilige

bedrijfsvoering noodzakelijk wordt geacht.

De tussenopslag van het warmteproducerende KSA en

HAVA duurt relatief kort. Deze colli zullen volgens

van te voren opgestelde draaiboeken naar de opberg-

locatie worden getransporteerd, waarbij de eerste

colli hoogstens enkele weken voor de start van een

opbergcampagne arriveren en waarbij de tussenopslag-

ruimte voor dat type colli weer geheel leeg is bij

beëindiging van de campagne. De HAVA en KSA-colli in

de tussenopslag worden door middel van natuurlijke

ventilatie gekoeld [6].

In overleg met ECN zijn voor de stalen LTC's de vol-

gende afschermdiktes aangehouden:

Categorie

KSA

HAVA 200

HAVA 1430

HAVA 220

HAVA 2200

Afschermdiktes in mm staal

strategie A/B

300

260

200

100

100

Strategie C/C'

340

300

280

230

230
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Voor MAVA 1200 colli met een oppervlakte dosissnel-

heid die iets boven de grens ligt waarvoor afscher-

ming noodzakelijk is, bestaat naast een afscherm-

dikte van 30 a 50 mm staal tevens de mogelijkheid

deze geheel in te gieten in een ca. 100 mm dik

betonnen vat, waarna deze colli verder behandeld

kunnen worden als LAVA. In het ontwerp is van deze

laatste veronderstelling uitgegaan.

Bij de berekening van bovengenoemde afschermdiktes

is alleen rekening gehouden met gamma-straling en

niet met mogelijke neutronenstraling, die met staal

relatief slecht afgeschermd wcrdt.

De monolieten (categorieën 11 en/of 12) dienen in

het mijnconcept kleiner te zijn dan maximaal 3,5 x

2,0 x 2,0 m (1 x b x h) èn mogen een maximaal

gewicht van 20 ton/stuk niet overschrijden. In het

diepboorgaten en cavernen concept moeten de aange-

leverde monolieten passen in. een vat van inwendig-

e 1,30 m en 5 m hoog en mogen maximaal 10 ton per

stuk niet te boven gaan, tenzij zou worden uitgegaan

van een grotere diameter voor de vulschacht vaa de

caverne.

Het ontmantelingspuin (categorie 13) dient vrij te

zijn van uitstekend wapeningsstaal. Zn het diepboor-

gaten en eavernen concept dient de stukgrootte van

het puin kleiner te zijn dan é 0,50 m om brug-

vorming in de cave rnevul schacht te voorkomen. In het

mijnconcept mag het puin grover zijn, maar moet. in

een 10 ft container passen.
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6.3 Algemene beschouwingen

6.3.1 Opberging van KSA en HAVA 200

In de opdrachtomschrijving wordt zowel voor het concept

diepboorgaten en cavernen als voor een aan te leggen

mijn uitgegaan van opberging van KSA en HAVA' 200 in

respectievelijk diepboorgaten en droogboringea met een

diameter t 600 mm zonder gebruik te maken van een

zogenaamde overpack. Bij een dergelijke wijze van

opberging komt de vraag naar voren of en zo ja hoeveel

colli op elkaar geplaatst kunnen worden zonder dat

schade aan de colli optreedt. In verband hiermede zijn

door ECN controleberekeningen uitgevoerd, zie appendix

2, waaruit blijkt dat de KSA en HAVA 200 canisters niet

bestand zijn tegen opstapelen en gerekend moet worden

met het ernstig vervormen en waarschijnlijk lekraken

van vrijwel alle gestapelde colli.

6.3.1.1 Opbergmijn ,
« *

Om deze beschadigingen te voorkomen is in het geval van

droogboorgaten in het mijnconcept rekening gehouden met

het aanbrengen van een laag zout ter dikte van 0,65 m

met het doel de drukkrachten in voldoende mate af te

voeren en het vervormen van de colli op deze wijze te

voorkomen. Afdoende zekerheid omtrent het functioneren

van een dergelijke laag is echter niet aanwezig.

Wanneer uit een door anderen te maken veiligheids-

analyse en radiologische toetsing zou blijken dat een

volledige zekerheid gedurende de bedrijfsvoering ver-

eist is kan worden besloten tot het aanbrengen van een

overpack met een wanddikte van 10 mm.
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Een dergelijke overpack is in staat de uit de stapeling

optredende drukkracht te weerstaan zonder dat zich

knik- of plooiverschijnselen voordoen, zie appendix 2.

6.3.1.2 Diepboorgaten

In het geval van diepboorgaten, die, in overeenstemming

met de ia de opdrachtomschrijving geformuleerde eis,

gevuld zijn met een geëigende vloeistof zou het directe

'gevolg van de genoemde vervormingen kunnen zijn dat de

vloeistof, te weten pekel, gecontamineerd raakt wanneer

hierin de colli worden afgelaten en op elkaar gesta-

peld. Bovendien werd in deze situatie de vraag gesteld

of de colli bij aflaten in het met pekel gevulde diep-

boorgat bestand zouden zijn tegen de hydrostatische

druk uit de pekelkolom. Om deze vraag te beantwoorden

zijn wederom door ECH controleberekeningen uitgevoerd,

zie appendix 2, waaruit blijkt dat bij onderdompelen

vanaf een diepte van 10 m reeds met ernstige vervor-

mingen en, scheuren van de KSA en HAVA 200 colli moet

worden gerekend. Afgezien van het feit dat hierdoor der

kans op het gecontamineerd raken van de pekel aanmerke-

lijk toeneemt, ontstaat hierdoor een situatie die uit

het oogpunt van een veilige bedrijfsvoering ontoelaat-

baar geacht wordt. Bij het optreden van ernstige

vervormingen of zelfs het scheuren van een collo is het

niet uit te sluiten dat het collo door vervormingen

niet meer gelost kan worden, omdat het ontkoppelings-

mechanisme hierdoor niet meer functioneert. Zn het

geval dat het collo scheurt en uit de hijsinstallatie

losraakt, kan deze volledig ongecontroleerd naar

beneden zakken met een niet onaanzienlijke kans dat het

in het diepboorgat klem raakt, hetgeen vergaande

gevolgen in de bedrijfsvoering zal hebben.
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Dit is overigens ook het geval wanneer blijkt dat het

collo niet meer te lossen is.

In overleg met ECN is naar aanleiding van het boven-

staande besloten de KSA en HAVA 200 colli bij plaatsing

in een diepboorgat te voorzien van een verloren

overpack. Deze overpack moet voldoende sterk zijn om de

axiale belasting uit de collistapeling alsmede de

radiale druk uit de hydrostatische belasting te weer-

staan zonder dat deze overpack knik- of plooiverschijn-

selen vertoont dan wel toelaatbare spanningen worden

overschreden. Uit een uitgevoerde statische berekening,

zie appendix 2, blijkt een overpack met een wanddikte

van 30 mm aan deze eis volledig te voldoen. Als gevolg

hiervan is het onmogelijk de betreffende colli met

overpack, uitwendige diameter 6 510 mm, op aanvaard-

bare wijze in een gat met een diameter van «J 600 mm

af te laten doordat de annulaire ruimte van slechts 45

nun zeer belemmerend werkt op het aflaattempo. Bovendien

zal een goede vulling van deze ruimte met cementgrout

uitermate moeilijk dan wel onmogelijk zijn. Deze

cementgrout wordt aangebracht om de in het boorgat

aanwezige pekel op zodanige wijze te verdringen dat

opsluitng van pekel wordt voorkomen dan wel geminima-

liseerd. Zn verband hiermede is besloten in afwijking

van de opdrachtomschrijving uit te gaan van plaatsing

van KSA en HAVA 200, voorzien van een verloren over-

pack, in diepboorgaten met een diameter van 6 700 mm.
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Wanneer uit een door anderen te maken veiligheids-

analyse en radiologische toetsing om andere redenen dan

de hiervoor genoemde de noodzaak van een dergelijke

overpack over een langere periode dan de bedrijfstijd

van een diepboorgat zou blijken, dan dient deze bestand

te zijn tegen de dan optredende belastingen alsmede

voldoende bestendig te zijn tegen corrosie. Naar

vervacht zullen dan aanmerkelijk groter* wanddikten

noodzakelijk blijken hetgeen tevens een diepboorgat met

een grotere diameter vereist.

6.3.2 KSk 4-pack alternatief

In de opdrachtbeschrijving wordt als mogelijkheid voor

da behandeling van KSX een zogenaamd KSX 4-pack alter-

natief gegeven, zie tabel 1. Een dergelijke verpakking

van het KSA heeft verstrekkende gevolgen op de

bedrijfsvoering, waarbij aangenomen is dat deze 4-pack

op de opberglocatie moet worden samengesteld, te weten:

- de hot-cell moet uitgebreid worden met een facili-

teit waar da KSX colli in de 4-pack geplaatst kunnen

worden en waar deze 4-pack afgelast kan worden,

- de bovenloopkraan in de hot-cell moet zwaarder

worden uitgerust,

- d« KSK kelderruimte moet hoger worden en voorzien

van een zwaarder* bovenloopkraan,

- ook als 4-pack samengestelde colli moeten nog steeds

afgeschermd worden; dit houdt in dat de LTC voor een

4-pack minstens 7 m hoog wordt bij een diameter van

ongeveer 1,40 m en ongeveer 40 ton zal wegen. Gevuld

zal de LTC dan globaal 55 ton gaan wegen.
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De bovenloopkraan in de laadhal moet verzwaard

worden en in het mijnconcept moeten de schachtkooi

en alle voorzieningen daaromheen worden uitgelegd op

een nuttige last van 60 a 70 ton, welke alleen bij

vervoer van KSA en HAVA 200 optimaal benut wordt,

in het mijnconcept zou bij de huidige vormgeving van

de galerijen de LTC voor de 4-pack horizontaal

getransporteerd moeten worden om deze vervolgens bij

de deponieboring weer verticaal te zetten,

- zowel in het diepboorgaten ea cavernenconcept als in

het mijnconcept ho' ït gebruik van het 4-pack alter-

natief in dat de diameter van de boorgaten tot

minimaal 6 900 mm moet toenemen en dat aan de

4-pack strenge eisen aan de maatvastheid gesteld

moeten worden,

rekening houdend met het bovenstaande mag worden

aangenomen dat toepassing van KSA 4-pack belemmerend

werkt op de totale bedrijfsvoering en mogelijk leidt

tot verlenging van de benodigde opbergtijd,

bovendien zullen de kosten van een dergelijke

4-pack, die waarschijnlijk in de orde van

fl. 150.000,-- per stuk zullen liggen, en de aanpas-

singen in gebouwen, LIC's en diverse installaties

tot een aanzienlijke kostenverhoging van de opberg-

concepten leiden.

Samenvattend kan worden gesteld dat de bedrijfsvoering

door het samenstellen van een KSA 4-pack ingewikkelder

wordt, zwaardere apparatuur noodzakelijk maakt en de in

de strategieën toegemeten opbergtijden wellicht

negatief beïnvloedt. Gezien het voorgaande en de verre-

gaande consequenties die de toepassing van een KSA

4-pack op de overige bedrijfsvoering heeft, is in over-

leg met ECN de KSA 4-pack niet verder in de beschou-

wingen betrokken.
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6.3.3 "Natte" of "drooe" bedri-if svoerinq van een uitgeloogde

cave m e

Conventioneel uitgeloogde cavernen, zie hoofdstuk 7

voor de aanleg, kunnen zowel in een "natte" als in een

"droge" bedrijfsvoering gevuld worden met definitief op

te bergen radioactief afval.

Onder een "natte" bedrijfsvoering wordt verstaan het

aflaten van de diverse colli radioactief afval in een

met pekel gevulde caverne, waarvan bij elke vuloperatie

een relatief kleine hoeveelheid wordt verdrongen en bij

de vulschachtmond moet worden opgevangen voor afvoer of

verwerking.

Onder een "droge" bedrijfsvoering wordt verstaan het

aflaten van de diverse colli radioactief afval in een

caverne die voorafgaand aan de vuloperatie zo volledig

mogelijk wordt drooggepompt.

Behalve dat in de vuloperatie verschillen optreden,

dienen voor de keuze tussen een natte of droge

bedrijfsvoering diverse andere facetten in ogenschouw

genomen t« worden. Een aantal van deze facetten wordt

in de volgende paragrafen behandeld.

Opgemerkt dient te worden dat in de literatuur geen

praktijkvoorbeelden gevonden zijn van uitgeloogde,

daarna leeggepompte en onder atmosferische omstandig-

heden bedreven cavernen. Wel zijn er vele voorbeelden

van olie- of gasopslag in door uitloging verkregen

cavernen, maar hier wordt over het algemeen permanent

een inwendige cavernedruk gehandhaafd die tenminste

gelijk is aan de peJceldruk tijdens de uitloging.
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Voor het naken van stabiliteitsberexeningen van

cavemen zijn als specialisten op bet gebied vao de

gesteentemechanica, met nane in steenssut,

Prof.Or. M. Langer en Or.-Ing. M. Wallner ingeschakeld,

beiden werkzaam bij de Bundesanstalt fur

Geowissenschaften uad Rohstoffe (BG2), Hannover, BSD.

De resultaten van hun berekeningen, aanbevelingen en

conclusies zijn als bijlage 6 bij dit rapport gevoegd.

6.3.3.1 Natte bedrijfsvoering

Om een goede vergelijking net de droge bedrijfsvoering

mogelijk te maken zijn de uitgewerkte verschillen in

dezelfde volgorde behandeld, ook wanneer deze bij één

van de methoden ogenschijnlijk van ninder belang zijn.

Convergentie

Tijdens het uitlogen, hetgeen een relatief langzaam

proces is, treden in de cavernewand en tot op zekere

afstand rondom de caverne spanningsveranderingen op,

waardoor de natuurlijke evenwichtssituatie wordt

verstoord. Als gevolg hiervan worden kruip en mogelijk

breuk in het zout rondom de caverne geïnitieerd. Breuk

treedt op wanneer de locale spanningsgradiënt niet snel

genoeg door kruip afgebouwd kan worden en het breuk-

criterium overschrijdt.

De convergentiesnelheid, ofwel de afname van het

oorspronkelijke volume in de tijd, hangt sterk samen

met de kruip- en breukverschijnselen.
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Beide processen- werken ia de richting van de holruimte

en gaan door totdat vanuit de holruimte een tegendruk

opgebouwd is die gelijk is aan de gesteentedruk buiten

de invloedssfeer vaa de holruimte. Deze tegendruk kaa

bijvoorbeeld geleverd worden door de vulling van de

cavern* met vaste stoffes of door de cavereetoegang af

te sluiten, waardoor de pekel na verloop van tijd zo-

danig gecomprimeerd wordt dat de spanningsgradiënten in

de cavernewand afnemen en tenslotte nul worden.

Breukverschijnselen zijn ongewenst omdat gebroken

gesteente, in dit geval steenzout, een groter volume

inneemt dan intact gesteente. Bij breuk treedt dus een

snellere afname van het nuttige volume op dan wanneer

de convergentie beperkt blijft tot kruipverschijnselen.

Uit de berekeningen vaa Prof.Or. Langer ea

Dr.-Ing. Wallner, zie bijlage 6, blijkt dat in de met

pekel gevulde cavernea nagenoeg geen breukverschijn-

selen te verwachten zijn en dat de convergentie van de

cavemen een ' nagenoeg stationair proces is. Uit de

resultaten valt af te leiden dat bij een met pekel

gevulde caverne in een zoutkussen na 20 jaar het

cavernevolume met slechts 0,6\ is afgenomen, in een

zoutkoepel met 2,4\ en in een zoutlaag met 52,9\. De

vuloperatie zal echter waarschijnlijk in enkele jaren

zijn beslag vinden, waarbij de volumeafname ook in de

zoutlaag nog binnen aanvaardbare grenzen blijft.
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Bodemdaling

Alle volumeverandering door breuk en/of kruip van het

steenzout zal zich in principe na verloop van tijd

uiten in bodemdaling aan de oppervlakte. Deze bodem-

daling zal zich uiteindelijk verdelen over eea groot

oppervlak omdat door het visccplastische gedrag vaa het

zout de bovenliggende lagen door buiging en waarschijn-

lijk niet door breuk deze volumeverandering zullen

volgen. Bodemdaling is een ongewenst nevenverschijnsel

van de constructie van ondergrondse holruimten, en

dient tot het minimum beperkt te blijven.

Bij de natte cavemen treedt slechts geringe convergen-

tie op en zal dus ook de bodemdaling minimaal zijn,

zelfs in het geval van de zoutlaag omdat door de grote

diepte het effect over een groot oppervlak verdeeld

wordt.

Vormgeving in verband net de stabiliteit van de

caverne

Door het instandhouden van de inwendige (pekel) druk is

de vormgeving relatief van ondergeschikt belang.

Scherpe hoeken waarin door spanningsconcentraties breuk

kan optreden, zijn waarschijnlijk al tijdens het loog-

proces afgerond.

Volume van de caverne

Wanneer het zoutlichaam isotroop en homogeen zou zijn,

heeft het volume geen invloed op de stabiliteit van de

caverne, want in dat theoretische geval wordt de stabi-

liteit geheel bepaald door de vormgeving.
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De isotropie en homogeniteit van het zoutlichaam wordt

echter verstoord door de aanwezigheid van anhydriet,

kleilaagjes en/of bijmengingen van geringe hoeveelheden

andere zouten dan haliet. Hierdoor ontstaan disconti-

nuïteiten in het spanningsverloop, waarvan de grootte

afhankelijk is van de dimensies van de hol ruimte. Voor

de spanniagscoaceatraties op dergelijke discontinu-

iteitsvlakken geldt hetzelfde als hierboven genoemd bij

de vormgeving. Het totale volume van de met pekel
«

gevulde caverne is relatief van ondergeschikt belang

voor de stabiliteit tijdens de bedrijfsfase.

HAVA 220 en HAVA 2200

Zn een met pekel gevulde caverne mag er van uitgegaan

worden dat deze pekel verzadigd of nagenoeg verzadigd

is. Dat houdt in dat de dichtheid van de pekel ligt

tussen 1200 en 1300 kg/m . De bij voorkeur onderin de

caverne te storten colli HAVA 220 en HAVA 2200 hebben

respectievelijk een soortelijke massa van 1360 en

1140 Jcg/m , met andere woorden de HAVA 220 zinkt

nauwelijks en de HAVA 2200 in het geheel n.'et in de

pekel. Deze colli zullen dus in geval van een natte

bedrijfsvoering verzwaard moeten worden.

Hoeveelheid ingesloten pekel

De hoeveelheid ingesloten pekel in de opberging dient

tot een minimum beperkt te worden. In een diepboorgat

is verdringing van de pekel door de soortelijk zwaar-

dere grout behoorlijk te verwezenlijken dankzij de

beperkte gatdiameter en de mogelijkheid van het in

vergelijking met een caverne redelijk gecontroleerd

aanbrengen van de grout.
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In een natte caverne gevuld met colli van diverse

afmetingen in een willekeurige losse stapeling is van

gecontroleerd aanbrengen van de cement grout geen

sprake meer. Door gebruik te maken van een dunne

cementmortel kan getracht worden de pekel zo goed

mogelijk te verdringen. Hierbij zal echter wel een

zekere verwatering van de mortel optreden, die de

poreusheid en permeabiliteit van het uitgeharde vul-

materiaal zal beïnvloeden. Bovendien zal de verdrongen

pekel verontreinigd worden met bestanddelen uit de

cementmortel.

Voor een globale schatting van de hoeveelheid restpekel

in een natgevulde caverne is het volgende aangenomen:

-• de sumpf bevat 50% pekel,

in de onbeklede wand van de vul schacht en de caverne

dringt per m oppervlak 0,05 m pekel die te

zijner tijd door convergentie mogelijk weer uitge-

dreven kan worden,

35% van het effectieve volume van de caverne wordt

gevuld met afval,

van de resterende 65% wordt maximaal 80% van het

volume ingenomen door het navulmateriaal (uitgeharde

cementgrout).

Met deze gegevens kunnen de volgende waarden berekend

worden, alle hoeveelheden in [m ]:

Inhoud sumpf
Effectieve caverne
inhoud

Restpekel:
- in sumpf

• - in wand

- in navulmateriaal

Totaal

Zoutkoepel

27.000

205.000

13.500
1.100

26.650

41.250

Zoutkussen

14.000

82.000

7.000
500

10.650

18.150

Zoutlaag

27.000

205.000

13.500
1.100

26.650

41.250
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Dit komt neer op ongeveer 1 m pekel per 2 m opge-

borgen afval.

Er zullen in een nat gevulde caverne dus grote hoeveel-

heden pekel achterblijven. Deze pekel kan door druk-

opbouw ten gevolge van convergentie te zijner tijd op

drie manieren in de formaties buiten het zoutlichaam

terechtkomen namelijk: .

a) via mogelijk permeabele lagen of schollen in het

zoutlichaam,

b) fracking (scheurvorming) van het zoutlichaam door de

opgesloten vloeistof.

Uit gesprekken met Prof. Langer* is. gebleken dat

berekeningen uitwijzen dat de drukopbouw in een

afgesloten caverne op een dusdanige wijze verloopt

dat de noodzakelijke minimale frac-druk niet bereikt

wordt. Er moet hierbij echter aangetekend worden dat

hierbij geen rekening was gehouden met de invloed

van omringende cavemen,

c) bij doorbraak van de "afsluiting" in de vulschachc

van de caverne.

Afvoer verdrongen pekel

Het vuïlên~ van de natte caverne leidt tot het

verdringen van pekel. Aangezien niet uitgesloten kan

worden dat tenminste enkele colli tijdens het vulproces

beschadigd worden, is de mogelijkheid dat de verdrongen

pekel radioactief besmet is potentieel aanwezig.
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Bovendien wordt de verdrongen pekel vrijwel zeker

verontreinigd door het navulmateriaal (cementgrout). De

afvoer van dergelijke verontreinigde pekel zal naar

wordt aangenomen zonder behandeling hiervan onmogelijk

zijn. De verdrongen pekel met een volume van 160.000 -

400.000 m zal in geval van radioactieve besmetting

op de opbergfaciliteit behandeld moeten worden als

LAVA. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de opberging in

een vicieuze cirkel komt.

De vuloperatie is een discontinu proces, waarbij bij

elke cyclus een geringe hoeveelheid, in de orde van

enkele m , pekel verdrongen wordt. Zelfs als de pekel

niet radioactief besmet is levert de discontinue

produktie en de kleine hoeveelheden per tijdseenheid

ernstige problemen op voor bijvoorbeeld afvoer per

pijplijn.

Vulkarakteristieken

De snelheid waarmee colli in de stortkooi door de

vulschacht kunnen worden afgelaten zal bij een natte

vulling beperkt worden door de stationaire snelheid van

de stortkooi in de vulschacht. Deze snelheid loopt

sterk terug wanneer de diameter van de stortkooi die

van de vulschacht benadert (het zuigereffect).

Bij het storten van afval in een met pekel gevulde

caverne hebben de colli al na enkele meters hun

stationaire zinksnelheid bereikt en kunnen dus net zo

goed vlak onder de vulschacht losgelaten worden als

vlak boven de stapeling.

65



Inspectiemogelijkneden

De inspectie van de vuloperatie is in de natte caverne

vrijwel beperkt tot het doen van echo- of sonar-

metingen. Het loggen van de cavernewand op K-Mg zouten

of anhydriet schijnt met de huidige technieken niet

mogelijk te zijn.

6.3.3.2 Droae bedrijfsvoering

Convergentie

Door het leegpompen van de caverne valt in een relatief

korte tijd de inwendige druk weg, waardoor het kruip-

en eventueel het breukproces in verhevigde mate geacti-

veerd wordt, waardoor de convergentie sael toeneemt.

Prof. Langer en Dr. Wallner hebben voor de verschil-

lende zoutformaties de convergentie van geschemati-

seerde cavernen berekend met behulp van de eindige

elementen methode, zie bijlage 6 voor de resultaten.

Het leegpompen van de caverne is hierbij vereenvoudigd

door aan te nemen dat 1 jaar na de uitloging de caverne

momentaan leeggepompt wordt. Het momentaan leeg

veronderstellen van de caverne is een goede simulatie

voor een snel leegpompproces, het volume in de vul-

schacht bedraagt immers slechts 2 m /m. Berekeningen

met de eindige elementen methode tonen aan dat ia het

jaar tussen uitlogen en leegpompen nauwelijks iets

gebeurd, maar zodra de caverne leeg is er een grote

toename is in convergentiesnelheid.
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Door de vulschacht langzaam leeg te pompen kunnen waar-

schijnlijk breukprocessen in de cavernewand tot op

zekere hoogte voorkomen worden, de convergentie door

kruip zal aanvankelijk langzamer verlopen, maar zodra

de caverne (vrijwel) leeg is dezelfde snelheid bereiken

als in het geval van een momentaan leeg veronderstelde

caverne.

In een droog te zetten caverne in de zoutlaag, tussen

de 1400 en 1500 m diepte, gaat de convergentie zo snel

dat een dergelijke caverne nauwelijks meer open is

indien de pomp-operatie langer dan 1 jaar zou duren.

Hierbij zijn de in de wanden optredende breukprocessen,

die het dichtlopen van de caverne nog versnellen, niet

eens in rekening gebracht.

Een in de zoutlaag droog te pompen caverne is daarom

dan ook niet verder in de beschouwingen opgenomen.

Uit de berekeningen van Prof. Langer is af te leiden

dat in het' zoutkussen en de zoutkoepel de volumeafname

door kruip zeer snel een stationair proces is. De

volurneafname bedraagt 2,3 jaar na het leegpompen 2,8%

in het zoutkussen en 10,5% in de zoutkoepel en 9 jaar

na leegpompen respectievelijk 6,0% en 29,6% , terwijl

in de zoutlaag 1 jaar na leegpompen alleen door kruip

al een volumeafname zou zijn opgetreden van ruim 90%.

Bodemdaling

Omdat de convergentie door het droogpompen van de

cavernen veel sneller plaatsvindt, zal, ook bij de

sneller uit te voeren droge vulmethode, de bodemdaling

bij droge bedrijfsvoering groter zijn dan bij de natte

bedrij fsvoering.
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Vormgeving

Ook de vormgeving is bij de droge caverne veel belang-

rijker, hetgeen ook blijkt uit de berekeningen in

bijlage 6. Vooral op de scherpe hoeken in de overgang

van sumpf naar de caverne blijken trekspanningen en

breuk op te treden. Verder moet de overgang vulschacht-

caverne zo geleidelijk mogelijk verlopen.

Volume van de caverne

Ook hier is de droge caverne kwetsbaarder dan een met

pekel gevulde, want discontinuïteiten en daarmee samen-

hangende spanningsconcentraties zullen in een droge

caverne, en waarschijnlijk al tijdens de pompfase

breukverschijnselen initiëren, resulteerd in het locaal

gedeeltelijk afschalen van de wand. Een dergelijk

verschijnsel kan tot gevolg hebben dat op zulke

plaatsen aanzienlijke hoeveelheden pekel achterblijven.

.EAVX 220 en HAVA 2200

Deze colli leveren in een droge caverne geen vulpro-

blemen op.

Hoeveelheden restpekel

De caverne zal met bestaand materieel tot op enkele

meters boven de sumpf leeggepompt kunnen worden. De

resterende laag pekel van 1 a 2 m kan chemisch gebonden

worden. Het lijkt vooralsnog onuitvoerbaar om het sumpf

materiaal, bestaande uit modder met brokken anhydriet,

te ontwateren of eventueel weg te pompen. Chemisch

binden van sumpf materiaal met het ingesloten water

lukt misschien over de bovenste meter.
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Voor een globale schatting van de hoeveelheden rest-

pekel is het volgende aangenomen:

de sumpf bevat 50% pekel,

in de onbeklede wand van de vulschacht en caverne

dringt per m oppervlak 0,05 m pekel, die te

zijner tijd door convergentie weer uitgedreven kan

worden,

door het afschal.en van de caverne wanden blijft een-

zelfde hoeveelheid pekel van 0,05 m /m achter

in halfopenstaande spleten,

35% van het effectieve volume wordt gevuld met afval

het navulmateriaal is zo samengesteld dat geen rest-

water achterblijft na het afbinden

Hiermee zijn de volgende hoeveelheden restpekel te

berekenen:

Restpekel in m-*

- in sumpf

- in wand

- in spleten

Totaal

Zoutkoepel

13.500

1.100

1.100

15.700

Zoutkussen

7.000

500

500

8.000

Dit komt neer op 1 m pekel per 4 a 5 m opgeborgen

afval.

Afvoer af te pompen pekel

Aangezien de pekel voor de vuloperatie wordt afgepompt,

is er geen mogelijk contaminatieprobleem en zal de

afvoer waarschijnlijk zonder grote problemen plaats

kunnen vinden. De mogelijkheden voor de "schone" pekel-

afvoer worden in 7.4.1.3 behandeld.
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Vulkarakteristieken

In de droge vulschacht treedt het zuigereffect ook op,

maar is bij een annulaire ruimte tussen de stortkooi en

vulschacht van enkel centimeters al vrijwel te verwaar-

lozen omdat de toegepaste snelheid veel lager ligt dan

do stationaire.

In een droge caverne is de impuls waarmee gestorte

colli op de reeds gestorte hoop terecht komen afhanke-

lijk van de vaihoogte, omdat het in lucht enkele tien-

tallen meters duurt voordat een zwaar vallend voorwerp

zijn stationaire snelheid heeft bereikt, dit in tegen-

stelling tot in de veel viskeuzere pekel. Wanneer de

colli net onder de vulschacht worden losgelaten, zullen

vele colli wellicht beschadigd worden, zo niet open-

breken. Zelfs als ze van enkele meters hoogte worden

gestort is er kans op beschadiging.

Inspectiemogelijfcheden

Velerlei visuele methoden kunnen worden toegepast om de

vuloperatie en de cavernewand te inspecteren, zoals

radar, tv-camera's, enzovoorts.

6.3.3.3 Samenvatting- droge en natte bedrijfsvoering

De vormgeving, convergentie, volume en bodemdaling

zijn van minder belang bij een nat dan bij een droog

bedreven caverne.

In een natte caverne blijft minimaal een twee maal

zo groot volume aan restpekel achter dan in een

droge.
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- Een veel moeilijker oplosbaar en waarschijnlijk zeer

kostbaar probleem zal de afvoer, al dan niet ca

verwerking/ van de door de natte vuloperatie

verdrongen pekel vormen. Deza pekel is potentieel

gecontamineerd door beschadiging of lekkage van

hoogstwaarschijnlijk Meerdere colli en bovendien

verontreinigd door bestanddelen uit het navul-

materiaal.

- Bij de droge bedrijfsvoering is de vuloperatie beter

te controleren dan in de natte.

- De natte vuloperatie is wel meegenomen in deze

studie; de verwerking en de afvoer van de

verdrongen, verontreinigde en potentieel gecontami-

neerde pekel niet. Deze zou in een nadere studie

uitgewerkt dienen te worden, als een natte vul-

operatie serieus overwogen gaat worden.

Vooralsnog lijken er, twee mogelijkheden voor de

verwerking van deze pekel te zijn, te weten:

- Verwerking in het afvalbehandelingsgebouw, dat wil

zeggen indampen en vervolgens storten als LAVA in

een caverne.

- Uitlogen van een tweede caverne, deze leegpompen «n

de potentieel gecontamineerde pekel zonder verdere

behandeling in deze caverne pompen en vervolgens de

toegangsboring (de uitloogboring) afsluiten. Hierbij

dient opgemerkt te worden dat deze optie alleen uit-

voerbaar is in de zoutkoepel en het zoutkussen.
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6.4 Tussenopslaa van ICSA en HAVA

6.4.1 WTC transport van de interiniopslaqr naar de oBber<qrlo<gafcj.'*

De KSA ea HAVA colli (categorieën 1 t/m 5a) worden

vanaf de interimopslag aangevoerd over de openbare weg

met vrachtwagens of per rail net speciale wagons waarop

een nog te ontwerpen transportcontainer staat vaa ca.

120 ton. Deze WTC heeft behalve een stralingsafscher-

mende ook een mechanisch beschermende functie tegen

botsingen, brand, etc. Van de WTC ontbreken thans neg

een aantal specifieke gegevens, zoals bijvoorbeeld

vorm, afmeting, wijze van afsluiten, enzovoorts. Voor

de principe beschrijvingen van de diverse handelingen

zijn deze details van minder belang, wal echter voor de

tijds- en kostenramingen.

Vanaf het moment dat een gevulde WTC op de interim-

opslag gereed staat voor vertrek, zijn de volgende

handelingen te onderscheiden:

a) Gegevensoverdracht.

Gegevens betreffende inhoud van de WTC en betref-

fende inhoud en conditie van de individuele colli

worden door de interimopslag naar de opberglocatie

verzonden. Hierbij wordt gedacht aan directe data-

transmissie via bijvoorbeeld telefoonlijnen.

Aangenomen wordt dat alleen niet gecontamineerde

colli worden verzonden.

b) De opberglocatie geeft het transport vrij.
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c) Transport vaa de HTC door middel vaa rail- of weg-

vervoer.

Op details vaa dit transport wordt hier aiet

ingegaan. Hel vaa belaag is dat de transporteur een

laadbrief meekrijgt, waarin alle van belaag zijnde

gegevens betreffende de HTC en colli zija opgenomen.

d} Aankomst HTC bij het hek van de opslaglocatie.

Het transport wordt hier in een sluis geparkeerd.

Deze sluis, zie tekening 05.01 en 05.02, bestaat uit

een omheinde ruimte met als in- en uitgang twee

poorten die niet zonder meer tegelijkertijd geopend

kunnen worden. In deze sluis wordt de laadbrief

vergeleken met de van te voren overgestuurde

gegevens. In het geval dat deze gegevens onderling

niet overeenstemmen dient contact opgenomen te

worden met de interimopslag, waarna mogelijkerwijs

besloten kan worden de betreffende HTC terug te

sturen. De bevindingen worden administratief

verwerkt.

6.4.2 Het lossen van de WTC

Ha beëindiging van de controle en registratie wordt de

sluis aan de zijde van de opberglocatie geopend en kan

het transport naar de tussenopslag gebouwen doorrijden,

in dit geval tot in het KSA-gebouw, zie tekening 06.01.

De WTC wordt horizontaal over de openbare weg vervoerd.

Aan de voor- en achterzijde van de HTC zijn stoot-

dempers aangebracht om deze tijdens het transport tegen

beschadigingen te beschermen.
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Om de colli uit de WTC te kunnen halen, moeten de

volgende handelingen worden verricht (zie ook tekening

06.01):

- Registratie van de lading van de WTC

- Controle op eventuele contaminatie, beschadiging,

lekkages, etc.

- Het verwijderen van de stootdempers met behulp van

een zware bovenloopkraan (hefvermogen ca. 150 ton).

- Het verticaal zetten van de WTC, zodanig dat bet

deksel aan de bovenkant zit. Dit gebeurt met boven-

genoemde bovenloopkraan, waarbij de WTC aan één

zijde uit de jukken gelicht wordt.

- Hét lichten vaa de WTC van het wegtransportmiddel en

het plaatsen met voornoemde bovenloopkraan op een

speciaal van centreernokken voorziene wagen. Deze

wagen staat op zware rails, haaks op de rijrichting

van de bovenloopkraan.

- Het droogblazen van de WTC.

De WTC wordt onder een manipulator geplaatst waarmee

. de bouten van het deksel simultaan, met behulp van

hydraulisch gereedschap, losgedraaid en verwijderd

worden. Wanneer het buitenste deksel de gasdichte

afsluiting van de WTC verzorgt, dan moet deze mani-

pulator mogelijk in de hot-cell geplaatst worden.

- Het plaatsen van de WTC (nog steeds op voornoemde

speciale wagen) onder de opening in het plafond, die

de toegang vormt tot de hot-cell. Deze toegang is

afgesloten met een schuifmechanisme om mogelijke

straling uit de hot-cell af te schermen. Het schuif-

mechanisme kan in principe alleen geopend worden

wanneer een WTC gasdicht op de opening is aange-

sloten.
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Omdat aangenomen is dat de WTC voor KSA en HAVA in

alle gevallen identieke afmetingen heeft kan de WTC

op de hot-cell aangesloten worden door een afsluit-

ring om de WTC te laten zakken en de gasdichte ver-

binding met de hot-cell tot stand te brengen. Het

afsluitmechanisme kan bijvoorbeeld ' een pneumatische

rubber afdichting zijn. Deze methode is in het ont-

werp toegepast. Een alternatief is het omhoog

drukken van de WTC tegen een afsluitring in de toe-

gangsopening van de hot-cell. Dit kan zowel gebeuren

door de WTC al dan niet samen met de laadvloer van

het transportmiddel omhoog te drukken of, eenvou-

diger, door vloer met rails en transportmiddel in

zijn geheel hydraulisch op te lichten (het weegbrug-

principe), en in deze positie borgen.

Controle op de gasdichtheid van de verbinding WTC -

hot-cell.

Het openen van de schuif, waarvan het openings-

mechanisme gekoppeld is aan de controle op gasdicht-

heid, zodanig dat de schuif niet geopend kan worden

voordat de afdichting aan de voorgeschreven eisen

voldoet.

Controle of de schuif goed geopend is.

Het verwijderen van het deksel van de WTC met een in

het hot-cell geplaatste en op afstand bediende kraan.

Controle op mogelijke beschadiging van het deksel

met behulp van tv-camera's en op mogelijke contami-

natie door middel van op afstand uitgevoerde veeg-

testen, die onmiddellijk in het, naast de hot-cell

gelegen, laboratorium worden geanalyseerd.

Wanneer het deksel niet gecontamineerd is, wordt

het, eventueel in een van de rest afgesloten deel

van de hot-cell, tijdelijk ter zijde gelegd. Wanneer

echter het deksel gecontamineerd blijkt te zijn,

moet het gedecontanineerd worden.
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Indien de WTC een tweede deksel heeft, worden met

een op afstand bediende manipulator de bouten los-

gedraaid en verwijderd, het deksel gelicht en gecon-

troleerd zoals hiervoor beschreven voor het eerste

deksel.

Ka het verwijderen van de deksels van de WTC zijn de

"naakte" colli vanuit de hot-cell bereikbaar. Met

behulp van een «ja een bovenloopkraan bevestigd

koppelmechanisme/ dat specifiek is voor elk type

collo, worden de colli één voor één uit de WTC

gehaald, in de hot-cell gecontroleerd op beschadi-

gingen en cont-.aminatie, indien nodig daar gerepa-

reerd en/of gedecontamineerd en eventueel in een

overpack geplaatst welke wordt afgelast. Vervolgens

wordt het collo in een sluis neergelaten, waardoor

het collo in de kelderruimte wordt geschoven naar de

positie waar deze, indien gewenst, direct in een LTC

kan worden geladen. Wanneer er op dat moment geen

LTC beschikbaar is wordt het collo overgepakt door

een tweede bovenloopkraan en op een van te voren

bepaalde plaats tijdelijk in een rek opgeslagen.

In de hot-cell worden, voor zover mogelijk de

gegevens van elk collo met camera's en op afstand

bestuurde apparatuur gecontroleerd. Bovendien worden

eventuele t>9schadigingen, contaminaties, plaats in

de kelderruimte, etc. aan het gegevensbestand toege-

voegd.

De kelderruimte (of vault) voor het KSA» en even-

tueel HA VA 200, bevindt zich aan de ene kant van de

hot-cell, die voor het overige HA VA aan de andere

zijde. Deze tweedeling is mede ingegeven door de

constructieve maatregelen die samenhangen met de

veel hogere oppervlakte dosissnelheid en warmtepro-

duktie van KSA in vergelijking met HAVA.
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Bij een optimalisatie van het ontwerp zal onderzocht

moeten worden of de KSA en HAVA kelderruimten

mogelijk geïntegreerd zouden kunnen worden.

- Als alle colli uit de WTC zijn verwijderd, wordt de

WTC op contaminatie gecontroleerd, ook wanneer

tijdens de voorgaande losoperatie geen enkele collo

of deksel was gecontamineerd. Was dit laatste het

geval dan moet de WTC zondermeer gedeecntamineerd

worden om als normaal transport naar de interim-

opslag teruggestuurd te kunnen worden. Deze even-

tuele decontaminatie zal in een aparte decontamina-

tieruimte plaatsvinden.

- Vervolgens wordt het deksel (of de deksels) terugge-

plaatst en de schuif gesloten.

Na controle op de sluiting van de schuif wordt de

gasdichte verbinding verbroken, de afsluitring

omhoog getrokken en wordt de WTC met wagen onder de

manipulator geplaatst waar de bouten weer geplaatst

en aangedraaid worden.

Indien beschadiging van de WTC is geconstateerd,

worden de gebreken gerepareerd * in een speciaal

hiervoor ingerichte werkplaats.

- Tenslotte wordt de WTC teruggeplaatst op de

transportvrachtauto of -wagon en worden de stoot-

dempers weer aangebracht.

Voordat de WTC-combinatie kan vertrekken naar de

interimopslag moet het logboek van de WTC bijgewerkt

worden. In dit logboek worden ondermeer geconstateerde

contaminaties, decontaminaties, reparaties en derge-

lijke bijgehouden en tevens wordt hierin verklaard dat

de WTC bij vertrek van de opberglocatie niet gecontami-

neerd was.
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Aan de poort wordt gecontroleerd of het logboek juist

en volledig is ingevuld en na goedkeuring wordt de

WTC-combinatie vrijgegeven voor vertrek. Dit wordt

tegelijkertijd doorgegeven aan de interimopslag.

6.4.3 Handelingen in de hot-cell

De belangrijkste handelingen ia de hot-cell zijn in de

voorgaande paragraaf beschreven. Nogmaals wordt her-

haald dat -alle handelingen in, of bestuurd vanuit, de

hot-cell plaatsvinden met vanuit een bedieningsruimte

op afstand te besturen eventueel volledig programmeer-

bare apparatuur. De hot-cell is alleen dan toegankelijk

voor personeel wanneer alle stralende objecten daaruit

verwijderd zijn. Alle handelingen zijn te controleren

met behulp van tv-caznera's en/of van achter stralings-

afschermend glas.

Wanneer tijdens één van de handelingen contaminatie

wordt geconstateerd, moet het gecontamineerde voorwerp,

in een speciaal voor dit doel ingericht deel van de

hot-cell, eerst gedecontantineerd en nogmaals gecontro-

leerd worden, voordat dit voorwerp het verdere proces

mag doorlopen. Het voor de decontaminatie gebruikte

reinigingsmiddel wordt zorgvuldig opgevangen en nader-

hand gezuiverd dan wel tot te deponeren afval verwerkt

in het afvalbehandelingsgebouw (zie no. 12 op tekening

05.01 en 05.02). Bedacht moet worden dat de decontatni-

natieruimte in de hot-cell door het decontaminatie-

proces zelf gecontamineerd wordt, en dus regelmatig

gereinigd moet kunnen worden. Een dergelijke

decontaminatie moet in ieder geval plaatsvinden voordat

een volgende WTC aan de hot-cell wordt gekoppeld.
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In verband met de behandeling van mogelijk gecontami-

neerde objecten en het decontaminatieproces verdient

het aanbeveling om in de hot-cell permanent een onder-

druk te handhaven. Eventueel gecontamineerde stof-

deeltjes kunnen opgevangen worden in een absoluutfilter

dat voor de ventilator is geplaatst.

In het diepboorgaten en cavemen concept en eventueel

in het mijnconcept dient om de KSA en HAVA 200 colli

een overpack te worden aangebracht. De benodigde

overpacks worden op een daarvoor bestemde plaats in de

hot-cell klaargezet alsvorens de WTC wordt aangesloten.

Wanneer na de veegtest is geconstateerd dat het KSA of

HAVA 200 collo niet gecontamineerd is, wordt deze in de

overpack geplaatst. Hierna wordt het deksel, met hijs-

punt, op de gevulde overpack geplaatst en door middel

van de electro-beam methode vastgelast. Vervolgens

wordt het collo inclusief overpack in de sluis naar de

kelderruimte geplaatst.

In de hot-cell is een "noodafschermvat" voorzien, waar-

in een collo tijdelijk neergezet kan worden wanneer een

storing optreedt in de besturing van een in de hot-cell

geplaatst instrument of werktuig. Het neerzetten van

het collo in dit vat kan vanuit een afgeschermde ruimte

met de hand bestuurd en met handkracht uitgevoerd

worden, bijvoorbeeld met behulp van kabels of kettingen.

Reparatie van de in de hot-cell gebruikte apparatuur is

mogelijk in een speciaal voor dit doel ingericht volle-

dig afgeschermd gedeelte van de hot-cell.
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6.4.4 Handelingen in de kelderruimte

De keiderruimte bestaat uit twee aan weerszijden van de

hot-cell gelegen delen, respectievelijk de KSA, even-

tueel samen met HAVA 200, en de HAVA kelderruimte. In

deze ruimten staan open rekken waarin de colli tijde-

lijk kunnen worden opgeslagen. Deze rekken zijn zo

ingericht dat elk collo vrij staat. Dit laatste is

wenselijk zowel om beschadiging van de al dan niet van

overpack voorziene colli zo veel mogelijk te voorkomen

als voor een goede koeling. De kelderruimten worden

gekoeld door middel van natuurlijke luchtcirculatie,

waarbij de uitstromende lucht een absoluut filter

passeert, voordat deze door de schoorsteen in de

buitenlucht verdwijnt.

Ook de kelderruimten zijn in principe niet toegankelijk

voor het personeel. Alle handelingen worden ook hier

uitgevoerd met op afstand bestuurbare en programmeer-

bare apparatuur. Controle op de handelingen is mogelijk

met behulp van tv-camera's. Reparatie van in de kelder-

ruimten aanwezige apparatuur is mogelijk in een

speciaal voor dit doel ingericht afgeschermd gedeelte

van de kelderruimten.

De handelingen in de kelderruimte beperken zich in

principe tot het vullen en het legen van de kelder.

Bij het legen van de kelder wordt het collo weer met de

bovenloopkraan opgepakt en in de laadpositie geplaatst.

80



6.4.5 Cyclusti-id WTC

De cyclustijd voor een WTC kan in vier onderdelen

worden gesplitst, te weten:

a) laden van de WTC op de interimopslag

b) transport van de laadplaats naar de opberglocatie

c) lossen op de opberglocatie

d) lege transportmiddelen terug naar de laadplaats

onder a) genoemd

In het kader van deze studie is alleen punt c) nader

uitgewerkt. De reistijden bedoeld in punt b) en d)

zullen waarschijnlijk niet meer dan één dag bedragen.

De laad tijd op punt a) is moeilijk in te schatten omdat

daar ook allerlei wachttijden een rol kunnen spelen,

maar in principe moet de zuivere laadtijd op de

interimopslag vergelijkbaar zijn met de lostijd op de

opberglocatie. Ook bij de lostijd op de opberglocatie

moet zeker in het geval van een railtransport van meer-

dere wagons rekening gehouden moeten worden met wacht-

tijden.

De hier gegeven cyclustijden zijn schattingen, pas

wanneer meer details van de verschillende onderdelen

bekend zijn kan een en ander worden geoptimaliseerd.

6.4.5.1 Lossen in de tussenopslag op dë opberglocatie

Onder de losoperatie worden alle handelingen verstaan

vanaf de aankomst bij het hek van de opberglocatie tot

en met de plaatsing in de tussenopslag van de op te

bergen colli en het vertrek van de transportmiddelen

vanaf de opberglocatie.
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KSA en HAVA colli wordt aangevoerd in- WTC' s en via de

hot-cell in desbetreffende kelderruimten tijdelijk

opgeslagen. Tijdschattingen en de onderlinge relatie

van de diverse handelingen zijn schematisch grafisch

weergegeven in tekening 06.06 en 06.07. Hierbij is

aangenomen dat KSA en HAVA 200 beide in de KSA kelder-

ruimte worden opgeslagen.

Aangezien de WTC voor de verschillende categorieën

verschillende aantallen kan bevatten zal ook de cyclus-

tijd verschillen voor de diverse categorieën.

De belangrijkste onderdelen van de WTC "los"-

cyclustijden zijn in de volgende tabel samengevat:

cyclustijd/WTC
(in minuten)

aankomst WTC KSA-

gebouw t/m

aansluiting hot-cell

en verwijderen van

deksel

verwijderen van

1 collo uit WTC

en plaatsen in

kelderruimte

(aantal colli/WTC)

totale lostijd WTC

sluiten WTC t/m
vertrek vanaf
KSA g-?.bouw

totaal per WTC

KSA/
HAVA 200

155

(30)

(12)

360

125

640

HAVA
1430

155

(30)

(2)

60

125

340

HAVA
220

155

(30)

(12)

360

125

640

HAVA
2200

155

(30)

(1)

30

125

310
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Wanneer één of meer colli en/of de WTC gedecontamineerd

moeten worden zullen de lostijden van de WTC nog toe-

nemen. De extra tijd voor decontaminatie is voorlopig

(laag) geschat op 1 uur per collo plus 1 uur voor de

WTC. De mogelijke lostijden zouden kunnen worden:

cyclustijd/WTC
(in uren)

- geen contaminatie

geconstateerd

- decontaminatie

1 collo + WTC

- decontaminatie

alle colli + WTC

KSA/
HAVA 200

10,7

12,7'

23,7

HAVA
1430

5,7

7,7

8,7

HAVA
220

•

10,7

12,7

23,7

HAVA
2200

5,2

7,2

7,2

6.5. Qpberaing hooa-actief afval

Het hoog-actief afval is onder te verdelen in twee groepen, te

weten:

- KSA, HAVA 200 en HAVA 1430, die in het diepboorgaten en

cavernen concept in diepboorgaten wordt opgeborgen en in het

mijnconcept in droge deponieboorgaten.

HAVA 220 en HAVA 2200, die in het diepboorgaten en cavernen-

concept samen met MAVA, LAVA, monolieten en ontmantelings-

puin in cavernen wordt opgeborgen en in het mijnconcept in

een speciale HAVA caverne.
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6 5.1 Het laden van de LTC

De KSA en HAVA colli hebben een dusdanig hoge opper-

vlakte dosissnelheid dat ze tijdens transport verpakt

moeten zijn in een LTC waarvan de oppervlakte dosis-

snelheid van 0,2 mSv per uur en de dosissnelheid op 1 m

afstand 0/1 tnSv per uur niet mag worden overschreden.

Deze LIC's mogen alleen op het terrein van de opberg-

locatie worden gebruikt. In de LTC's vindt het trans-

port van de colli vanuit de tussenopslag naar de eind-

deponie plaats, onverschillig of dit nu een diepboor-

gat, caverne of mijn is.

De in verschillende strategieën toe te passen afscherm-

dikten in de LTC's voor de verschuilende typen radio-

actief afval zijn zoals vermeld in 6.2.2.

Een LTC wordt gevuld via een met een schui fmechani sme

afgesloten-opening in het plafond van de kelderruimte.

Het aantal verbindingen tussen kelderruimte en de LTC

laadverdieping is minimaal gehouden en beperkt tot twee

per kelderruimte/ te weten een werkopening en een

reserveopening. Omdat de wagen waarmee een collo vanuit

de hot-cell naar de kelderruimte wordt gesluisd zowel

voor vervoer van KSA als HAVA wordt gebruikt, bestaat

in principe de mogelijkheid om KSA vanuit de HAVA

kelder in een LTC te laden. Hierdoor zou de reserve-

opening in beide kelders kunnen vervallen, op voor-

waarde dat de onderzijde van de KSA-LTC qua constructie

gelijk is aan een HAVA-LTC. Onder deze openingen

bevinden zich in de kelderruirte de in de vorige para-

graaf genoemde laadposities.
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Bij het vullen van een LTC worden de volgende hande-

lingen verricht (zie tekening 06.02 t/m 06.05):

- Het plaatsen van een lege LTC met een bovenloopkraan

boven de van centreemokken voorziene, gesloten

werkopening.

- Borging van d< tan de werkopening waardoor bet

achuifmechanisme van de werkopening gekoppeld wordt

aan de bodemschuif van de LTC. De bodenschuif kan

alleen geopend worden als de LTC in posi'cie staat.

- Het verwijderen van de beschermkap van het (ont)kop-

pelingsmechanisme in de LTC.

- Verbinding van de als wnbilical (navelstreng) uitge-

voerde hijskabel met het (ont)koppelings-mechanisme

en controle op de electrische verbindingen. Het

(ont)koppelingsmechanisme is zodanig uitgevoerd dat

hierdoor ook naar bov-n voldoende stralings-

afscherming wordt gewaarborgd. Bet

(ont)koppelingsmechanisme wordt electromagnetisch

geactiveerd.

- Lossing van de borging van de bodemschuif van de LTC.

- Het openen van de bodemschuif van de LTC door bet

opentrekken van de schuif in de werkopening en

controle of de schuiven goed geopend zijn.

- Lossing van de borging van het (ont)koppelings-

mechanisme •

- Het neerlaten van het (ont)koppelingsTnechanisme door

de werkopening tot over het in de laadpositie opge-

stelde collo. Hierbij wordt de hijsdraad door een op

of om de LTC geplaatste sluisconstructie gevoerd als

afscherming tegen strooistraling.

- Het (ont)koppelingsmechanisme, dat op afstand

bestuurd wordt, sluit om het oppakpunt van het collo.
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(Ont)koppelingsmechanisine en collo worden samen in

de LTC getrokken.

Borging van bet (ont)koppelingsmechanisme, dat het

collo vast blijft houden.

- Het sluiten van de beide schuiven en controle op

goede sluiting van de schuiven.

- Borging van de bodemschuif van de LTC.

- Het losnemen van de hijsdraad uit en het aanbrengen

van de beschermkap op het (ont)koppelingstnechanisme.

Lossing van de borging van de LTC; dit is alleen

mogelijk als de schuif van de werkopening gesloten

is.

De LIC kan nu door de bovenloopkraan opgepakt en

vervolgens op het onderstel neergezet worden dat in het

mijnconcept gebruikt wordt voor het schachttransport of

in het diepboorgaten en cavernen concept door een luik

op een op maaiveld niveau staande wagen geplaatst

worden waarmee de LXC over de terreinwegen naar de

eindopbergingslocatie wordt vervoerd.

6.5.2 Het lossen van de LTC

Op de einddeponie locatie is boven bet boorgat of vul-

schacht eenzelfde schuifconstructie geplaatst als in

het plafond van de kelderruimte in het KSA-gebouw. Bij

het "lossen" van de LTC worden dezelfde handelingen

verricht als bij het laden, met als verschil dat

tijdens het neerlaten van het (ont)koppelingstnechanisme

het collo wordt vastgehouden. De positie van het (ont)-

koppelingsmechanisme kan met behulp van in de umbilical

opgenomen meetsystemen continu bepaald worden. Het

collo kan gelost worden wanneer het op einddiepte in de

opberging is.
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In het (oat)koppelingsmechanisme is een verklikker

geïnstalleerd, die aangeeft of het collo gelost is.

Lossen gebeurt positief, dat wil zeggen, dat alleen

gelost kar» worden wanneer vanuit de bedieningsruimte,

na controle van de einddiepte van bet collo, een

lossingssignaal gegeven wordt. Ha het lossen wordt het

kopptlmechanisme teruggelierd, de schuif op het

deponiegat samen met de schuif van de LIC gesloten, het

(ont)koppelingsmechanisme geborgd en de umbilical los-

genomen.

De lege LTC wordt terugvervoerd naar het overslaggebouw

en op een speciale plaats grondig gereinigd van moge-

lijk gecontamineerde pekel in het diepboorgatenconcept

en van zout in het mijnconcept. Het hierbij gebruikte

reinigingsmiddel wordt zorgvuldig opgevangen en in het

afvalverwerkingsgebouw gezuiverd of verwerkt. Ha reini-

ging wordt de LTC op contaminatie getest, indien nodig

gedroogd, en vervolgens vrijgegeven om een volgend

collo te vervoeren.

Voor zover niet reeds vermeld, wordt er nogmaals op

gewezen dat elke verplaatsing van elk afzonderlijk

collo bijgeschreven moet worden in het voor elk collo

opgebouwd databestand.

6.5.3 Qpberaino: van KSA. HAVA 200 en HAVA 1430

Voor de opberging van KSA (categorie 1) en HAVA 200

(categorie 3) is in het diepboorgaten en cavernen-

concept uitgegaan ' van boorgaten met een diameter van

t 700 mm (zie 6.3.1) en in het mijnconcept droog-

boringen van 6 600 non en voor HAVA 1430 (categorie 4)

in beide opbergconcepten van boorgaten van 6 1350 mm.
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Om het samendrukken, zie appendix 2, van de gestapelde

KSA en HAVA 200 colli ten gevolge van bovenbe las ting

2oveel mogelijk te voorkomen, wordt in het geval van

het mijnconcept tussen twee colli een laag gemalen zout

van 0/65 m lengte aangebracht/ zodat voor 1 collo een

stapellengte van 2/0 m nodig is.

Zn hat diepboorgaten es cavernenconcept daarentegen

zijn de KSA en HAVA 200 colli van een overpack voorzien

en is een collolengte van 1,75 m aangehouden. Uitgaande

van de gegeven hoeveelheden leidt dit tot de volgende

aantallen (zie ook 7.2.3 en 8.2.3):

- dieobooroaten:

Strategie

6 700 mm boorgaten
colli KSA/gat
colli HAVA 200/gat
totaal colli/gat
lengte gat [m]

6 1350 mm boorgaten
colli HAVA 1430/gat
lengte gat [m]

A

koepol

1
300
20

320
1160

1
200
950

kussen

4
75
5
80
690

3
67
670

laag

3
100
7

107
1490

2
100

1475

B/C

koepel

5
408
24

432
1360

3
467
1420

kussen

26
79
4
83

700

17
82
700

laag

19
108
6

114
1500

13
108

1490

- opberamiin:

Strategie

6 600 nun boorgaten
colli KSA/gat
colli HAVA 200/gat
totaal colli/gat
lengte gat [m]

è 1350 boorgaten
colli HAVA 1430/gat
lengte gat [m]

A

koepel

7
43
3
46
115

5
40
90

kussen

7
43
3
46
115

5
40
90

B/C

koepel

16
128
8

136
290

12
117
225

kuisen

46
44
3
47
115

32
44
100
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Voor de beschrijving van de procedure om colli in het

boorgat af te laten wordt verwezen naar 6.5.2.

In het diepboorgaten en cavernenconcept blijft het

boorgat tijdens de opbergoperatie gevuld met pekel, in

het mijnconcept is het boorgat droog tot stand gebracht

en wordt ook droog gevuld.

De aflaatsnelheden in de diepboorgaten worden beperkt

door de stationaire snelheid van de colli in de rela-

tief nauwe, met pekel gevulde buis. Deze snelheden

liggen in de orde van 1,3 m/s voor KSA/HAVA 200 in een

6 700 mm .boorgat en op ongeveer 0,5 m/s voor

HAVA 1430 in een 6 1350 mm boorgat. In de droge

deponieboorgaten in de mijn liggen de stationaire snel-

heden in het met lucht gevulde boorgat boven de 15 m/s,

zodat hier de beperking van de aflaatsnelheid niet door

het medium in het boorgat bepaald wordt maar door eisen

voortkomend ui(& de veiligheid van de vuloperatie. In

het mijnconcept is gekozen voor 1 m/s.

6.5.3.1 Vuloperatie in diepboorgaten

Opberging

Voordat een LTC op een vulstation wordt geplaatst,

wordt de pekel in het diepboorgat enige meters af ge-

pompt om te voorkomen dat deze tijdens de vuloperatie

kan overstromen of in de schuifconstructie loopt, zie

tekening 06.08. Deze afgepompte pekel is potentieel

gecontamineerd en moet dus behandeld worden in het

afvalbehandelings gebouw.
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Wanneer deze pekel ingedampt wordt ontstaat uit een

ei 700 mm boorgat ca. 100 kg zout per meter

boorgatlengte en uit een 6 1350 mm boorgat ongeveer

360 kg per meter.

Voor cyclustijden voor KSA/HAVA 200 zie tekening 06.09,

waarin de cyclus aangegeven is voor de gemiddelde boor-

gatdiepte in de verschillende formaties. Voor HAVA 1430

bedraagt de gemiddelde cyclustijd 115 minuten in de

zoutkoepel, 100 minuten in het kussen en 145 minuten in

de laag.

Aannemende dat per dag effectief 6 uur en 5 dagen per

week gevuld wordt/ dan wordt de vultijd in weken van

een diepboorgat in de verschillende strategieën:

Strategie

6 700 mm
colli/dag
vultijd wk/gat
totale vultijd

6 1350 mm
colli/dag
vultijd wk/gat
totale vultijd

A

Koepel

4
16
16

3
14
14

Kussen

4
4
16

3
5

15

Laag

3
8

24

2
10
20

B/C

Koepel

4
22

110

3
32
96

Kussen

4
4

104

3
5
85

Laag

• 3
8

152

2
10

130

Aanvulling

De gehele vuloperatie is erop gericht dat zo min moge-

lijk pekel achterblijft in de met colli gevulde diep-

boorgaten. Hiertoe moet de annulaire ruimte tussen

collo, al dan niet met overpack, en boorgatwand en de

ruimte tussen de colli opgevuld worden met een aanvul-

materiaal dat de pekel verdringt.
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Voorgesteld wordt hiervoor vloeimortel te gebruiken,

waaraan plastificeerders zijn toegevoegd en waarvan de

maximale korrelafmeting van de toeslagstoffen wordt

beperkt tot ca. 8 mm. Deze vloeimortel wordt voor het

plaatsen van een collo aangebracht. Om de uithardings-

tijd van de mortel te beïnvloeden kunnen vertragers of

versnellers toegevoegd worden. Hiermee is de uithar-

dingstijd zodanig in te stellen dat de vulling een

bepaalde consistentie heeft voordat het volgende collo

geplaatst wordt.

In het «S 700 mm boorgat is ca. 0,37 m vloeimortel

per te plaatsen collo nodig. Voor HAVA 1430 moet voor

de vulling van de annulaire ruimte 0,4 - 1,0 m

- afhankelijk van de exacte vorm- per collo aangebracht

worden. De snelste en meest beheersbare methode is deze

mortel met een kubel naar beneden te brengen. De kubel

dient zodanig geconstrueerd te zijn dat deze pas opent

na contact met het laatst geplaatste collo. Om de

mortel te kunnen lossen dient de kubal zowel aan de

onderkant als aan de «bovenkant te openen. Verder dient

de kubel na het lossen geopend te blijven om op die

manier tijdens het ophijsen minder weerstand te onder-

vinden en tevens door de pekel schoongespoeld te worden.

Voor het kubelbedrijf wordt van dezelfde hijsinstal-

latie gebruik gemaakt als voor het plaatsen van de

colli. Gezien de hoogte vsn de pekelkolom in het boor-

gat, waardoor de straling uit de collistapeling naar is

aangenomen voldoende wordt afgeschermd, kan de kubel

zonder speciale sluisconstructie afgelaten worden. Het

op deze mortel geplaatste collo zal hierin wegzakken

waardoor deze in de annulaire ruimte wordt geperst en

op die wijze de pekel verdringt.
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Het is hierbij echter niet uit te sluiten dat in de

annulaire ruimte kleine hoeveelheden pekel

achterblijven. Verder blijft er een onbekende

hoeveelheid pekel achter die in de boorgatwand is

gedrongen en wellicht na verloop van tijd weer

uitgedreven wordt.

6.5.3.2 Opbergmijn

Vuloperatie

In het mijnconcept wordt de LTC, zodra deze geladen is,

met de bovenloopkraan op de laadvloer opgepakt en op

het railonderstel voor het schachtvervoer geplaatst en

geborgd. Dit onderstel wordt met een manipulator op de

schachtkooi geduwd en ondergronds weer de schachtkooi

uitgetrokken. Vervolgens wordt de LTC wederom met een

bovenloopkraan opgepakt, op het ondergrondse transport-

voertuig geplaatst en naar het deponieboorgat gereden,

waar de LTC boven het boorgat op de schuifconstructie

wordt geplaatst, zie tekening 06.10.

Aangezien hier het boorgat niet gevuld is met een

afschermend materiaal zoals pekel, maar met lucht, moet

de schuifconstructie deze functie vervullen wanneer er

geen LTC op het boorgat geplaatst is.

De cyclustijd voor een LTC is als volgt opgebouwd:

Vullen LTC
Transport heen
Plaatsen collo in
boorgat
Transport terug

Cyclustijd van een LTC

zoutkoepel

20 min.
25 min.

15 min.
25 min.

85 min.

zoutkussen

20 min.
25 min.

10 min.
25 min.

80 min.

92



Wanneer met twee LTC's gewerkt wordt en deze kruisen

elkaar in de laadplaats van de KSA-verdieping dan kan

elke 45 minuten een collo in het boorgat geplaatst

worden. Met drie LTC's loopt deze tijd zelfs terug tot

ca. 30 minuten. Meer LTC's inzetten heeft nauwelijks

zin omdat tussen het plaatsen van twee colli een

bepaalde hoeveelheid fijn zout als aanvulmateriaal

aangebracht moet worden.

Uitgaande van 3 LTC's, een werkdag van 6 uur effectief

en 5 werkdagen/week, dan duurt het vullen van een

deponieboorgat het volgende aantal werkdagen, respec-

tievelijk -weken:

Strategie

6 600 mm
colli/dag
colli/boorgat
werkdagen/boorgat
aantal boorgaten
aantal werkweken

tf 1350 mm
colli/dag
colli/boorgat
werkdagen/boorgat
aantal boorgaten
aantal werkweken

Koepel

12
46
4
7
6

12
40
4
5
4

A

Kussen

12
46
4
7
6

12
40
4
5
4

Koepel

12
136
12
16
39

12
117
10
12
24

B/C'

Kussen

12
48
4

46
37

12
44
4
32
26

De netto opbergtijd in de B of C' strategie voor het

KSA/HAVA 200 en HAVA 1430 bedraagt dus minder dan

anderhalf jaar. De werkelijke tijdsduur zal bepaald

worden door de boorcapaciteit.
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Aanvulling

Aangezien het deponieboorgat droog tot stand wordt

gebracht en de colli droog in het boorgat worden

geplaatst, ligt het voor de hand dat ook de aanvulling

droog is en droog wordt aangebracht. Het meest natuur-

lijke materiaal dat hiervoor gebruikt kan worden is

fijngemalen zout, afkomstig uit de eigen mijn.

De eenvoudigste manier om het zout in het boorgat aan

te brengen is via een op de standpijp aangesloten

leiding, zie tekening 06.10 en 09.04. Door in deze

leiding een sluis te plaatsen kan na de plaatsing, van

een collo steeds een bepaalde hoeveelheid zout in het

gat geblazen worden. Het zout valt vrij naar beneden en

zal hierbij de annulaire ruimte tussen collo en de

boorgatwand redelijk gelijkmatig opvullen en vervolgens

een laag van ongeveer 0,65 cm boven de laatst geplaat-

ste colli vormen.

• ° '

Geschat wórdt dat het aanbrengen van de zoutaanvulling

globaal evenveel tijd in beslag neemt als het plaatsen

van een collo, dus 15 a 20 minuten.

Een alternatieve methode om het zout op de colli aan te

brengen is het kubelbedrijf, waarbij, met gebruikmaking

van de hijsinstallatie voor het plaatsen van de colli,

een speciaal voor dit doel ta construeren kubel gevuld

met fijn zout tot vlak boven het laatst geplaatste

collo afgelaten en daar gelost wordt. Een nadeel van

deze methode is dat deze kubel in verband met

stralingsafscherming uit een LTC-achtige constructie

afgelaten dient te worden, terwijl bij de vulling via

een leiding de bochten in de leiding en de leiding zelf

voor voldoende stralingsafscherming zorgdragen.
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6.5.4 Qpberaincr van HAVA 220 en HAVA 2200

HAVA 220 mag volgens de opdrachtomschrijving zowel in

boorgaten als in een caverne opgeborgen worden, maar

gezien het relatief grote aantal en de daarmee samen-

hangende stapelhoogte en het relatief geringe totale

volume is voor deze categorie afval gekozen voor het

opbergen in cavemen. In het diepboorgaten en cavernen-

concept worden HAVA 220 en HAVA 2200 in de A en B

strategie bij voorkeur als eerste in een caverne opge-

borgen, en in de C strategie stootsgewijs zoals ze

aangeleverd worden tussen het overige afval. In het

mijnconcept is voor deze categorieën een aparte caverne

opgenomen, die gesitueerd is op de KSA-verdieping.

Uit [10] valt af te leiden dat 1 collo HAVA 2200 gepro-

duceerd wordt op elke 110 colli HAVA 220. Dit zou in-

houden dat in strategie A 10 colli en in strategie B/C

of C' 62 colli HAVA 2200 opgeborgen dienen te worden.

6.5.4.1 Opberging in nat of droog bedreven cavernen

Vuloperatie

In de nat of droog bedreven caverne is de vuloperatie

vergelijkbaar met die in de diepboorgaten, elke collo

wordt afzonderlijk afgelaten. Zoals reeds in 6.3.3 is

beschreven zinken in een nat bedreven caverne deze

colli niet (HAVA 2200) of langzaam (HAVA 220). Om dit

proces te versnellen zou gedacht kunnen worden aan een

"overpack"-achtige constructie. Preciesering van een

dergelijke "overpack" valt echter buiten het kader van

deze studie.
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In de cyclustijden voor de natte caverne is aangenomen

dat HAVA 2200 net zo snel zinkt als HAVA 220 en wel met

een snelheid van 0,25 m/s. Gezien de grote speling

tussen collo en boorgatwand kunnen in de droog bedreven

caverne snelheden van 2 m/s gekozen worden.

Uit bovenstaande gegevens kunnen de volgende cyclus-

tijden afgeleid worden:

Vuloperatie/collo
colli/dag

nat

koepel

70 min
5

kussen

65 min
5

laag

120 min
3

droog

koepel

25 min
14

kussen

25 min
14

In de verschillende stategieën is voor de opberging van

deze HAVA colli minimaal het volgende aantal weken

nodig, aannemende dat per dag effectief 6 uur en per

week 5 dagen gevuld wordt.

Strategie

Tijd in weken

Zoutkoepel
Zoutkussen
Zoutlaag

A

nat

41
41
68

droog

15
15

n.v.t.

B/C

nat

275
275
458

droog

99
99

n.v.t.

Naast de vuloperatie met colli zal per dag enkele uren

besteed moeten worden aan het navullen met geëigende

mortel.
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Aanvulling

De methoden voor aanvulling in cavernen worden

beschreven bij de beschrijving van LAVA en MAVA in

6.6.4.1.

6.5.4.2 Opberging in de mijn

Opberging

HAVA 220 en HAVA 2200 wordt in een speciale caverne

opgeborgen die gesitueerd is op de KSA-verdieping. Het

volume van deze caverne is in de A strategie ca.

750 m en in de B en C' strategie ca. 3500 m .

De vulcyclus is vrijwel identiek aan die voor

KSA/HAVA 200 en HAVA 1430, zij het dat de diepte van de

caverne beperkt is in vergelijking met die van de

deponieboorgaten. De vulling in de caverne kan met

TV-camera's bewaakt worden, zie tekening 08.39.

De geschatte vulcyclustijd is eveneens ca. 30 minuten

per collo uitgaande van 3 LTC's voor de HAVA 220 en 1

LTC voor HAVA 2200. Bij een werkdag van 6 uur effectief

en 5 dagen per week duurt het vullen van de HAVA

caverne zowel in de koepel als in het kussen het

volgende aantal weken:

Strategie

colli/dag
aantal colli
totaal aantal weken

A

12
1010

17

B/C'

12
6862
115
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Aanvulling

Nadat een aantal colli geplaatst zijn, bijvoorbeeld na

een volledige vuldag, worden deze gedeeltelijk afgedekt

door er fijn zout tussen te blazen. Aangenomen wordt

dat op deze manier ca. 60% van de hol ruimte tussen de

colli opgevuld kan worden.

6.6 Middel- en laag-actief afval

De MAVA en LAVA colli (categorieën 6 t/m 10) worden vanaf de

interimopslag aangevoerd over de openbare weg met vrachtwagens

of per rail met wagons. Het afval wordt hierbij verpakt in

water- en stofdichte containers, die behalve een mechanisch

beschermende functie tegen bijvoorbeeld botsingen of brand,

ook, voorzover nodig, een dusdanig stralingsafschermende

functie hebben als wettelijk voor dergelijke transporten wordt

voorgeschreven.

Op details van deze containers, verder genoemd LAVA-container,

wordt hier niet verder ingegaan, maar aangenomen is dat deze

containers gelijke vorm en afmetingen hebben als 20 ft contai-

ners die voor weg-, spooren zeetransport worden gebruikt. De

colli worden in de LAVA-containers gestapeld op pallets. Per

LAVA-container kan 20 a 22 ton radioactief afval worden

vervoerd waarbij de lading van een LAVA-container alleen colli

bevat van esnzelfde categorie.

Ook voor de MAVA en LAVA wordt van elk afzonderlijk collo een

databestand bijgehouden. Ook hier dienen alle verplaatsingen,

bevindingen van contaminatie testen en het eventueel verpakken

in een extra laag beton aan het databestand toegevoegd te

worden.
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6.6.1 Transport van de interimopslao naar de opberaiocatie

De handelingen welke zijn onderscheiden bij het WTC

transport gelden ook voor MAVA/LAVA transporten.

6.6.2 Het lossen van de LAVA-container

Na beëindiging van de controle en registratie wordt de

sluis aan de zijde van de opberglocatie geopend en kan

het transport naar de tussenops1aggebouwen doorrijden,

in dit geval naar het LAVA-gebouw.

De LAVA-container wordt gelost met een standaard type

vorkheftruck, waarvan de cabine zonodig is voorzien van

stralingsafschermende materialen. Alvorens een pallet

met één of meerdere colli in tussenopslag wordt

geplaatst worden de colli eerst onderzocht op mogelijke

contaminatie door middel van veegtesten. Wanneer geen

contaminatie wordt geconstateerd, wordt de pallet met

colli naar een voor die categorie specifieke sectie van

het LAVA-gebouw gebracht en daar, op een van te voren

vastgestelde plaats, neergezet.

Decontaminatie vindt plaats in een speciale ruimte in

het LAVA-gebouw. Het voor de decontaminatie gebruikte

reinigingsmiddel wordt zorgvuldig opgevangen en nader-

hand gezuiverd dan wel tot te deponeren afval verwerkt.

Na de decontaminatie wordt het collo nogmaals op conta-

minatie onderzocht. Is deze test weer positief of als

het collo beschadigd is, dan wordt het collo met een

enkele centimeters dikke betonlaag omgeven.
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De afmetingen van dergelijke opnieuw te verpakken colli

is bij voorkeur gelijk aan die van één van een andere

categorie, hetgeen inhoudt dat voor een dergelijke

verpakkingswijze tussen de 0,4 en 1 m betonmortel

per collo nodig is, zie voor een mogelijke methode om

de betonlaag aan te brengen de bieronder beschreven

behandeling van de MAVA 1200 colli.

•De colli MAVA 1200 (categorie 6) hebben mogelijk op het

moment van aanleveren op de cpberglocatie nog steeds

een oppervlakte dosissnelheid die boven de voor niet

afgeschermd 'transport toelaatbare grens van 2 mSv per

uur ligt. Door een betonlaag om deze colli aan te

brengen, kan de MAVA "degraderen" tot een speciale LAVA

categorie. Wanneer verder in dit rapport over LAVA

wordt gesproken, wordt hiermee ook deze tot LAVA

gedegradeerde MAVA bedoeld.

Dit verpakken van de MAVA colli zou bijvoorbeeld als

volgt kunnen gebeuren: '

- maak in een 'voor hergebruik geschikte bekisting van

6 1,25 m en 1,70 m hoog een ca. 8 cm dik, gewapend

betonnen vloertje en laat deze 24 uur uitharden,

- stort een laag mortel op dit vloertje,

- druk de MAVA 1200 collo centraal in deze mortel,

- zet een lichte wapeningskorf tussen collo en bekis-

tingswand,

- vul de bekistingsmal geheel met mortel en laat deze

uitharden,

- breng de collo codering opnieuw aan.

Voor deze operatie is ca. 1,1 m betonmortel per

collo nodig en wordt het gewicht ca. 6 ton/collo. Dit

verpakken dient bij voorkeur meteen na het lossen uit

de LAVA-container te geschieden.



Wanneer een LAVA-container leeg is, wordt ook deze op

contaminatie gecontroleerd en, indien nodig, gedeconta-

mineerd. Het als bij de WTC hoort bij elke LAVA-contai-

ner een logboek, waarin mogelijke contaminaties,

decontaminaties, reparaties en dergelijke worden bijge-

houden.

Aan de poort van de opberglocatie wordt gecontroleerd

of het logboek juist en volledig is ingevuld, alvorens

toestemming wordt gegeven om een volgende lading uit de

interimopslag op te halen.

6.6.3 Cyclustiiden lossen LAVA-container in de tussenopslao

MAVA en LAVA (categorieën 6 t/m 10) wordt in zogenaamde

LAVA containers aangevoerd. Voorlopig is aangenomen dat

hiervoor een speciaal uitgevoerde zware 20 ft

transportcontainer gebruikt kan worden met inwendige

afmetingen van 5,9 x 2,3 z 2,2 m en een maximum laad-

vermogen van 20 a 22 ton.

Per LAVA container kunnen dan de volgende aantallen

aangevoerd worden; gegroepeerd op pallets:

Categorie

MAVA 1200
LAVA 665
LAVA B 1000
LAVA 200
LAVA 600

colli/
pallet

1
3
3
9
3

aantal
pallets

6
4
3
5
5

totaal
aantal
colli

6
12
9

45
15

totaal
gewicht

18,0 ton
21,6 ton
20,7 ton
20,3 ton
20,3 ton
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Bij het lossen van de LAVA container moet elk collo

afzonderlijk op coataminatie onderzocht worden met

behulp van een veegtest, die meteen in het laboratorium

in het LAVA gebouw wordt geanalyseerd. Geschat wordt

dat een dergelijke veegtest 15 minuten duurt. Het

lossen van een pallet en het op zijn plaats zetten in

het LAVA gebouw duurt ongeveer 10 minuten.

Het lossen van een LAVA container neemt dan globaal de

volgende tijd in beslag, waarbij aangetekend dient te

worden dat het lossen en de veegtesten parallel kunnen

geschieden:

Categorie

MAVA 1200
LAVA 665
LAVA B 1000
LAVA 200
LAVA 600

aantal
pallets

6
4
3
5
5

aantal
colli

6
12
9

45
15

totale lostijd __

650 min
220 min
165 min
725 min
275 min

MAVA 1200 colli worden, zoals in 6.6.2 beschreven, zo

mogelijk meteen na het lossen uit de LAVA container

voorzien van een extra laag licht gewapend beton, waar-

door ze verder als LAVA behandeld kunnen worden. Het

gewicht van de MAVA 1200 neemt hierdoor toe van 3 ton

tot ongeveer 6 ton.
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6.6.4 Opberqino van LAVA en MAVA

6.6.4.1 Opberging in een caverne

Vuloperatie

De LAVA en MAVA wordt per winden waterdicht transport-

middel vanuit de tussenopslag naar het vulstation op de

caverneschacht vervoerd. Dit vulstation is onderge-

bracht in een tijdelijk gebouw, ter bescherming van de

opgestelde apparatuur en het bedienend personeel.

Aangekomen in het vulstation ' worden de colli van de

pallets gelicht met behulp van een vorkheftruck voor-

zien van een stralingsafgeschermde cabine en in de

aflaatkooi geplaatst. De vulschacht heeft een diameter

van t 1,6 m, de aflaatkooi mag dus maximaal 6 1,4 m

zijn om nog ongehinderd op en neer te kunnen bewegen,

hierdoor wordt de inwendige diameter maximaal

6 1,3 m. Uitgaande van een laadhoogte van 6,0 m

kunnen dan per trek de volgende aantallen colli in de

caverne afgelaten worden:

Categorie

MAVA 1200
LAVA 665
LAVA B 1000
LAVA 200
LAVA 600

aantal

2
5
4
18
5

* kooi

1,40 m
1,20 m
1,20 m
1,40 m
1,20 m

totaal gewicht
incl. kooi

17 ton
13 ton
13 ton
13 ton
11 ton
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Ia een natte caverne kunnen de colli net onder de vul-

schacht losgelaten worden, in een droge caverne pas

vlak boven de collistapeling (zie 6.3.3). Op dit punt

wordt de onderlossende kooi open getrokken, de colli

vallen eruit en de kooi wordt weer opgehaald. De kooi-

geleiding in de vulschacht en in de caverne bestaat uit

voorgespannen kabels.

De gemiddelde cyclustijd (beladen van de kooi, respec-

tievelijk het aflaten + storten + ophalenvan de kooi)

in een caverne bedraagt voor één trek:

Caverne

zoutkoepel
zoutkussen
zoutlaag

beladen
van een
kooi

30 min
30 min
30 min

nat

kooi
t 1,2 m

10 min
11 min
22 min

kooi
6 1,4 m

13 min
14 min
29 min

droog

kooi
6 1,2
of 1,4 m

8 min
7 min

n.v.t.

Uit bovenstaande beschouwing blijkt dat het aanbeveling

verdient één of twee extra kooien bovengronds neer te

zetten en deze tijdens het aflaten van de andere kooi

te beladen. Voor het aan- en afkoppelen van de kooi

bovengronds wordt ongeveer 5 minuten ingeschat.

In de verschillende strategieën is voor de opberging

van de LAVA colli minimaal het volgends aantal weken

nodig, aannemende dat per dag effectief 6 uur en per

week 5 dagen gevuld wordt:
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Strategie

tijd in wJc

zoutkoepel
zoutkussen
zoutlaag

A

nat

88
97

171

droog

68
61

n.v.t.

B

nat

217
239
419

droog

174
157

n.v.t.

C

nat

174
192
333

droog

143
128

n.v.t.

Naast de vuloperatie met colli zal per dag enkele uren

besteed moetan worden aan het navullen met' geëigende

mortel.

Aanbrengen van de aanvulling in cavemen

Na het uitlogen en eventueel leegpompen van de caverne

blijft in de zogenaamde sumpf onder in de caverne een

hoeveelheid onoplosbaar materiaal achter waarin nog een

aanzienlijke hoeveelheid restpekel is opgesloten. Deze

pekel zal waarschijnlijk niet uit het sumpf materiaal,

dat hoofdzakelijk uit het onoplosbare anhydriet en klei

bestaat, verwijderd kunnen worden.

Om te voorkomen dat deze pekel tijdens de vuloperatie

door het toenemende gewicht van de vaten en de mortel-

vulling uit de sumpf geperst wordt, kan getracht worden

de in de sumpf aanwezige massa af te sluiten van de

rest van de caverne, bijvoorbeeld door op het materiaal

in de sumpf een kegel van beton aan te brengen. Het

beton dat met behulp van een stortpijp aangebracht

wordt/ moet zeer goede vloei-eigenschappen hebben om

over de volle doorsnede van de caverne, diameter, op

deze diepte ca. 60 meter, de sumpf af te dekken.

Tijdens het vullen van de caverne moet regelmatig een

hoeveelheid mortel tussen de gestorte colli aangebracht

worden om de tussenliggende holruimten zoveel mogelijk

op te vullen.
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De stortpijp voor de mortel kan aangebracht worden door

de uitloogboring, waardoor het vulproces min of meer

onafhankelijk van het aanvulproces kan verlopen.

Omdat de mortel zich hierbij over relatief grote

afstanden over en tussen de losse collistapeling moet

verspreiden/ dienen er plastificeerders en vertragers

aan toegevoegd te worden en dienen de korrelverdelingen

van de toeslagstoffen binnen bepaalde grenzen te

blijven.

In de natte caverne zal door verwatering van de mortel

de kwaliteit van de uitgeharde mortel minder zijn dan

in de droge caverne.

6.6.4.2 LAVA. en MAVA opberging in de mijn

Vuloperatie

Het LAVA gebouw is geïntegreerd met de schachttoren van

schacht I, zie tekening 05.02. Het transport van de

LAVA colli van de tussenopslag naar de schachtkooi

vindt geheel plaats in het LAVA gebouw.

Alvorens de colli in de schacht worden geladen, worden

ze eerst op een speciale stalen pallet neergezet en

vervolgens op een speciaal onderstel voor schacht-

transport. Dit onderstel staat op rails en kan met

behulp van een manipulator in en uit de schachtkooi

getrokken worden.
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De kooi van schacht I is ontworpen voor een maximale

nuttige last van 25 ton. Het geschatte gewicht van het

onderstel op rails bedraagt ca. 5 ton, zodat dus per

trek ongeveer 20 ton colligewicht naar beneden gebracht

kan worden. Rekening houdend met de binnenmaten van de

kooi (ca. 3,7 x 2,5 x 4,8 m) kunnen per trek de

volgende aantallen MAVA en LAVA colli vervoerd worden:

Categorie

MAVA 1200
LAVA 665
LAVA B 1000
LAVA 200
LAVA 600

colli/
pallet

1
3
3
9
3

aantal
pallets

3
3
2
4
4

totaal
aantal
colli

3
9
6

36
12

totaal
gewicht

18 ton
17 ton
14,5 ton
17 ton
17 ton

Opberging

Ondergronds wordt bij de opbergoperatie zoveel mogelijk

gebruik gemaakt van' werktuigen die bij de aanleg van de

mijn ingezet zijn, zoals de dumptrucks en de laad-

schoppen. De laadschop wordt voor dit doel aangepast om

pallets van de dumptruck te kunnen pakken, waarbij de

pallet vergrendeld wordt aan de laadschop, zie tekening

06.11.

De opbergcyclus voor LAVA/MAVA is uit de volgende

onderdelen opgebouwd:

schachtcyclus:

- plaatsen volle pallets op onderstel

- onderstel in de schachtkooi duwen

- schachttransport naar beneden
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- onderstel uit de schachtkooi trekken

- volle pallets overladen op truck

- lege pallets overladen op onderstel

- onderstel terug in de schacht duwen

- schachttransport naar boven

- onderstel uit de kooi trekken

- lege pallets .lossen

ondergrondse cyclus:

- truck wordt beladen in de laadplaats

truck rijdt naar LAVA kamer

pallets worden één voor één overgepakt door de

aangepaste laadschop

storten van de colli in de kamer

- terugplaatsen pallet op truck

terugrijden naar schacht

lege pallets overladen op onderstel

Indien met twee trucks wordt gewerkt sluit de onder-

grondse cyclus aan op de schachtcyclus van 15 a 20

minuten. •

Wanneer LAVA transporten gedurende 6 uur per dag en 5

dagen per week op plaatsvinden dan duurt het opbergen

van de MAVA en LAVA van de categorieën 6 t/m 10:

- A - strategie 56 weken of wel 2,5 LAVA kamer

- B - strategie 150 weken 6,5 LAVA kamer

- C - strategie 126 weken 5,5 LAVA kamer

en het vullen' van 1 LAVA kamer met een inhoud van

13.500 m aan gestort radioactief afval ongeveer 24

weken.
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Aanvulling

Tijdens de vuloperatie van de LAVA kamer met colli

wordt met regelmatige tussenpozen fijngebroken zout

tussen de vaten gestort. Dit zout kan wellicht recht-

streeks per truck aangevoerd worden van het werkpunt

van een roadheader, of, wanneer dit zout nog te grof is

eerst ondergronds verder fijngemalen worden en dan per

truck naar de kamer gebracht worden. Om gelijke tred te

houden met het storten van het afval zijn ongeveer 8

truckladingen per dag nodig.

Voor de colli is een vullingsgraad aangehouden van 50%

en van het fijne zout 60% van het restvolume.

6.7 Monolieten en ontmantelinaspuin

6.7.1 Aanvoer van monolieten en ontmantelinaspuin

Deze categorieën radioactief afval (11 t/m 13) worden

wellicht rechtstreeks aangevoerd van de plaats waar een

kerncentrale of een andere nucleaire installatie wordt

ontmanteld. Ook dit transport vindt plaats over de

openbare weg of per spoor en dient eveneens op dit

traject .in een water- en stofdichte container te

geschieden. Bij deze transporten mag aangenomen worden

dat de hiervoor in gebruik zijnde containers na het

lossen van het afval op de opberglocatie tenminste

licht gecontamineerd zijn. Decontaminatie van deze

containers en eventueel de transportmiddelen dient dan

ook standaard te gebeuren voordat een dergelijke

container terug kan om een nieuwe lading op te halen.
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Deze decontaminatie kan in de daartoe bestemde sectie

van het LAVA tussenopslaggebouw worden uitgevoerd.

Om de administratieve verwerking van dit afval enigs-

zins in de pas te laten lopen met de overige catego-

rieën afval, zal ook bij deze operatie gegevensover-

dracht moeten plaatsvinden en van de containers, al dan

niet in combinatie met de transportmiddelen, een log-

boek bijgehouden dienen te worden.

Zoals reeds in de uitgangspunten aangegeven, worden aan

de monolieten en het ontmantelingspuin een aantal

bindende eisen gesteld. De stukken moeten in ieder

geval vrij zijn van uitstekend wapeningsstaal. Boven-

dien moeten de stukken binnen de omhullende maten èn

het maximale gewicht blijven.

De bindende eisen zijn in de volgende tabel nogmaals

samengevat:

Diepboorgaten/caverne " Mijn

monolieten vrij van uitstekende delen

max. afmeting 6 1,40 x 5 m 3,5 x 2,0 x 2,0 m

max. gewicht 10 ton 20 ton

ontmantelinos- vrij van uitstekend wapeningsstaal

puin

max. afmeting 0,5 x 0,5 x 0,5 m 2,8 x 2,3 x 2,3 m

(10 ft container)

max. gewicht n.v.t. 20 ton
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In de opdrachtomschrijving zijn hoeveelheden in m

gegeven voor de monolieten en het ontmantelingspuin.

Aangezien de monolieten bij de opberging vrijwel per

stuk worden behandeld en het puin waarschijnlijk fijner

moet zijn dan de maten waarvan uitgegaan is bij het

opstellen van de hoeveelheden, wordt voor de bedrijfs-

voering het volgende aangenomen:

diepboorgaten en cavemen concept

- monolieten hebben een gemiddeld volume van 1,5 m

- het ontmantelingspuin neemt door het verkleinen tot

de voorgeschreven maat met 20% in volume toe

mijnconcept

monolieten hebben een gemiddeld volume van 3 m

in de 10 ft. container gaat ongeveer 10 m puin

Dit leidt tot de volgende aantallen:

Strategie

Monolieten

Ontmante1ings-
puin

A

Caverne

1.350 st.

21.600 m3

Mijn

675 st.

1800 con-
tainers

B/C

Caverne

3.400 st.

54.000 n>3

B/C'

Mijn

1700 St.

4500 con-
tainers

6.7.2. Opberaino van monolieten en ontmantelinaspuin

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de aan de

gestelde eisen voldoende monolieten en ontmantelings-

puin direct naar de einddeponielocatie worden gebracht

en niet zoals de KSA/HAVA en de LAVA gedurende kortere

of langere tijd in tussenopslag staan alvorens defini-

tief opgeborgen te worden.
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6.7.2.1 Cavernen

Opberging

In het diepboorgaten en cavernen concept wordt het puin

in een overdekte hopper gestort, waarin een geringe

onderdruk in stand wordt gehouden om verspreiding van

mogelijk gecontamineerd stof te voorkomen. Het storten

vindt plaats door de LAVA puincontainer roet zijn

opening aan te sluiten op de opening van de hopper, zie

tekening 06.12. Vervolgens worden in de container en

hopper schuiven geopend en kan de lading gestort worden

en de schuiven'weer gesloten. Vanuit deze hopper wordt

het puin met een kettingtransporteur rechtstreeks in de

vulschacht van de caverne gestort. Omdat in een

turbulent medium de valsnelheid zich tot de tweede

macht verhoudt met de diameter, moet vooral in de diepe

vulschachten het ontmantelingspuin zeer langzaam en

beheerst gestort worden om brugvorming ergens in de

schacht te voorkomen. Voorlopig is aangenomen dat bij

1 m /min. geen' brugvorming optreedt in koepel en

kussen en 0,5 m /min geen problemen geeft in de

zoutlaag.

De monolieten worden gecontroleerd afgelaten in een

onderlossende kooi aan een kabel, op dezelfde manier

als ds LAVA-colli. Voor de berekening van de cyclus-

tijden wordt aangenomen dat de monolieten in een natte

caverne met S m/s afgelaten kunnen worden en in een

droge caverne eveneens met 5 m/s. Hiervoor kan dezelfde

kooi van 4 1,4 m als voor MAVA en LAVA gebruikt

worden.
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Met behulp van deze gegevens kunnen de volgende vul-

tijden in weken van 5 werkdagen van 6 uur effectief

afgeleid worden:

Strategie

tijd in weken

Monolieten
Zoutkoepel
Zoutkussen
Zoutlaag

Ontmante1i ngs-
puan
Zoutkoepel
Zoutkussen
Zoutlaag

nat

14
15
21

12
12
24

A

droog

10
9

n.v.t.

12
12

n.v.t.

nat

34
38
53

30
30
60

B/C

droog

26
23

n.v.t.

30
30

n.v.t.

6.7.2.2 Opbergmijn

Opberging

In het mijnconcept wordt het puin bij voorkeur in

10 ft. containers aangeleverd, deze passen namelijk

precies in de kooi. Ook hier wordt gebruik gemaakt van

een onderstel op rails, waarop de container met nokken

wordt gecentreerd.

Ook de monolieten worden op een dergelijk onderstel

door de schacht getransporteerd. De monolieten kunnen

hierbij zowel in een 10 ft. container als op de vooi

hergebruik geschikte pallets geladen worden.

Gezien het aantal is het uit kostenoverwegingen niet

erg waarschijnlijk dat het puin en/of monolieten met 10

ft. containers en al worden opgeborgen.
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In de opbergcyclus is er vanuit gegaan dat de

containers leeggestort worden en vervolgens weer naar

het bovengrondse LAVA gebouw teruggaan om daar

gedecontamineerd te worden en vervolgens weer gebruikt

te kunnen worden voor verdere aanvoer van puin.

Bij de bepaling van de opbergduur is ervan uitgegaan

dat een volle en een lege container eikaars weg kruisen

in de laadplaats.

Voor het opbergen van de monolieten en het ontmante-

lingspuin zijn zowel in de koepel als in het kussen het

volgende aantal weken van 5 werkdagen van 6 uur effec-

tief nodig:

6.1

Strategie

Monolieten
Ontjnantelingspuin

A

8
20

B/C

19
50

LAVA produlctie uit eiaen bedrijf

Tijdens de normale bedrijfsvoering ontstaan kleine hoeveelheden

radioactief besmet bedrijfsafval. Dit afval is bijvoorbeeld

afkomstig van decontaminatie procedures, laboratoriumonderzoek,

kleding, enzovoorts.

In het diepboorgaten en cavemen concept komen daarnaast grote

hoeveelheden potentieel gecontamineerde pekel vrij, die op de

opberglocatie verder behandeld moeten worden. Bij nat bedreven

cavemen zijn deze hoeveelheden zeer groot, in de orde van

160.000 tot 400.000 m in respectievelijk de A en B/C strate-

gie. De verwerking hiervan is binnen het kader van de huidige

studie niet in detail bekeken. Ook uit de diepboorgaten voor

HAVA 1430 is, zij het een geringe hoeveelheid mogelijk besmette

pekel te behandelen.
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Een globale schatting van het eigen bedrijfsafval zou de

volgende kunnen zijn:

Strategie

LAVA 200-colli

Sloopresten

A

75

2.500 m3

B

125

2.500 m3

C

375

2.500 m3

C1

500

2.500 m3

Uit het bedrijf van de diepboorgaten in de verschillende

strategieën en zoutformaties ontstaat een hoeveelheid veront-

reinigde en mogelijk gecontamineerde pekel die na indamping

globaal de volgende hoeveelheden zout oplevert:

Strategie

Zoutkoepel
Zoutkussen
Zoutlaag

A

300 m3

650 m3

975 m3

B/C

1425 m3

3925 m3

6300 m3

Om deze hoeveelheid vast te maken is wellicht het dubbele

volume nodig, aangenomen is dat dit afval verder als LAVA puin

beschouwd kan worden.

Om het bedrijfsafval op te bergen zijn de volgende aantallen

werkdagen van 6 uur effectief nodig:

diepboorgaten
Strategie A
Strategie B/C

mijn
Strategie A
Strategie B/C'

zoutkoepel

2
3

3
3

zoutkussen

3
6

3
3

zoutlaag

5
18

n.v.t.
n.v.t.
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6.9 Beëindiging bedrijfsvoering

Zodra al het hoog-actieve afval definitief is opgeborgen en de

definitieve afsluiting van deze opberging is aangebracht/ kan

een begin gemaakt worden met de sloop van het KSA-gebouw inclu-

sief hot-cell en kelderruimten. Bij deze sloopwerkzaamheden

moet er rekening mee gehouden worden dat eventueel gecontami-

neerd puin in de laatste cave m e of in de laatste LAVA kamer in

de mijn opgeborgen moet kunnen worden. Verder kan nog een

kleine hoeveelheid mogelijk gecontamineerd puin vrijkomen bij

de ontmantexing van de laboratoria, bij de sloop van het afval-

behandelingsgebouw en de rioleringssystemen. Geschat wordt dat

maximaal 2500 m puin ontstaat bij deze sloopwerkzaamheden

dat mogelijk radioactief besmet is en als LAVA puin opgeborgen

moet worden.

Normaal, niet gecontamineerd, slooppuin kan wellicht op normale

wijze afgevoerd worden naar een stortplaats. Om het bedrijfs-

terrein na beëindiging van de opberging in de toekomst voor

andere bestemmingen te kunnen gebruiken dienen in* ieder geval

alle bouwresten tot 2 m onder maaiveld verwijderd te worden.

Eventuele restanten zoals afgesloten diepboorgaten, vul-

schachten of mijnschachten dienen uiteraard éénduidig in kaart

gebracht te worden en de exacte locaties hiervan dienen bij het

kadaster gedeponeerd te worden.

6.10 Overzicht vulcvcli

In de hierna volgende tabellen zijn de vultijden van de diverse

categorieën radioactief afval samengevat per strategie en per

opbergoptie. De gegeven tijden zijn netto vultijden in weken

van 5 werkdagen van 6 uur effectief. Een jaar bevat 45 effec-

tieve werkweken.
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Strategie A

diepboorgaten
KSA/HAVA 200
HAVA 1430
HAVA 220/2200*

subtotaal weken
ombouw**

totaal weken

cavernen/kamers
HAVA 220/2200
MAVA/LAVA
Monolieten
Óntmantelings-
puin
Bedrijfsafval

subtotaal weken
ombouw**

totaal weken

natte caverne

koepel

16
14
—

30
6

36

41
88
14

12
2

157
4

161

kussen

16
15
—

31
21

52

41
97
15

12
3

168
8

176

laag

24
20
—

44
15

59

68
171
21

24
5

289
4

293

droge <

koepel

15
68
10

12
2

107
5

112

:averne

kussen

15
61
9

12
3

100
10

110

mijn

koepel

6
4
17

27
26

53

—
56
8

20
3

87
8

95

kussen

6
4
17

27
26

53

—
56
8

20
3

87
8

95

* in mijnconcept in HAVA-caverne op KSA-verdieping.

** plaatsing vulstation, aanbrengen eerste afsluitprop en

verwijderen vulstation, totaal ca. 3 weken per diepboorgat

en ca. 2 weken per boorgat in de mijn, ca. 4 weken per natte

caverne, ca. 5 weken per droge caverne en ca. 2 weken per

kamer.
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Strategie B

Diepboorgaten
KSA/HAVA 200
HAVA 1430
HAVA 220/2200*

subtotaal weken
ombouw**

totaal weken

Cavernen/kamers
HAVA 220/2200
MAVA/LAVA
Monolietea
Ontmante1ing5-
puin
Bedrijfsafval

subtotaal weken
ombouw**

totaal weken

natte caverne

koepel

110
96
—

206
24

230

275
217
34

30
3

559
8

567

kussen

104
85
—

189
129

318

275
239
38

30
6

588
20

608

laag

152
130
—

282
96

378

458
419
53

60
18

1008
8

1016

droge

koepel

99
174
26

30
3

332
10

342

:averne

kussen

•

99
157
23

30
6

315
25

340

mijn

koepel

39
24

115

178
58

236

—
150
19

50
3

222
20

242

kussen

37
26

115

178
158

336

—
150
19

50
3

222
20

242

Strategie C/C'

Diepboorgaten
KSA/HAVA 200
HAVA 1430
HAVA 220/2200*

subtotaal weken
ombouw**

totaal weken

Cavernen/xamers
HAVA 220/2200
MAVA/LAVA
Monolieten
Ontmantelings-
puin
Bedrijfsafval

subtotaal weken
ombouw**

totaal weken

natte caverne

koepel

110
96
—

206
24

230

275
174
34

30
3

516
3

524

kussen

104
85
—

189
129

318

275
192
38

30
6

541
20

561

laag

152
130
—

282
96

378

458
333
53

60
18

922
8

930

droge

koepel

99
143
26

30
3

301
10

311

;averne

kussen

99
128
23

30
6

286
25

311

mijn

koepel

39
24

115

178
58

236

__

126
19

50
3

198
18

216

kussen

37
26

115

178
158

336

__

126
19

50
3

198
18

216
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Totaaloverzicht vuloperatie:

Strateqie A

Diepboorgaten
Cavernen/kamers

Totaal in weken
Totaal in jaren

Strategie B

Diepboorgaten
Cavernen/kamers

Totaal in weken
Totaal in jaren

Strateqie C/C'

Diepboorgaten
Cavernen/kamers

Totaal in weken
Totaal in jaren

natte caverne

koepel

36
161

197
4,5

230
567

797
18

230
524

754
17

kussen

52
176

228
5

318
608

926
21

318
561

879
20

laag

59
293

352
8

378
1016

1394
31

378
930

1308
29

droge (

koepel

36*
112

148
3,5

230*
342

572
13

230*
311

541
12

:averne

kussen

52*
110

162
4

318*
340

658
15

318*
311

629
14

mijn

koepel

53
95

148
3,5

236
242

478 *
11

236
216

452
10

kussen

53
95

148
3,5

336
242

578
13

336
216

552
12,5

* natgevulde diepboorgaten in combinatie met drooggevulde

cavemen.
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7. AANLEG DIEPBOORGATEN EH CAVBHHEH

7.1 Inleiding

Volgens de opdrachtomschrijving en de aanvullingen hierop

inzake een feasibility studie, betrekking hebbende op een

geheel van voorzieningen voor de veilige en definitieve opber-

ging van radioactief afval ia diepboorgaten en caversen tot

stand te brengen in zoutformaties, (bijlage 1 ) komen voor.^de

constructie van dergelijke opbergvoorzieningen in principe

zowel zoutkoepels, zoutkussens als zoutlagen in aanmerking. De

uit te werken varianten, schematische geologische profielen en

geometrische randvoorwaarden zijn beschreven in hoofdstuk 2,

evenals de mogelijke opbergstrategieën met de bijbehorende hoe-

veelheden.

Bij de uitwerking van het diepboorgaten en cavemen concept is

er vanuitgegaan dat tussen de diepboorgaten en de cavemen een

dusdanige koppeling bestaat dat voor elke opbergstrategie zowel

de aanleg ,van diepboorgaten als van cavemen in een bepaalde

zoutformatie uitvoerbaar diende te zijn, om deze nog verder in

de beschouwingen te betrekken.

In 1981 is in Denemarken een vergelijkbare studie verricht [2],

ten aanzien van mogelijke opbergconcepten voor hoog-actief

afval in één specifieke zoutkoepel.

De mogelijke locaties voor definitieve opberging van radio-

actief afval in de verschillende zoutstructuren zijn vooralsnog

onbekend, en de in dit rapport beschreven voorontwerpen en

kostenschattingen zijn binnen de gestelde randvoorwaarden

locatie-onafhankelijk.
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Hierbij is aangenomen dat deze locaties zich op land bevinden;

de implicaties van een locatie op zee zouden zeker voor wat

betreft logistieke en infrastructurele aspecten in een nadere

studie uitgewerkt moeten worden.

Aan de firma Santa Fe Shaft Drilling Co., Alhambra, California,

U.S.A. is in het kader van deze studie een opdracht verstrekt

om de technische haalbaarheid te onderzoeken inzake het vanaf

het maaiveld tot stand brengen van grote diameter boorgaten tot

in de verschillende zoutformaties. Hierbij is gevraagd de toe

te passen technieken te beschrijven en theoretisch te onder-

bouwen; casingschema's te ontwerpen en aan te geven hoe de

wandddikte van deze casinggpijpen is berekend; en het geheel te

completeren met tijd- en kostenschattingen. De resultaten van

deze opdracht die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke

opdrachtomschrijving zijn als bijlage 5 bij dit rapport

gevoegd. Gezien de resultaten was er geen aanleiding om wijzi-

gingen in dan wel aanvullingen op de bij de opdracht verstrekte

gegevens verder in de door Santa Fe uitgevoerde studie te laten

verwerken.

Uit het rapport van, Santa Fe blijkt dat het maken van diep-

boorgaten van <2e gevraagde diameters tot de opgegeven diepten

technisch uitvoerbaar is en reeds voor andere doeleinden

diverse malen in praktijk is gebracht.

Parallel aan de opdracht aan Santa Fe is door specialisten uit

verschillende divisies van Koninklijke Volker Stevin naast de

diepboorgaten ook het cavemen ontwerp uitgewerkt, verder te

noemen het ontwerp.
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Voor het maken van stabiliteitsberekeningen van diepboorgaten

en cavernen zijn als specialisten op het gebied van de gesteen-

temechanica met name in steenzout Prof.Dr. M. Langer en

Dr.-Ing. M. Wallner ingeschakeld, beiden werkzaam bij de

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR),

Hannover, BRD. De resultaten van hun berekeningen, aanbeve-

lingen en conclusies zijn als bijlage 6 bij dit rapport gevoegd.

Met nadruk wordt gesteld dat de in dit «ysncept beschreven ont-

werpen en methoden pas geoptimaliseerd kunnen worden, wanneer

de noodzakelijke en voor de opberglocatie specifieke gegevens

beschikbaar zijn. Er dient bovendien rekening mee worden

gehouden dat wellicht door gewijzigde inzichten, resultaten van

veiligheidstudies, enz. onderdelen van deze dan geoptimali-

seerde ontwerpen sterk kunnen verschillen van de thans gepre-

senteerde.

7.2. Uitaanaspunten

7.2.1 Diepboorgaten ontwerp

Bij het maken van het ontwerp is uitgegaan van de

volgende randvoorwaarden en veronderstellingen:

- Het diepboorgaten concept is uitgevoerd voor de

opberging van KSA (categorie 1) en HAVA 200

(categorie 3) colli in boorgaten van e 700 non en

HAVA 1430 (categorie 4) colli in boorgaten van

o 1350 mm (zie tabel 1 t/m 4).
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HAVA 220 (categorie 5) mag volgens de opdracht-

omschrijving zowel in boorgaten als in cavemen

opgeborgen worden. Gezien de verhouding tussen de

relatief grote stapellengte en het relatief geringe

volume van deze categorie is gekozen voor opberging

in een caverne. In de B of C strategie is 5000 m

caverne volume voldoende/ terwijl vooral in het

zoutkussen en in de zoutlaag, met nuttige opberg-

lengtes van respectievelijk 150 en 200 m per boor-

gat, enkele tientallen boorgaten nodig zouden Zijn.

In overeenstemming met het gestelde in de opdracht-

omschrijving is het diepboorgaten concept alleen

uitgewerkt voor boorgaten die gevuld blijven met een

"geëigende" vloeistof. Deze geëigende vloeistof is

een vrijwel of geheel verzadigde pekeloplossing. Uit

bijlage 6 kan afgeleid worden dat tot 1500 m geen

stabiliteitsproblemen te verwachten zijn voor een

met pekel gevuld boorgat en dat tevens de volume-

convergentie relatief* klein is, namelijk 0,5% per

jaar. Voor een nat geboord en daarna- drooggemaakt

boorgat wordt op deze diepte een volumeconvergentie

van 25% per jaar aangegeven en bovendien schaalt de

boorgatwand ten gevolge van geïnitieerde trekspan-

ningen waarschijnlijk af/ waardoor het gat zich nog

sneller zal sluiten.

De in de "opdrachtomschrijving gestelde hart op hart

afstand van 100 m tussen de diepboorgaten is zo

groot, dat in de beschouwde gevallen van onderlinge

beïnvloeding geen sprake is. Geprojecteerde diep-

boorgaten kunnen dan ook in elke willekeurige

volgorde gemaakt worden.
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De toe te passen methoden en technieken voor de

constructie vaa diepboorgaten met een grote diameter

kunnen gerekend worden tot de bestaande en bewezen

technieken (proven technology). Dat boorgaten met

een grote diameter en tot op grotere diepte reeds

lang worden toegepast, blijkt uit bijlage 5 en de

volgende voorbeelden:

project

Staatsmijn Emma Schacht IV, 1952

Staatsmijn Beatrix Schacht 1 & II, 1959 7,65

Sophia Jacoba - Schacht 7, 1977

Crownpoint - New Mexico, USA, 1980

Pahuta Mesa - Nevada, USA, 1962 - 1965

Killingholm U.K., 1983

Leinster - W-Australia, 1983

De hierboven genoemde voorbeelden hebben betrekking

op de aanleg van mijnschachten, boringen ten behoeve

van ondergrondse kernproeven en ondergrondse opslag

van olis en vloeibaar gas.

In het ontwerp is aangenomen dat diepgelegen water-

voerende lagen in de dekterreinformaties de stabili-

teit van het boorgat mogelijk in gevaar zouden

kunnen brengen. Om dit te voorkomen is conservatief

in de boven het zout gelegen formaties vooralsnog

één tussenverbuizing aangebracht. In normale omstan-

digheden is gezien de relatief grote boorgatdiameter

en de daarmee samenhangende relatief lage boorvoort-

gang deze extra verhuizing bij de zoutkoepel en het

zoutkussen niet strikt noodzakelijk.

6

[m]

5,86

7,65

4,60

3,10

1,83

2,40

4,27

diepte

[m]

237

505

410

597

1463

208

750
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Een bijkomend voordeel van de tussenverbuizing is

dat het oppervlakte nabije grondwater niet veront-

reinigd kan worden zodra de zoutformatie wordt

aangeboord. Dit laatste is belangrijk omdat de

drinkwaterwinning uit grondwater soms op diepten van

meer dan 100 m plaats vindt.

Santa Fe daarentegen denkt door gebruik te maken van

een speciale boorspoeling zand en kleilagen dusdanig

te kunnen stabiliseren, dat zonder gevaar in alle

formaties in één keer tot 50 m in het zout geboord

kan worden, waarna één enkele casingstring wordt

geplaatst.

In het ontwerp wordt voorgesteld elke casingstring

te funderen in een betonnen voet en de rest van de

aonulaire ruimte tussen de verbuizing en de door-

boorde formaties op te vullen met bitumen. Deze

methode wordt ook toegepast bij geboorde schachten.

Santa Fe stelt voor de gehele annulaire ruimte te

cementeren, zoals in de olie-industrie voor kleinere

diameter boorgaten gebruikelijk is.

Berekeningen van wanddikte van casingstrings zijn in

het ontwerp uitgevoerd door gebruik te maken van in

de olie-industrie toegepaste formules. Als maat-

gevende belasting is voor de gecementeerde casing-

voet een alzijdige belasting genomen die gelijk is

aan de ter plaatse heersende lithostatische druk.

125



Voor de overige casingtrajecten is een "hydrosta-

tische" belasting toegepast, die opgebouwd wordt

door de bitumen kolom met een dichtheid van ongeveer

1300 kg/m3,

appendix 3.

1300 kg/m . Ean en ander is verder uitgewerkt in

Santa Fe past een overeenkomstige berekeningsmethode

toe, maar rekent echter alleen met een hydrosta-

tische belasting ten gevolge van een vloeistofkolom

met een dichtheid van 1000 kg/m .

De in het ontwerp toepaste veiligheidsfactor voor

het bepalen van de ontwerpdruk in deze casingbereke-

ning bedraagt 1,33; Santa Fe gebruikt 1,25 als

veiligheidsfactor.

Voorts is rekening gehouden met de mogelijkheid dat

de diepboorgaten na de vulling met de definitief op

te bergen KSA en HAVA colli worden leeggepompt

alvorens verzegeld te worden.

7.2.2 Caverne ontwerp

Volgens de opdrachtomschrijving dienen drie caverne

varianten nader uitgewerkt te worden, te weten:

a) constructie d.m.v. uitlogen - leegpompen en droog

vullen,

b) constructie d.m.v. uitlogen - nat vullen,

c) constructie d.m.v. boren en schieten - droog vullen.
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Qua constructie zijn de eerste twee varianten gelijk.

In het eerste geval moet echter een groter volume uit-

geloogd woeien omdat de leeggepompte cavemen sneller

convergerer dan met pekel gevulde cavemen, zoals

blijkt uit de berekeningen van prof. Langer, zie

bijlage 6.

De derde variant is geheel afwijkend en tendeert naar

een mijnoplossing. Deze variant zal afzonderlijk behan-

deld worden.

7.2.2.1 Uitgeloogde caverne

Een caverne, die door uitloging, dat wil zeggen door

het in oplossing brengen van steenzout in een onverza-

digde pekel (zoutoplossing), bestaat uit de volgende

componenten:

a) het toegangsboorgat

b) de eigenlijke caverne

c) de sumpf, het onderste deel van de caverne waarin de

niet oplosbare bestanddelen van het steenzout, zoals

anhydriet en klei, achterblijven.

- In de zoutwinning maakt men over het algemeen voor

de toegang tot de caverne gebruik van boorgaten met

relatief beperkte afmetingen (6 245 tot 6 345 mm

als laatste verhuizing). Hierdoor kan de hoeveelheid

te gebruiken zogenaamde blanketvloeistof (een soort

huisbrandolie) beperkt blijven. Voor de opberg-

caverne is zo'n toegangsboorgat veel te klein om

daardoor het op te bergen afval in de caverne te

kunnen storten.
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Vergroting van de toegang tot een voor opbergactivi-

teiten geschikte vulschacht van bijvoorbeeld

é 1600 mm inwendig kan bereikt worden door de

oorspronkelijke toegangsboring over te boren en

tijdens dit proces de voor de oorsponkelijke boring

gebruikte casing op één of andere manier te verwij-

deren. Dit proces is technisch uitvoerbaar maar

nogal ingewikkeld en stelt zeer hoge eisen aan de

verticaliteit van beide boringen.

In het in dit rapport uitgewerkte ontwerp is er van

uitgegaan dat de caverne eerst uitgeloogd wordt door

gebruik te maken van een normale uitloogboring. Na

het beëindigen van het loogproces wordt de vul-

schacht vervolgens op korte afstand naast deze uit-

loogboring in de voltooide caverne geboord. De

exacte locatie van de vulschacht wordt bepaald aan

de hand van de echometingen van de voltooide caverne

om de vulschacht 20 centraal mogelijk in de caverne

te kunnen boren. De constructiemethode van de

6 1600 mm vulschacht wordt uitgewerkt in 7.3.

Een derde mogelijkheid is eerst de vulschachten van

é 1600 mm te boren tot het basisniveau van de

toekomstige caverne, en dan de vulschacht als

uitloogboring te gebruiken. In de zoutindustrie

bestaan tot op heden geen ervaringen met dergelijke

grote diameter uitloogboringen, bovendien levert

hierbij de uitvoering van boo rgatme tingen en het

verzamelen van kernen, die ten behoeve van het

uitloogprogranuna nodig zijn, problemen op.
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Voor de bepaling van het volume van de sumpf is

aangenomen dat het steenzout 5 a 7% onoplosbaar

materiaal bevat. Dit onoplosbaar materiaal bestaat

voornamelijk uit anhydriet/gips en klei.

Door Prof.Dr. M. Langer en Dr.-Ing. M. Wallner zijn

convergentie berekeningen uitgevoerd voor met pekel

gevulde en leeggepompte cavemen in de drie zoutfor-

maties, waarvan de resultaten zijn samengevat in

bijlage 6. Hieruit blijkt dat bij de gekozen vorm-

geving in een met pekel gevulde caverne na 20 jaar

het volume in een zoutkoepel met 2,4%, in een zout-

kussen met 0,6% en in een zoutlaag zelfs met 53%

afneemt. Voor een leeggepompte caverne bedraagt de

volumeafname 2,3 jaar na het droogzetten in een

zoutkoepel 10,5% en in een zoutkussen 2,8%. Een

leeggepompte caverne in de zoutlaag is na 1 jaar al

voor 90% dichtgevloeid, en bovendien niet stabiel.

Daarom is een dergelijke caverne. niet verder in de

beschouwingen opgenomen.

In de opdrachtomschrijving is gesteld dat tussen

twee cavemen minimaal 150 m zout moet blijven

staan. Uit bijlage 6 blijkt dat deze afstand

voldoende groot is bij met pekel gevulde cavernen,

maar waarschijnlijk beter verdubbeld kan worden bij

leeggepompte cavernen, wanneer deze tenminste

gelijktijdig leeg zijn.

In afwijking van het gestelde in de opdracht-

omschrijving is ervan uitgegaan dat dev vulschacht

van een leeggepompte, door uitloging verkregen

caverne niet voor inspecterend personnel toeganke-

lijk behoeft te zijn.
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In principe bestaan vele systemen, zoals camera's,

electronische sensoren/ enzovoorts, waarmee een

eventuele lekkage door middel van afstandscontrole

mogelijk zelfs eerder kan worden waargenomen dan met

het menselijk oog.

7.2.2.2 Droog ontgraven caverae

Om een droog ontgraven caverne door middel van de boren

en schieten methode tot stand te kunnen brengen, moeten

volgens de huidige stand van de techniek mensen onder-

gronds bij deze ontgraving assisteren. Naast een venti-

latiesysteem, dat ondermeer nodig is om de bij het

schieten ontstane kruitdampen te verdunnen en af te

voeren/ moet tussen caverne en maaiveld een transport-

systeem worden ingericht om het losgemaakte zout naar

boven te kunnen afvoeren.

Uit veiligheidsoverwegingen voor het ondergrondse

personeel zal men de ondergrondse holruimten bij voor-

keur horizontaal in een bepaalde configuratie uitbrei-

den en geen verticale caverne bouwen in een vorm zoals

deze bij uitloging zou ontstaan. De constructie van

droog te ontgraven cavemen vereist dezelfde basisvoor-

zieningen als een ondergrondse mijn.

Zodra deze basisvoorzieningen zijn aangelegd, lijkt het

niet erg praktisch en voor de hand liggend om daarin

alleen laag-actief afval op te bergen en in de directe

nabijheid vanaf het maaiveld grote diameter boorgaten

te maken voor de opberging van hoog-actief afval.

Logischer lijkt het dan alles ondergronds in één

opbergmijn te concentreren, waarbij, indien gewenst,

hoog- en laag-actief afval op verschillende verdie-

pingen kan worden opgeborgen.
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Een dergelijke opbergmijn voor radioactief afval is

uitgewerkt in hoofdstuk 8. De combinatie droog

ontgraven cavernen voor laag-actief afval en diepboor-

gaten vanaf het maaiveld voor hoog-actief afval is

verder in overleg met ECN daarom niet in de

beschouwingen opgenomen.

7.2.3 Relatie opberqstrategiëen met aantallen diepbooraaten

en cavernen in de verschillende zoutformaties

Zoals in het voorgaande is beschreven wordt in het

diepboorgaten en cavernen concept uitgegaan van met

pekel gevulde diepboorgaten en al dan niet leeggepompte

uitgeloogde cavernen voor de opberging van radioactief

afval vanaf het maaiveld. Hierbij wordt aangetekend dat

bij nat te vullen cavernen de behandeling van poten-

tieel gecontamineerde pekel op de opberglocatie nog

niet is opgelost. Dit probleem speelt mogelijkerwijs

ook bij de diepboorgaten, maar daar zijn de te behan-

delen volumina zeer veel kleiner.

De afvoer van "schone" pekel levert wellicht ook

problemen op, maar is eenvoudiger oplosbaar, zie

7.4.1.3.

Op tekening 07.01 is aangegeven welk gedeelte van het

ter beschikking staande opbergveld in een zoutkussen in

de B of C opbergstrategie gebruikt wordt voor de aanleg

van diepboorgaten en cavernen.
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7.2.3.1 Diepboorgaten

Radioactief afval van de categorieën 1 t/m 4 (zie ook

tabel 1 t/m 4) wordt vanaf het maaiveld in diepboor-

gaten geplaatst. Hierbij wordt KSA samen mot HAVA 200,

beide voorzien van een zogenaamde overpack, in

6 700 mm boorgaten en HAVA 1430 in 6 1350 mm boor-

gaten gaplaatst.

Uitgaande' van de in de opdrachtomschrijvingen gegeven

hoeveelheden leidt dit tot de volgende aantallen diep-

boorgaten: - .

Strategie A

KSA/HAVA 200 boorgat «5 700 mm
aantal vaten HAVA 200/gat
+ aantal vaten KSA/gat
lengte per gat in meter

HAVA 1430 boorgat é 13 50 mm
aantal vaten HAVA 1430/gat
lengte par gat in meter

koepel

1
20

300
ca 1160

1
200

ca 950.

kussen

4
5

75
ca 690

3
66-68

ca 670

laag

3
6-7
100

ca 1490

2
100

ca 1475

Strategie B/C

KSA/HAVA 200 boorgat t 700 mm
aantal vaten HAVA 200/gat
• aantal vaten KSA/gat
lengte par gat in mater

HAVA 1430 boorgat 6 1350 mm
aantal vaten HAVA 1430/gat
lengte per gat in meter

koepel

5
24

408
ca 1360

3
466-468
ca 1420

kussen

26
5-4

78-79
ca 700

17
81-82

ca 700

laag

19
7-6

107-108
ca 1500

13
107-108
ca 1490
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7.2.3.2 Cavemen

Radioactief afval van de overige categorieën (5 t/m 13,

zie ook tabel 1 t/m 4) wordt in het diepboorgaten en

cavemen concept in droog of nat bedreven uitgeloogde

cavernen gestort. In de natte cavemen moet HAVA 2200

(categorie 5a) verzwaard worden omdat deze anders

blijft drijven op de pelcel. HAVA 220 (categorie 5)

zinkt zonder verzwaring maar zeer langzaam.

In strategie C is het volume op te bergen afval onge-

veer 15.000 m geringer omdat de inzameltijd van

radioactief afval van ziekenhuizen en industrie 60 jaar

korter is dan in strategie B.

Uitgaande van de gegeven hoeveelheden en een vullings-

graad van 30-35% leidt dit tot de volgende aantallen

cavernen:

Strategie A

- droqe vulmethode

aantal cavernen
dak caverne
top sumpf niveau

inhoud/caverne

geschatte vultijd/
caverne

- natte vulmethode

aantal cavernen
dak caverne
top sumpf niveau

inhoud/caverne

geschatte vultijd/
caverne

koepel

i-i

600 m
740 m

160.000 m3

3 jr

1
600 m
740 m

160.000 m3

4 jr

kussen.

2
650 m
700 m

80.000 m3

2 jr

2
650 m
700 m

80.000 m3 ,„

2 jr

laag

n.v.t.

—

—

—

1
1.400 m
1.470 m

160.000 m3

5 jr
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Strategie B/C

- droae vulmethode

aantal cavernen
dak caverne
top sumpf niveau
inhoud/caverne B

C
geschatte vultijd/
caverne B

C

- natte vulmethode

aantal cavernen
dak caverne
top sumpf niveau
inhoud/caverne B

C
geschatte vultijd/
caverne B

C

koepel

205.

190.

205.

190.

2
600 m
800 m
000/

000

4
4

2
600
800
000/

000

5
6

n.3

jr
jr

m
m

r

n.3

jr
jr

82
79

82

79

kussen

5
650 m
700 m

.000/

.000

2
2

n.3

jr
jr

5
650 m
700 m

.000/

.000

3
4

n.3

jr
jr

laag

n.v.i

1
1

205.

190

—

2
400
500
000-

000

5
15

m
m

i

n.3

jr
jr

7.3 Bouwmethoden diepbooraaten en cavernevulschachten

7.3.1 Algemene inleiding

De opbouw en de aard van het niet-stabiele en water-

voerende dekterrein heeft een belangrijke invloed op de

vraag of de boormethode kan worden toegepast en zo ja,

hoe. Met name de vraag of een boorgat tijdens het boren

en tot na het inbrengen van de verhuizing (casing) en

cementatie zonder bijzondere hulpmiddelen stabiel blij-

ft of dat deze conditie slechts bereikt kan worden door

bijvoorbeeld de toepassing van een speciale boor-

spoeling, zijn van uitermate groot belang voor het

succesvol tot stand brengen van een boorgat. Vooral

voor de diepe boringen met een grote diameter is voor-

afgaand onderzoek met behulp van verkenningsboringen

onontbeerlijk.
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Aan de hand van de uit verkenningsboring(en) verkregen

gegevens wordt een boorprogranuna opgesteld.

Het uitgangspunt van de in het concept toegepaste boor-

methode is die van het spoelend boren waarbij het boor-

gruis met behulp van een boorspoeling naar het maaiveld

wordt afgevoerd. De circulatie van de boorspoeling

wordt tot stand gebracht met een variant van de

Honigmann - De Vooys methode, de zogenaamde mammoetpomp

of air-lift. Het boorgat en de stijgbuis, die als

communicerende vaten met elkaar in verbinding staan,

worden permanent gevuld gehouden met boorspoeling,

meestal door natuurlijke toestroming vanuit een

voorraadbasin. Door perslucht op één of meerdere

strategische niveaus in de stijgbuis te injecteren

wordt de boorspoeling in beweging gezet. De geïnjec-

teerde lucht stijgt omhoog, expandeert en neemt in deze

beweging de boorspoeling met het boorgruis mee. Hier-

door ontstaat een rondgaande beweging van de boor-

spoeling van de spoelingsvijver, langs de boorbeitel en

door de stijgbuis weer terug in de spoelingsvijver, zie

tekening 07.02.

Een boring wordt begonnen met het maken van een

voorschacht, die nodig is voor de montage van het

boorgereedschap en voor het functioneren van het air-

liftsysteem bij het begin van de eigenlijke boor-

operatie. Vervolgens wordt geboord tot de in het boor-

programma vastgestelde diepte waarna een verbuizing

ingebracht wordt.
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Om het plaatsen van de verhuizing, die in één of

meerdere series doorgezet wordt tot 50 m in het zout,

mogelijk te maken, moet met een overmaat geboord

worden. De ringruimte tussen de boorgatwand en de

verhuizing kan worden gevuld met een cement-water

mengsel of met bitumen. Na het plaatsen van de casing

wordt verder geboord volgens het boorprogramma totdat

de einddiepte is bereikt.

Bij sterk wisselende formatie-eigenschappen, bijvoor-

beeld een sterke watervoerendheid, of bij diepe boor-

gaten kan het noodzakelijk blijken meer dan één

verhuizing te plaatsen. Hiermee moet van te voren

rekening gehouden worden en de boordiameter voor het

aanzetten van het boorgat moet zoveel groter worden

gekozen dat na het inbrengen van de noodzakelijke

verhuizingen nog minimaal met de gewenste einddiameter

tof. op de einddiepte doorgeboord kan worden.

Voor het vaststellen van de. diameters van de diep-

boorgaten . is uitgegaan van 6 700 mm voor KSA/

HAVA 200 en van «5 1350 mm voor HAVA 1430. Deze

boorgatdiameters zijn voldoende groot om de colli

inclusief mogelijke overpack met voldoende tolerantie

te kunnen inbrengen ea om met behulp van ingebrachte

cementgrout de pekel uit de annulaire ruimte tussen

collo en boorgatwand te verdringen.

Zolang het boorgat met pekel gevuld blijft, convergeert

het boorgat langzaam. De convergentiesnelheid voor

zuiver steenzout is dan zo laag dat de plaatsings-

procedure enkele jaren zou mogen duren voordat er

mogelijk problemen zouden kunnen ontstaan door het

vastlopen van de colli voordat ze op einddiepte zijn.
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Voor de vul schachten van de cavemen is van een binnen-

diameter van 6 1600 mm uitgegaan.

In een volgende studiefase kunnen op basis van dan

beschikbare specifieke locatiegegevens de einddiameters

van de diepboorgaten en cavernevulschachten en het

bijbehorende boorprogramma worden geoptimaliseerd.

7.3.2 Boorspoelino

7.3.2.1 Eigenschappen van de boorspoeling

Aan boorspoelingen worden de volgende algemene eisen

gesteld:

- koelen én smeren van de boorbeitel,

verwijderen en transporteren van het boorgruis van

de boorgatbodem naar het maaiveld/

in suspensie houden van i.<K.t boorg. is wanneer de

circulatie wordt gestopt,

onder controle houden van eventue. drukzones,

stabiliseren van de boorgatwand ü&. een afpleis-

terende laag (mud cake),

- niet verontreinigend zijn voor het grondwater.

In veel gevallen kan niet aan alle eisen volledig

worden tegemoet gekomen, omdat door de toevoeging van

bepaalde stoffen enkele eigenschappen verbeteren

terwijl andere in meer of mindere mate worden onder-

drukt. De samenstelling van de boorspoeling kan hier-

door zeer complex zijn, afhankelijk van de te verwach-

ten insitu omstandigheden.
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Het is dan ook gebruikelijk dat de samenstelling van de

boorspoeling vastgesteld wordt door een specialist op

dit gebied, die tijdens het boren tevens zorg draagt

voor regelmatige controle van de eigenschappen van de

boorspoeling en deze zonodig aanpast.

De als basis voor boorspoeling normaal gebruikte

combinatie van klei en water is reeds meer dan 50 jaar

bekend. Als klei wordt meestal bentoniet gebruikt. Het

hoofdbestanddeel van bentoniet is het klei-mineraal

Montmorilloniet.

Oe stabiliserende werking van de boorspoeling voor de

instandhouding van het boorgat wordt ondermeer ontleend

aan:

- Soortelijk gewicht

Het soortelijk gewicht van de boorspoeling wordt

bepaald door de klei-water verhouding, maar ook door

bet in de spoeling &ü.,-*zige boorgruis.

- Thixotrope eigenschappen

Een thizotrope vloeistof is een vloeistof die in

beweging dun vloeibaar is en waarvan de viscositeit

toeneemt als het mengsel in rust is waardoor de

boorspoeling een zekere schuifsterkte (gelsterkte)

krijgt.
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- Afpleisterende werking

De afpleisterende werking ontstaat als de druk van

de spoeling in het boorgat groter is dan de water-

druk in de ondergrond waardoor instroming van vloei-

stof in de poriën rondom het boorgat plaatsvindt. De

vaste deeltjes in de boorspoeling zullen zich vast-

zetten in de poriën en aldus de boorgatwand afpleis-

teren.

Vooral de afpleisterende werking die onder hydro-

statische druk van de boorspoeling op de boorgatwand

plaatsvindt is belangrijk voor de stabiliteit van het

boorgat. Een nevenverschijnsel is dat door deze

afpleistering de boorspoeling als het ware wordt opge-

sloten in het boorgat en er weinig of vrijwel geen

boorspoeling in het ongeconsolideerde dekterein kan

binnendringen.

Voor de thans bestudeerde boringen wordt onderscheid

gemaakt tussen een type boorspoeling geschikt voor het

instandhouden van het mogelijk niet-stabiele en water-

voerende traject in het uit verschillende formaties

bestaande dekterrein en een boorspoeling die alleen

voor het steenzout in aanmerking komt. Beide spoelings-

systemen zijn in principe niet met elkaar te verenigen.
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7.3.2.2 Samenstelling van boorspoeling in het dekterrein

De reeds genoemde eigenschappen van de boorspoeling

zoals soortelijk gewicht, thisotropie en de afpleis-

terende werking worden onder andere beïnvloed door het

type en de hoeveelheid klei, de chemische samenstelling

van de basis-vloeistof, de chemische invloed van

bepaalde stoffen uit de doorboorde formaties en de

eigenschappen die door zogenaamde "regulatoren" worden

geïntroduceerd.

Zeer waarschijnlijk zal geen enkele boorspoeling geheel

voldoen aan de vereiste eigenschappen voor een maximaal

boorrendement in een bepaalde situatie en er zal dus

gestreefd worden naar een zo gunstig mogelijke combi-

natie van eigenschappen. Uitgaande van een receptuur,

gebaseerd op de te verwachten insitu omstandigheden,

zal de boorspoeling regelmatig getest en geconditio-

neerd moeten worden.

Een typische boorspoeling kan opgebouwd zijn uit de

volgende componenten:

a) basis vloeistof (water)

b) colloïdale deeltjes (bentoniet)

c) niet-colloïdale deeltjes (boorgruis)

d) opgelost» chemicaliën opgenomen uit de gesteente-

formaties en (eventueel) regulatoren.

De gewichten van de componenten a), b ) , c) en d) in «en

typische boorspoeling kunnen zich verhouden als:

1000 : 40 : 145 : 1,5 kg (maximaal)
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Het soortelijk gewicht van dit mengsel kan hierbij

variëren van 1,04 tot ca. 1,18 ton/m en is afhanke-

lijk van de mate waarin het fijnste boorgruis met rede-

lijke maatregelen uit de boorspoeling af te scheiden

is. Bij het naderen van de maximaal (voor een specifiek

geval) toelaatbare soortelijke gewicht is het

afscheiden van het fijne boorgruis uitsluitend door

verdunnen met water te bewerkstelligen. Het systeem

moet echter bij het verdunnen met water adequaat

behandeld worden om de overige gewenste eigenschappen

van de boorspoeling te handhaven.

De meeste boorspoelingen zijn gelvormende colloïdale

oplossingen. De eigenschappen kunnen nadelig beïnvloed

worden door aanwezige electrolyten, zouten e.d. in de

spoeling, welke hetzij reeds aanwezig zijn in het

aanmaakwater, hetzij de spoeling tijdens het boren

verontreinigen door opname uit de doorboorde

formatie(s).

Bepaalde geologische formaties die hoge concentraties

zouten bevatten zoals steenzout, gips en anhydriet

hebben de neiging de boorspoeling te destabiliseren en

het is dan noodzakelijk om door toevoeging van

geschikte regulatoren de vereiste rheologische eigen-

schappen van de boorspoeling in stand te houden of te

herstellen.

Als regulatoren voor eenvoudige water-bentoniet boor-

spoeling WOÏ *:n over het algemeen dispergerende en fil-

tratie regulatoren toegepast, die tegenwoordig bestaan

uit speciaal ontwikkelde synthetische polymeren. Als

belangrijkste voordelen bij de toepassing van polymeren

gelden:
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zeer dunne elastische pleisterlaag met lage fil-

tratiewaarden,

positieve ondersteuning van de werking van bentoniet

waardoor met een geringer kleivolume kan worden vol-

staan,

niet-toxisch bij verontreiniging van het grondwater.

De mogelijke gevolgen vas de zeer beruchte zwelling van

bepaalde typen kleiformaties door reactie met water uit

de boorspoeling (bitballing, differential wallsticking

en plugflow), kunnen door bijmenging met polymeren

afdoende voorkomen dan wel bestreden worden. Kleiforma-

ties kunnen door toevoeging van polymeren doorboord

worden waarbij van de met de dispersie van de boor-

spoeling samenhangende problemen, zoals een ongewenste

verhoging van de viscositeit en de toename van het

gehalte aan vaste stoffen, vermeden kunnen worden.

7.3.2.3 Boorspoeling in steenzout

Indien de zoutformatie wordt aangeboord, zal de voor

het dekterreis gebruikte boorspoeling vervangen moeten

worden door een met NaCl-verzadigde (pekel)

boorspoeling eventueel met bijvoeging van magnesium-

chloride en -sulfaat met een soortelijk gewicht van ca.

1,2 t/m . Op grote diepte kan geboord worden met een

verzadigde NaCl-MgCl_ spoeling.

De boorspoeling op zoetwater basis die in het dek-

terrein wordt toegepast zou indien deze gedurende

langere tijd in het steenzout gebruikt wordt door het
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opnemen van grote hoeveelheden zout zodanig instabiel

worden dat zelfs het toepassen van stabilisatoren

tenslotte waarschijnlijk weinig effect meer sorteert.

De aantasting van de kwaliteit van de boorspoeling kan

de stabiliteit van het nog onverbuisde gedeelte van het

boorgat in gevaar brengen. Een ander belangrijk aspect

is dat de zoetwaterspoeling de zoutformatie op de

langere duur ontoelaatbaar zou uitlogen. Het boor-

gereedschap zou dan geen steun meer vinden aan de

boorgatwand en door het optredende slingereffect zou

boorstangbreuk kunnen optreden. De verwisseling van

boorspoeling op zoetwaterbasis met de met zout verza-

digde oplossing vindt plaats na het inbrengen van de

laatste casing die tot 50 m in het steenzout reikt.

Het doorboren van deze eerste 50 in in het zout duurt

maximaal enkele dagen. Gedurende die tijd kunnen er

voldoende maatregelen getroffen worden, zoals toevoe-

ging van regulatoren, om de destabilisering van de

boorspoeling tegen te gaan. Een nadeel is wel dat de

boorspoeling niet meer goed bruikbaar is voor een

volgend boorgat.

7.3.2.4 Afvoer van overtollige boorspoeling en boorgruis

De overtollige of onbruikbare boorspoeling kan door

behandeling met flocculatiemiddelen worden ingedikt. De

overblijvende substantie kan samen met. het in de

spoelingsvijver uitgezakte boorgruis vermengd worden

met cement waardoor het geheel in een vaste massa over-

gaat. Deze vaste massa zou vervolgens als bouwpuin op

de vuilstortplaats gereden kunnen worden. Indien dit

niet mogelijk is, kan het als vast afval samen met het

ontmantelingspuin in een caverne gestort worden, zie

voor hoeveelheden 7.3.7.
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Uit de met zout verzadigde oplossing wordt via schud-

zeven en cyclonen het vaste boorgruis verwijderd. De

overblijvende verzadigde zoutoplossing kan door indam-

ping in droog zoutstof worden omgezet en verder als

afval verwerkt worden.

7.3.2.5 Samenvatting boorspoeling

Samenvattend kan gesteld worden dat voor de in deze

studie voorziene boorgaten met een zeer eenvoudige

boorspoeling kan worden volstaan. Deze boorspoeling is

gebaseerd op de kleisoort benton.iet en schoon grond-

water. De voor het boorproces vereiste eigenschappen

kunnen verkregen worden door bijmenging van niet-

toxische regulatoren zoals polymeren, in hoeveelheden

tot ca. 0,15 gewichtsprocent.

Na penetratie van het steenzout over de geprojecteerde

50 m en het inbrengen en vervolgens cementeren en

bitumineren van de casing wordt de boo'rspoeling door

een geheel ' met zoutverzadigde oplossing (pekel)

vervangen.

7.3.3 Beschrijving van de boomethode

Het boren wordt begonnen met het maken van de

zogenaamde voorschacht, deze is nodig voor ds montage

van het boorgereedschap (met name van de zogenaamde

bottom hole assembly, BHA, zie tekening 07.03) en voor

het functioneren van het air-lift systeem bij het begin

van het boren, waarvoor een bepaalde minimum hoogte van

de vloeistofkolom noodzakelijk is. Een andere functie

va» de voorschacht is het instandhouden van het boorgat

over de eerste meters in het in de regel uit instabiele

lagen bestaande bovenste deel van het dekterrein.
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De voorschacht bestaat uit een stalen buis welke door

middel van heien of trillen onder gelijktijdige

ontgraving in de buis op diepte gebracht wordt. Na het

op diepte komen wordt de voorschacht verder ontgraven,

waarbij de waterstand in de buis gehandhaafd blijft.

Vervolgens wordt een bodemafsluiting van mager beton

onder water gestort om oppersen van de bodem te voor-

komen. Ha verharding van het onderwaterbeton wordt de

voorschacht leeggepompt. Rondom de voorschacht worden

de nodige fundamenten voor de boorinstallatie gemaakt

en verder de spoelvijvers en leidingen voor de boor-

spoeling gereed gemaakt.

Voor een algemeen overzicht van een werkterrein inrich-

ting op een boorlocatie zie ook het rapport van 'Santa

Fe', bijlage 5.

Ha het maken van de voorschacht en het inrichten van

het terrein, met de nodige funderingen, kan de boor-

installatie gemonteerd worden en het boorgereedschap

(BHA) met de eerste boorbuizen ingehangen.

De voorschacht wordt gevuld en verder permanent gevuld

gehouden met boorspoeling vanuit een reservoir. Door

het in werking stellen van de compressor wordt de

circulatie van de boorspoeling op gang gebracht.

Afhankelijk van het gesteentetype wordt de rotatie-

snelheid van de boorkop en de boordruk ingesteld. Als

een boorstanglengte is afgeboord wordt het boorproces

onderbroken om een nieuwe boorstang in te bouwen. De

belangrijkste parameters van het boorproces worden op

een multi-penrecorder geregistreerd.
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Als controle op de verticaliteit van het boorgat worden

op regelmatige intervallen metingen gedaan en op basis

hiervan eventueel correcties uitgevoerd. Deze metingen

worden als regel uitgevoerd door hierin gespeciali-

seerde firma's. Nadat de einddiepte van het eerste

boorinterval bereikt is, wordt over een hoogte van

5 6 m het boorgat opgeruimd tot een diameter die

maximaal 1*5 maal groter is dan de normale diameter

voor een goede fundering van de te lanceren casing.

Voor deze operatie dient een pneumatisch te bedienen

ondersnijder in de BHA te worden opgenomen, zie

tekening 07.04.

Na het beëindigen van de eigenlijke boorwerkzaamheden

ea voor het trekken van de booratring wordt de boor-

spoeling geconditioneerd.

Lanceren van de casing

De stalen casing wordt aangevoerd in secties van 12 m

en tijdelijk op het werkterrein opgeslagen. De casing

wordt* ingebouwd met behulp van de mast van de boor-

installatie, waarbij de secties boven het boorgat aan

elkaar gelast worden.

Het totaal gewicht van de casing is in vrijwel alle

gevallen ta hoog om in zijn geheel door de boor-

installatie vastgehouden te worden. Dit probleem is te

ondervangen door da eerste sectie te voorzien van een

bodemafdichting met beton, waardoor de casing als het

ware drijft in de boorspoeling. Door nu in de casing

ballastwater te pompen kan het gewicht, dat door de

boorinstallatie gedragen moet worden, gereguleerd

worden.
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Er wordt voor gezorgd dat altijd een positieve haaklast

aanwezig is om het aflaten van de casing gecontroleerd

te laten gebeuren, hierbij blijft de casing tevens te

allen tijde onder trek belast. Tijdens het lassen van

de volgende sectie wordt de casing geborgd door een

afvanginrichting op maaiveldhoogte.

De gelegde lassen worden op kwaliteit en dichtheid

gecontroleerd, bijvoorbeeld met ultrasoon geluid,

voordat de casing door verder ballasten over een

sectiehoogte wordt afgelaten.

Tijdens het inbouwen worden ook de van slobgaten

voorziene beschermingsbuizen van de groutpijpen aan de

buitenzijde van de casing gelast, zie detail op

tekening 07.06.

Nadat de gehele casing is ingebracht wordt over de

onderste 10 m, inclusief het verwijde gedeelte, cement-

grout aangebracht. Dit gebeurt door de grout, via de in

de beschermingsbuizen geplaatste groutpijpen, in de

annulaire ruimte te pompen, hierbij wordt de boor-

spoeling verdrongen.

Gelet moet worden op het aanwezig zijn van voldoende

ballastwater in de casing om opdrijven in de cement-

grout te voorkomen. Extra ballastwater om de casing in

de mortel te drukken dient ingebracht te worden zodra

over een bepaalde hoogte grout aanwezig is. Ma verhar-

ding van de grout wordt de annulus verder opgevuld met

bitumenmengsel tot enige meters onder maaiveld. Dit

mengsel bestaat uit 65% (gewicht) bitumen en 35% kalk-

meel en het wordt ingebracht via dezelfde pijpen als

die voor de groutvulling.
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Analoog aan het cementeren wordt de boorspoeling

verdrongen. Met het stijgen van de bitumen worden de

vulpijpen stapsgewijs in de ringruimte omhoog getrokken.

Strikt genomen zou een vulling met een bitumenmengsel

van de annulus voor een "schacht" van deze afmetingen

in een situatie waar geen of geen grote zakkingen van

het terrein plaatsvinden niet nodig zijn. Aan de andere

kant zorgt een vulling met bitumenmengsel voor een zeer
*

goede verdeling van de op de bekleding uitgeoefende

belasting terwijl deze vulling bovendien goed past in

de gedachtengang over de afsluiting van het diepboorgat

of van de cavernevulschacht na beëindiging van de

opbergoperatie, zie hoofdstuk 9. Een viskeuze bitumen-

massa aan de buitenzijde vaa de stales casing biedt een

betere waarborg voor de afsluiting van de opberging dan

een groutvulling, die kwalitatief minder is en niet in

staat is mogelijk naderhand optredende bewegingen te

volgen.

De wanddikte van d« casing is stapsgewijs aangepast aan

de belasting op de verschillende diepten. De onderste

sectie is over enkele meters lengte aan de buitenzijde

voorzien van aangelaste profielen, die dienen om het

gewicht van de casing over te dragen op de beton-

fundering.

Ma het plaatsen van de eerste verbuizingsserie wordt

verder geboord en het gat verder afgewerkt volgens het

voor de diepboorgaten ea de cavernevulschachten opge-

stelde boorprogramma. De laatste verbuizingsserie wordt

50 m in de zoutformatie gefundeerd.
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7.3.4 De boorinstallatie

De keuze van de toe te passen boorinstalatie zal over

het algemeen bepaald worden door de te bereiken eind-

diepte, de gewenste einddiameter van het boorgat en de

te verwachten geologische omstandigheden. Deze varia-

belen bepalen welke lasten gehanteerd moeten kunnen

worden en welk maximaal koppel vereist wordt bij welke

rotatiesnelheid. Het is daarom aan te bevelen eerst een

boorprogramma op te stellen, waaruit afgeleid kan

worden welke minimale capaciteit de boorinstallatie

moet hebben en dan pas een installatie te kiezen die

aan de gestelde eisen voldoet.

Een boorinstallatie bestaat uit de volgende hoofd-

componenten:

- boormast

- mastfundatie en onderbouw

- drijfwerk voor de lier(en) en voor de draaitafel

- boorgereedschap

overige toebehoren

Boornast

De functie van een boormast is om de noodzakelijke

verticale ruimte te verschaffen om de boorstang op en

neer te kunnen bewegen tijdens de booroperaties. Bij

boorinstallaties voor grote(re) diepten wordt de boor-

mast extra verlengd om het inen uitbouwen van langere

secties boorstancr tot 27 m lengte mogelijk te maken.

Bij sommige typen boorinstallaties wordt de rotatiebron

aan de mast bevestigd (powerswivel).
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De boormast moet dan in staat zijn om het af te geven

draaimoment op te nemen. Bij het boren van de grote

diametergaten en bij boorgaten tot op grote diepte is

het gebruikelijk om het boorgereedschap te roteren met

behulp van een draaitafel. De boorinstallaties, die in

dit concept zijn voorzien zijn uitgerust een draaitafel

en een boormast goed voor een haaklast van 250 ton of

meer.

Mastfundatie en onderbouw

Het ontwerp van de mastfundatie varieert met de fun< tie

van d« boorinstallatie. Men onderscheidt:

a) stationaire: hierbij wordt de mastfundatie voor t>lke

boring afzonderlijk geassembleerd,

b) mobiele : de mastfundatie is op een wagenstel

gemonteerd en in combinatie met

bijvoorbeeld een telescopische boormast

op eenvoudige wijze te transporteren.

Voor het boren van de diepboorgaten en da vulschachten

van de cavernen is uitgegaan van een stationaire

boorinstallatie. Hat gewicht vaa de installatie «n de

standtijd op één boorlocatie zijn dusdanig dat een

mobiel* installatie hier niet zinvol is.

Drijfwerk voor lieren ca draaitafel

De krachtbron voor deze componenten kan zowel diesel-

hydraulisch als elactriseh-hydraulisch zijn. Indien

•lectrische krachtstroom met voldoende vermogen

beschikbaar is, verdient de electrisch-hydraulische

aandrijving de voorkeur vanwege de veel geringere

geluidsemissie.
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Boorgereedschap

Het boorgereedschap bestaat van ouder naar boven uit:

- Beitelkop

Oe beitelkop is een staalconstructie met aan de

bovenzijde een aansluitflens en aan de onderzijde

uitwisselbare (rollen)beitels en een zuigbuis voor

de afvoer van het boorgruis. De aandrukkracht op de

beitels kan naar behoefte geregeld worden.

Afhankelijk van de te doorboren formatie wordt het

type van de boorbeitel gekozen. Bekendheid met de

geomechanische eigenschappen van het gesteente ter

plaatse is belangrijk in verband met de keuze van

het beiteltype en de daarmee verbandhoudende stand-

tijd van de beitels. Bij diepboringen met grote

diameter worden meestal dubbel gelagerde rollen-

beitels toegepast.

- Stabilisatoren

Deze hebben als taak de boorkop en het overige deel

van het boorgereedschap tegen de boorgatwand af te

steunen. Stabilisatoren zijn gelagerde staalcon-

structies waarvan het niet roterende deel voorzien

is van glijschoenen die zich afsteunen tegen de

boorgatwand. Ia het centrum sit de zuigbuisdoorvoer.

Door middel van een flensverbinding worden de

stabilisatoren met de overige delen van het boor-

gereedschap verbonden. De glijschoenen zijn door

uitwisselbare passtukken geschikt te maken voor een

aantal boordiameters.
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Zwaarstangen

Dit zijn met flenzen uitgeruste gewichtselementen

met een centrale zuigbuis welke dienen om de boor-

aandruk te leveren. Het eigenlijke gewicht wordt

geleverd door ingegoten lood of door opgestapelde

gietstalen schijven.

- Overgangstuk

Het overgangstuk verbindt de bovenste stabilisator

met de boorstang.

Het tot nu toe beschreven deel van het boorgereedschap

wordt meestal 'Bottom Hole Assembly' (BHA) genoemd. In

tekening 07.03 is een voorbeeld van de opbouw van de

'Bottom Hole Assembly' gegeven.

Boorstangen

De boorstangen vormen de verbinding tussen het boor-,

gereedschap en de aandrijfstang (kelly) op het maai-

veld. Boorstangen zijn voorzien van een zogenaamde

bout/flens of van een geschroefde verbinding. Door

de boorstangen met speciale luchtpijpen te voorzien

(geflensde koppelingen) of door de boorstangen

dubbelwandig uit te voeren (geschroefde koppelingen)

kan de perslucht naar de gewenste diepte(n) van

uittreden worden gevoerd. De perslucht die nodig is

om de manunoetpomp (air-lift) te laten werken kan op

één of meerdere plaatsen in de stijgbuis geïntrodu-

ceerd worden.
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Overige toebehoren

Hiertoe worden ondermeer gerekend:

- compressoren,

pompen voor de boorspoeling,

installatie voor het aanmaken en conditioneren van

de boorspoeling,

overige hulpmiddelen.

Keuze boorinstallatie

Het eigenlijke boren geschiedt door het roteren van een

boorkop die naar behoefte belast wordt met gewicht. Het

voor het boren maximaal nuttig toe te passen gewicht is

slechts een deel van het totale gewicht van de 'Bottom

Hole Assembly'. Elke afzonderlijke beitelrol kan met

een door de fabrikant vastgesteld maximaal gewicht

belast worden. Deze maximale belasting zal slechts zeer

selectief toegepast kunnen worden, afhankelijk van de

aard van de te doorboren gesteenteformaties. Door het

aantal op de beitelkop gemonteerde beitelrollen te

vermenigvuldigen met de maximaal toelaatbare belasting

is het maximale 'effectieve boorgewicht' te berekenen.

De ervaring heeft geleerd dat het maximale 'effectieve

boorgewicht' in ieder geval lager moet zijn dan de

helft van het totale gewicht van de BHA. Op deze manier

worden tijdens het boren de boorstangen continu op trek

belast. Een dergelijke opbouw van de boorstring is

noodzakelijk om de verticaliteit van het boorgat te

kunnen waarborgen.
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- Voorbeeld van ««a berekening van de BHA «a de

teaaiclastcapaciteit van d« boorinstallaties

beitelicop: é 135® «wn

aantal beitelrollens 7 stuk*

maximum toelaatbare belastings 4 ton/rol

maximum boordieptei 1400 it

Maximaal effectief boergawlebts 7 s 4 » 2S tos

hierbij hoort «an Minimi* 1HX-

gawieht van: 2 x 28 • 56 tos

boorstanggawitfht

(tf 200 M I i.dj: 503 k g p i r ó a

9*vieht boorstangaas 1600/0x0,503 • 134 ton

totaal qawicht boorstringi 56 • 134 • 190 ton

boorgat frietiafactors 1.25

tninicnun haaklasteapacit«it van

d* boorinstallaties 190 ton z 1,25 * 23S ton. "

Da boorinatallati* dia voor da realisering van dit

project in aanmerking komt* kan een uit de aardolie-

induatrie aCkomitlge boorinstallatie *ijn die voor dit

speciale doel is gemodificeerd. Santa Fé is uitgegaan

van dese mogelijkheid, «ie bijlage S.

Een alternatief is bijvoorbeeld het inxetten «an een

door WltTH speciaal voor het boren van schachten

ontwikkelde Installatie» waarvan er reeds een tiental

in verschillende varianten gebouwd sijn. Deze

installaties sijn o.a. geleverd aan de Sovjet Unie,

Polen, China en in de Bondsrepubliek Duitsland.



Zo'n installatie bestaat in principe uit een basis£rame

«net A-mast, zie tekening 07.05. Bet basisframe is

voorzien een zijdelings hydraulisch te openen afvang-

inrichting die in geopende toestand toegang tot de

schachtmoad geeft. In gesloten toestand wordt de

hydraulische draaitafel op de afvanglnrichting

geplaatst. De hoofd- es hulplier zijn op een platte

wagen gemuteerd. Zn de top van de A-aast is het fcroon-

blok bevestigd. Aan de haak van het losse schijvenblok

is de meeneemstang (kelly) opgehangen. De meeneeastanf

is verbonden met de boorstring. De haaklastcapaciteit

van de installatie is afgestemd op de zvaarst te hijsen

last.

De de minimum benodigde haaklastcapaciteit voor de

boormachine is zowel voor het boren van diepboorgaten

als voor de caverne vulschachten bepaald:

Minimum haaklastcaoacif ifc boorinstallatie

Dienbooroaten

1350 mm diameter

max. diepte [m]
boorstang i.d. [mm]
gewicht BHA ft]
gewicht boorstring ft] (totaal)
frictie factor £1,25]
maximum last [t]
type boorinstallatie (HIBIH)

KOEPEL

1600
200
54
190

238
L-25

KUSSEN

700
200
54
119

149
L-1S

LAAG

1500
200
54
188

235
L-25
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VC T P C vuil s cfaactnfc<ft t

1600 mm diameter

max. diepte [m]
boorstang i.d. [nun]
gewicht BHA [tj
gewicht boorstriag [t] (totaal)
frictie factor [1*25]
maximum last £tj
type boorinstallatie (WIBTH)

KOEPEL

1000
300
54
21?

271
L-25

KUSSEN

700
300
54
149

186
L-25

isoo
300
54
297

371
L-35

Opmerking: - uit het bovenstaande overzicht blijkt dat

zowel in het zoutkussen als in de zoutlaag de

eavernevulsebacbt maatgevend is voor de keuze

van de boorinstallatie* indien alle boringen

net één installatie uitgevoerd moeten worden*
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Technische gegevens van WIRTH boorinstallaties voor diepboor-

gaten en cavernevulschachten

Machinetype

MOTOR

Vermogen

Toerental

MAST

Boorstanglengte

Mastcapaciteit

DRAAITAFEL

Draaimoment

Toerental .in/max

Statische belasting

LIER

a) Hoofdlier

Trekkracht (max)

b) Hulplier

Trekkracht (max)

LIERREM

kW

min"1

inn

daN

daNm

min"1

daN

daK

daN

1.25

315

1455

A-aast

4500/9000

250000

hydrostatisch

25000

9/36

250000

hydroraechaniscb

5-versnellingen

23500

9800

hydrostatisch

L35

2 x 200

1485

A-mast

4500/9000

350000

hydrostatisch

42000

3,5/17,5

500000

hydromeehanisch

5-versnelXingen

35500

9800

hydrostatisch
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7.3.5 Diepboorcraten

7.3.5.1 Toegepaste casingprogramma's

Op basis van de in de opdracht geformuleerde geologi-

sche modellen zijn voor de 6 700 en t 1350 mm diep-

boorgaten in de drie zoutforaaties de in de volgende

tabellen gegeven verbuizingschema's vastgesteld. Hier-

bij is conservatief aangenomen dat bij de zoutkoepel en

het zoutkussen een tussenverbuizing nodig is alvorens

de verhuizing 50 m in het zout te kunnen zetten. In

normale omstandigheden kan waarschijnlijk in deze zout-

formaties één tussenverbuizingsserie vervallen.

Zn appendix 3 zijn de ontwerpcriteria voor boorgat-

verbuizing en berekeningsmethodes nader uitgewerkt.

Voor de berekening van wanddikten zijn de volgende

uitgangspunten gehanteerd:

- de casingvoet wordt over een lengte- van 10-J.5 m

vastgecemènteerd aan de formatie,

- de rest van de annulaire ruimte wordt tot vlak bij

het maaiveld onder verdringing van de boorspoeling

opgevuld met bitumen.
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CASING TABEL

boorgatdiaineter 700 nun 20UTK0EPEL

sectie

no

I

IIa

lib
IIC

diameter

mm

1620

1220
1220
1235

wanddikte

nun

16

202
25
30'

van

m

0

0
120
156

tot

m

15

120
156
175

lengt*

m

15

120
36
19

IIIa

IIIb

IIIC

IIId

8128

8128

8128

8128

142
175
20
25

0
120
240
336

120
240
336
348

120
120
96
12

lengte

cum[m]

15

175

gewicht

kg/n'

669

656
737
892

sub totaal

348

280
343
391
486

sub totaal

TOTAAL:

gewicht

[t]

10,04

78,72
26,53
16,95

122,20

33,60
41,16
37,54
5,83

118,13

250,37

boorkop

9 ttïïti

•

1500

1100

700

boorgatdiameter 1350 mm 2OOTKOEPE.L

sectie

no

I

IIa

II"
11=

diameter

mm

2270

1900
1900
1920

wanddikte

iran

225

325
35
45

van

m

0

0
120
160

tot

m

15

120
156
175

lengte

ra

15

120
36
19

III»
IIIb

IIIC

IIId

1450
1465
1470
1490

25
325
35
45

0
120
240
336

120
240
336
348

120
120
96
12

lengte

cum[n]

15

175

gewicht

kg/m'

1247

1497
1610
2081

sub totaal

348

879
1148
1239
1604

sub totaal

TOTAAL:

gewicht

[t]

18,71

179,64
57,96
39,54

277,14

105,48
137,76
118,94
19,25

381,43

677,28

boorkop

6 mm

_

2180

1770

1350

159



boorgatdiameter 700 mm ZOUTKUSSEN

sectie

no

I

II*
lib
lic

diameter

nun

1620

1220
1220
1235

wanddikte

nun

16

222
25
30

van

m

0

0
120
156

tot

m

15

120
156
175

leagte

m

IS

120
36
19

llla

n i b

Illc

IIId

llle

8128
8128

8128

8128

8128

142
175
20
222
275

0
120
240
360
480

120
240
360
480
500

120
120
120
120
20

lengte

cunt {n]

15

175

gewicht

kg/m'

669

656
737
892

sub totaal

500

280
343
391
433
533

sub totaal

. TOTAAL:

gewicht

[t]

10,04

78,72
26,53
16,95

122,2a

33,60
41,16
46,92
51,96
10,66

184,30

316,54

boorkop

6 mm

-

1500

1100

700

boorgatdiaineter 1350 mm ZOÜTKUSSEM

sectie

no

I

II*
II»
IIC

diameter

mm •

2270

1900
1900
1920

wanddiJcte

mm

225

325
35
45

van

m

0

0
120
156

tot

m
*
15

120
156
175

lengte

m

15

120
36
19

IIIa

IIlb

IIIC

IIId

III»

1450
1465
1475
1430
1500

25
325
375
40
50

0
120
240
360
460

120
240
360
480
500

120
120
120
120
20

lengte

CUfll[fll]

15

175

gewicht

kg/m'

1247

1497
1610
2081

sub totaal

500

879
1148
1329
1421
1788

sub totaal

TOTAAL:

gewicht

[t]

18,71

179,64
57,96
39,54

277,14

105,48
137,76
159,48
170,52
35,76

609,00

904,85

boorkop

ó mm

-

2180

1770

1350

160



boorgatdiameter 700 mm ZOUTLAAG

sectie

no

I

II»
lib
II*
lid
IIe

II*

diameter

mm

1720

1320
1330
1335
1340
1350
1365

wanddikte

mm

25

222
30
325

35
40
475

van

m

0

0
120
240
360
480
600

tot

m

15

120
240
360
480
600
612

lengte

m

IS

120
120
120
120
120 •
12

IIIa

IIIb

IIIC

IIId

IIIe

III*
III?
IIIh

III*
IIIJ
IIIk

m i

8636

8636

8636

8636

8636

8636

8636

8636

8636

8636

8636

8636

16
20
222
25
25
265
275
30
30
325

325
40

0
120
240
360
480
600
720
840
960
1080
1200
1224

120
240
360
480
600
720
840
960

1080
1200
1224
1248

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
24
24

lengte

cum[m]

15

612

gewicht

kg/m'

1045

711
962

1044
1126
1292
1543

sub totaal

1248

334
416
461
517
517
547
567
617
617
666
666
812*

sub totaal

TOTAAL:

gewicht

[t]

15,68

85,32
115,44
125,28
135,12
155,04
18,52

634,72

40,08
49,92
55,32
62,04
62,04
65,64
68,04
74,04
74,04
79,92
15,98
19,49

666,55

1316,95

boorkop

6 mm

-

1600

1150

700
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boorgatdiameter 1350 nun ZOUTLAAG

sectie

no

I

II*
lib
ri«
n*
n«
ii*

diameter

nun

2350

1950
1965
1975
1985
1995
2025

wanddikte

nun

275

35
425

• 475
525
575
725

van

m

0

0
120
240
360
480
600

tot

m

15

120
240
360
480
600
612

lengte

m

15

120
120
120
120
120
12

in a

ni b

IIIC

ind

III«
in*
III9
IIIh

III*
1X12
IIIk

m l

1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1525
1550

275
325
375
40
45
475
50
525
55
55
575
70

0
120
240
360
480
600
720
840
960
1080
1200
1224

120
240
360
480
600
72Ö
840
960

1080
1200
1224
1248

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
24
24

lengte

cum[m]

15

612

gewicht

kg/m'

1575

1653
2015
2258
2502
2747
3491

sub totaal

1248

1012
1192
1371
1460
1637
1725
1313
1900
1987
1987
2081
2555

sub totaal

TOTAAL:

gewicht

[tl

23,63

198,36
241,80
270,96
300,24
329,64
41,89

1382,89

121,44
143,04
164,52
175,20
196,44
207,00
217,56
228,00
238,44
238,44
49,94
61,32

2041,34

3447,86

boorkop

6 nun

-

2250

1770

1350
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7.3.6. Cavernevulschachten

Als constructiemethode is gekozen voor de zogenaamde

boormethode waarbij de schachtbekleding in het geboorde

gat afgezonken wordt. Deze schachtbekleding, die 50 m

diep in het zout gefundeerd is, moet in staat zijn om

de optredende belastingen op te nemen om hst vullen van

de caverne, zonodig over een lange reeks van jaren,

ongestoord te laten verlopen. Het vulschachtgedeelte

verder in het zout blijft onbekleed en kan, indien dit

door convergentie nodig blijkt te zijn, tussentijds

nageruimd worden.

De diameters van de te boren gaten zijn zodanig dat met

een standaard boorinstallatie gewerkt kan worden, in

principe met dezelfde installatie als die voor de diep-

boorgaten toegepast wordt. De einddiameter van de

vulschacht bedraagt t 1600 mm.

7.3.6.1 Cavernevulschacht in een zoutkoepel

Er is vanuit gegaan dat na het plaatsen van de voor-

schacht in één keer tot 350 n onder het maaiveld, dat

wil zeggen tot 50 m in het zout geboord kan worden.

Vervolgens wordt de casing geplaatst, waarvan de wand-

dikte aangepast is aan de belasting op de casing op de

verschillende niveau's in het dekterrein. Het gewicht

van de casing wordt opgevangen door een betonfundament

van ca. 8 m hoogte, de annulaire ruimte tussen casing

in boorgatwand wordt tot net onder het maaiveldniveau

opgevuld met bitumen, zie tekening 07.06. Hiermede is

het beklede gedeelte van de schacht gereed en kan

verder in het steenzout geboord worden tot een diepte

van circa 610 m waar een verbinding met de reeds uitge-

loogde caverne tot stand wordt gebracht.
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7.3.6.2 Caveraevulschacht in een zoutkussen

De bouw van een vulschacht in een zoutkussen is in

principe gelijk aan die voor een caverne in een zout-

koepel. Het verschil bestaat uit een grotere lengte

waarover een beklede schacht nodig is met als gevolg

een stalen casing roet grotere wanddikte. Om het grotere

gewicht van de stalen casing over te kunnen brengen op

het steenzout is gekozen voor een. betonfundament net

ongeveer 14 m hoogte in plaats van de 8 m in de zout-

koepel. Boven het betonfundament is de annulas verder

opgevuld met een bitumen mengsel.

Na het voltooien van het beklede gedeelte wordt de

schacht verder geboord tot ca. 660 -m diepte, waar een

verbinding met de reeds uitgeloogde caverne tot stand

wordt gebracht» zie tekening 07.07.

7.3.6.3 Cavernevulschacht in een zoutlaag

De vulschacht voor een caverne aangelegd in een zout-

laag, zie tekening 07.08, dient over een hoogte van

1250 m voorzien te zijn van een bekleding. Gezien de

opbouw van de ondergrond zal een eerste bekleding, ook

bestaande uit een stalen casing, ingebracht moeten

worden tot ca. 600 m diep. Ook het gewicht van deze

casing zal door middel van een betonnen fundering op

het gesteente overgebracht moeten worden. Na het

plaatsen van deze bekleding kan verder tot 50 m in het

zout geboord worden en vervolgens de tweede casing

ingebracht en afgewerkt worden.

Opgemerkt kan worden dat het boren en naruimen van de

schacht tot 600 m diep tot de bestaande technologie

behoort.
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Ook het inbrengen van de eerste casing is mogelijk,

alhoewel het forse gewicht van 2000 ton zeker speciale

aandacht vereist. Het boren en naruimen van de schacht

tot 1250 m diep is een activiteit die in de gegeven

geologische omstandigheden verder gaat dan tot nu toe

uitgevoerde schachtboringen met overeenkomstige dia-

meter/ maar waarvan echter verwacht mag werden dat dit

binnen afzienbare tijd tot de mogelijkheden behoort. De

grootste risico's zijn gelegen in het afzinken van een

schachtbekleding met een lengte van 1250 m en een

totaalgewicht van meer dan 2700 ton. Ondanks nauw-

keurige maatvoering bij de samenstelling van de stalen

verhuizing is vastlopen hiervan in het geboorde gat

niet denkbeeldig. De vereiste wanddikten van de casing

zullen leiden tot hoge aanschafkosten en daarnaast zal

het lassen van de secties ook hoge kosten met zich mee-

brengen. Eat aanbrengen vaa een betonfundeawnt op dsze

diepte gaat verder dan tot nu toe gerealiseerd is.

Een andere constructie van de 'schachtbekleding,

bijvoorbeeld de combinatie van gewapend beton en een

stalen liner, leidt mogelijk tot besparingen op de

kosten van de bekleding. Echter moet dan met nog een

grotere diameter geboord worden, bij behoud van

dezelfde binnendiameter van de schacht, terwijl de

risico's bij het inbouwen van de schachtbekleding zeker

niet verminderen.

Als alternatief voor de aanleg van de schacht bestaat

de vriesmethode, waarbij een gedeelte van het dek-

terrein bevroren wordt, zodanig dat met de normale

afdiepmethode de schacht gebouwd kan worden.
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Daze methode vraagt echter on een aanzienlij 3c groter*

schacht diameter in verband net door personeel uit t*

voeren werkzaamheden in de schacht. Haast hoge kosten

voor het vriesprocedé zal de aanleg van de schacht

zeker neer tijd vergen. Ook moet gerekend worden met

ander* voorschriften «et betrekking tot het uitvoeren

van ondergrondse wecken. Ia ieder geval wordt bij dexe

methode ean schacht gebouwd «et afoetingen die aanzien-

lijk groter .sijn dan vereiat, i* voor het bedrijven van

de caverne.

7.3.6.4 Toegepaste casingproiji a—e's

Op basis van de geologische stodellen sijn volgende

caslngprograims's opgesteld:



CXSIMG TABEL

boorgatdiantter 1600 nm ZOUTKOEPEL

sectie

no

I

II»
II»»
lic
II*

diameter

nvn

2280

1705
1725
1735
1760

wanddikte

«m

25

275
365
425
55

van

m

0

0
96
216
336

tot

n

20

96
216
336
348

lengte

m

20

96
120
120
12

lengte

cuafri]

20

348

gewicht

kg/n'

1390

1138
1520
1774
2313

sub totaal

TOTAAL:

gewicht

[tj

27,80

109,25
182,40
212,88
27,76

532,29

560,09

bosrkop

-

21510)

1600

boorgatdiaiMtcr 1600 an zotmusscH

s*cti«

no

I

IIa

lib
lic
II*
II»

diameter

nvn

2300

1710
1725
1735
1745
1775

waaddikt*

am

25

30
375
425
475
60

van

n

0

0
120
240
360
480

tot

n

20

120
240
360
480
500

lengt*

m

20

120
120
120
120
20

lengte

cumfn]

20

500

gewicht

kg/n'

1403

1243
1561
1774
1988
2530

sub totaal

TOTAAL:

gewicht

[t]

28,06

149,16
187,32
212,88
238,56
S0, 60

838,52

866,58

boorkop

é fMB

' -

2150

1600
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boorgatdianwtar 1600 mm 2OOTLXXG

sccti*

no

I

II*
lib
II*
II*
II»
II*

diamttar

mm

3100

2340
2360
2375
2390
2400
2430

wanddikt*

mm

30

40
SO
575
65
70
85

van

m

0

0
120
440
360
480
600

tot

a

20

120
240
360
480
600
612

III*
Illb

m e
nid

III«
in*
1119
IIIh

III*
IIlJ
III){

1715
1730
1740
1745
1755
1760
1765
1770
1780
1785
1815

315
38&
44
475
525
55
575
60
65
675
825

0
144
276
396
516
636
756
876
996
1116
1224

144
276
396
516
636
756
876
996

1116
1224
1248

langt*

n

20

120
120
120
120
120
12

langt*

cun[n]

20

612

sub totaal

144
120
120
120
120
120
120
120
120
108
24

-

1248

gewicht

kg/a'

2271

2269
2848
3286
3727
4022
4916

1997,23

1308
1606
1840
1988
2204
2313
2421
2530
2749
2829
3524

sub totaal

TOTAAL:

gcwidtit

ttj

45,42

272,28
341,76
394,32
447,24
482,64
58,99

1997,23

188,35
192,72
220,80
238,S6
264,48
277,56
290,52
303,60
329,88
305,53
84,58

2896,58

4739,23

boorJcop

-

2760

2150

1600
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7.3.7 Overzicht produktie boororuis

In de hiernavolgende tabel is de produktie van boor-

gruis voor de te boren aantallen diepboorgaten en

cavarnevulschachten samengevat.

Diepbooraaten

STRATEGIE A 700 mm
aantal boorgaten:
boorgatlengte:
totale lengte:
bruto volume: •***)

diameter

[m]
[m]

[«3]

*> ZOUTKOEPEL
1

1160
1160
1100

ZOUTKUSSEtf
4

690
2760
3875

ZOUTLAAG
3

1490*
4470
8350

STRATEGIE A 1350 mm diameter *
aantal boorgaten:
boorgatlengte: [m]
totale lengte: [m]
bruto volume: ****) [m3]

ZOUTKOEPEL
1

950
950

2720

ZOUTKUSSEN
3

670
2010

7125

ZOUTLAAG
2

1475
2950

12150

STRATEGIE B/C 700 mm diameter *
aantal boorgaten:
boorgatlengte: [m]
totale lengte: _ [m]
bruto volume: ****) (m3j

ZOUTKOEPEL
5

1360
6800
6050

ZOUTKUSSEH
26

700
18200

25300

ZOUTLAAG
19

1500
28500

53000

STRATEGIE B/C 1350 mm diameter '
aantal boorgaten:
boorgatlengte: (mj
totale lengte: [m]
bruto volume: *•**) [m3]

ZOUTKOEPEL
3

1420
4260
10900

ZOUTKUSSEH
17

700
11900

41400

ZOUTLAAG
13

1490
19370

79200

Cavernevulaehaehten

STRATEGIE A 1600 mm diameter
aantal
lengte schacht: [m]
totale lengte: [m]

bruto volume: ****) [m3]

ZOUTKOEPEL
1

610
610

2510

ZOOTKUSSEH
2

660
1220

5985

ZOOTLAAG
1

1410
1410

8825

STRATEGIE B/C 1600 mm diameter
aantal
boorgatlengte: [m]
totale lengte: [m]

bruto volume: *•**> [m3]

ZOUTKOEPEL
2

610
1220

5020

ZOUTKUSSEH
5

660
3300

14960

ZOUTLAAG
*** 2

1410
2820

17650

*) colli lengte • overpack
**) colli lengte • 1,75 m
***) minimum
****) verruimingfactor «1,4
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7.4 Constructie van de caverne

7.4.1 Inleiding

Bij da uitloging van aan holruimta in aan steenzout-

formati» zijn da volganda viar factoren van balang an

bapalan da mogelijkheden en kosten van de uitloging:

a) steenzoutvoorkomen.

b) beschikbaarheid van uitloogwater,

c) pekelafvoer mogelijkheden,

d) aanwezige infrastructuur.

Deze factoren worden in da volgende paragrafen verder

uitgewerkt.

7.4.1.1 Steenzoutvoorkomen

Het steenzout moet zodanige eigenschappen bezitten dat

stabiele holruimten met een van te voren voorspelbare

vorm op beheersbare wijze kunnen worden uitgeloogd.

Gezien het latere gebruik van deze holruimten is de

aanwezigheid van kalium-magnesiun lagen in de directe

omgeving/ een straal van 40 meter rond de uitloog»

boring» in principe reeds ongewenst. De aanwezigheid

van anhydrietsliertjes en -knollen en fijn verdeeld

anhydriet geeft het steenzout een hogere sterkte en

werkt dus positief op de stabiliteit van de holruiaten.

Een anhydrietlaag geeft moeilijkheden tijdens de

uitloging, maar hiermee kan bij het opstellen van het

uitloogprogramma rekening gehouden worden.
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7.4.1.2 Uitloogwater

Het verdient de voorkeur, gezien het kostenaspect, om

binnen een redelijke afstand uitloogwater beschikbaar

te hebben. De eisen die worden gesteld aan de kwaliteit

van het uitlocgwater zijn echter afhankelijk van de

wijze waarop de pekel wordt verwerkt. Hordt de pekel

niet nuttig aangewend/ maar geloosd op brak of zout

oppervlaktewater, dan kan met vrijwel elke kwaliteit

uitloogwater, zoals jijvoorbeeld zeewater, volstaan

worden. De agressiviteit van het water en de daaruit

voortvloeiende kwaliteitseisen in verband net corrosie

van het materieel van ondermeer de horizontale en

verticale pijpleiding en pompen verdient hierbij

aandacht.

Indien de geproduceerde pekel wordt verwerkt tot zout

in één van de in Nederland aanwezige zoutfabrieken dan

worden aan het uitloogwater aanzienlijk hogere

kwaliteitseisen gesteld. In dat geval is bijvoorbeeld

uit chemische overwegingen zeewater onaanvaardbaar en

moeten zware metalen afwezig zijn. De bruikbare

kwaliteit kan dan in het kort omschreven worden als een

redelijke kwaliteit drinkwater, waarbij de hardheid en

het ijzergehalte echter van ondergeschikt belang zijn.

7.4.1.3 Pekelafvoer

Zoals reeds is opgemerkt in 7.4.1.2 kan de pekel

mogelijk worden geloosd op brak of zout oppervlakte-

water. In dat geval zijn de kwaliteitseisen aan de

pekel, zoals de NaCl-verzadiging en het gehalte aan

andere elementen, minimaal.
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Hel moet rekening worden gehouden met een zodanige

verdunning van de pekel op het lozingspunt dat het

zoutgehalte c.q. het soortelijk gewicht van de verdunde

pekel en het oppervlaktewater vrijwel gelijk zijn.

Hierdoor wordt een stratificatie van waterlagen van

verschillend* kwaliteit is het lozingsgebied voorkomen.

Hordt de pekel afgevoerd naar een pekelververkings-

bedrijf als grondstof voor de zoutproduktie, dan worden

de eisen stringenter. Eet NaCl-gehalte in de pekel

bepaalt mede het rendement van het indampingsproces.

Normaal wordt gerekend met een NaCl-gehalte van 310 g/l

(0,31 t/m ), lagere gehalten kunnen wellicht worden

aangeboden onder een boete clausule. Het NaCl gehalte

zal echter zodanig moeten zijn dat de produktie-

capaciteit van de indantpingsiastallatie niet wezenlijk

wordt aangetast. Wanneer dit bet geval is, is niet

exact aan te geven, aangezien het afhankelijk is van

verhouding van de hoeveelheid en het NaCl-gehalte van

deze pekel ten opzichte* van de hoeveelheid verzadigde

pekel uit de normale pekelproduktieboringen van het

zoutbedrijf.

Anders ligt het met de bijmenging van elementen uit

bijzouten die regelmatig ia geringe conceatraties ia

steenzout kunnen voorkomen. Deze elementen, zoals K ,

Mg , Ca , S 04~ e n C0~~, verken kosten-

verhogend op het chemicaliën verbruik van de pekel-

zuivering (de pekelzuivering is een onderdeel van de

zoutfabriek) en kunnen bij hogere gehalten de werking

van de pekelzuivering zelfs ernstig verstoren.

172



7.4.1.4 Infrastructuur

Het gebied moet worden ontsloten en bereikbaar worden

gemaakt voor de aanvoer van boormaterieel, pompen en

leidingdelen. Het verpompen van water en pekel kost

energie, die ter plaatse moet kunnen worden

aangeleverd.. Hierbij wordt aangenomen dat de energie

niet zelf ter plaats* wordt opgewekt. Verder is energie

nodig voor het eventueel leegpompen van de cavemen.

7.4.2. Uitloootechniek

Voor de uitloging van de caverne moet de steenzout-

formatie toegankelijk worden gemaakt door middel van

het afdiepen van een boring. De diameter van het

boorgat van deze uitloogboring behoeft niet groter te

zijn dan maximaal 311 mm (12 1/4"). Voor het aflaten

van de colli/ die maximaal 6 1,25 - 1,40 m zijn, is

een boorgat met een dergelijke diameter echter veel te

klein.

Voor een verkenningsboring is een geringe diameter

noodzakelijk uit overwegingen van meettechnische aard.

Bij de electrische en radiometrische of nucleaire

boorgatmetingen worden alleen goede resultaten geboekt

indien de meetsondes tegen de boorgatwand aanliggen.

Ook bij electro-magnetische opnamen van de inwendige

structuur van het steenzoutvoorkomen, waarbij de

boorspoeling door een lichte oliesoort vervangen dient

te worden, biedt een boring met een beperkte diameter

vele voordelen.
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Indien wordt uitgegaan van een minimale doorboring van

de opbergformatie zal de verkenningsboring later tevens

moeten kunnen worden gebruikt als uitloogboring. Na de

voltooiing van het uitlogen van de caverne zal vanaf de

oppervlakte de toegangsschacht worden geboord, zodanig

dat deze zo centraal mogelijk in de eaverne uitkomt.

Dit systeem, eerst uitlogen en dan de vulschacht boren,

biedt in de. boor- en uitloog/fase vele technische

voordelen daar steeds op bekende technieken kan worden

teruggevallen. Bovendien kan de uitloogboring tijdens

de opberging dienen als controle c.q. bewakingsboring

en/of dienen als boring waardoor het aanvulmateriaal in

de caverne wordt aangebracht.

De keuze van de wijze vaa verwerking van de pekel heeft

via de hieruit voortvloeiende kwaliteitseisen aan de

pekel eveneens een grote invloed op de snelheid en

wijze van uitlogen. Aangezien deze keuze zeker niet nu

gemaakt kan worden is bij de beschrijving en berekening

van de uitloging van de holruimten in de verschillende

typen steenzoutvoorkomens rekening gehouden met lozing

op zout of brak oppervlaktewater (onverzadigde pekel)

dan wel met verwerking van de pekel tot zout (redelijk

verzadigde pekel). Bij de verdere beschrijving van de

constructie van de caverne is de wijze van verwerking

van de pekel verder niet in ds beschouwingen betrokken.

Er is zowel een programma uitgewerkt voor de produktie

van onverzadigde pekel als van verzadigde pekel.

Hierbij moet nog worden opgemerkt dat onverzadigde

pekel wellicht nog door bestaande pekelproduktie-

boringen kan worden geleid om ie deze boringen te

worden naverzadigd en zo alsnog geschikt gemaakt kan

worden voor verdere verwerking tot zout.
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Verder is in het ontwerp rekening gehouden met het

leegpompen van de bergingsruimte, zodat de droge

opbergroethode kan worden toegepast in het geval van een

caverne in een zoutkussen en in een zoutkoepel. De

droge opbergmethode stuit echter op onaanvaardbare

stabiliteitsproblemen bij opberging in een zoutlaag,

zie 6.3.3. Het leegpompen van de caverne vindt plaats

nadat de schachtboring is voltooid.

De snelheid van uitlogen wordt behalve door de

verzadigingsgraad van de pekel ook sterk bepaald door

de beschikbare steenzouthoogte. Hoe geringer deze

hoogte zal zijn, hoe langzamer moet worden uitgeloogd

om de vooraf bepaalde vorm van de caverne ook werkelijk

te krijgen. Om het oplossystsem te kunnen sturen zal

gebruik moeten worden gemaakt van een afdekkingslaag,

de zogenaamde blanket. In Nederland wordt tot nu toe

uitsluitend gewerkt met een lichte oliesoort (HBO 2).

Met deze afdekkingslaag wordt de uitloging in een

horizontale richting gestuurd zonder dat het dak van de

holruimte ongecontroleerd verder wordt uitgeloogd.

7.4.3 Constructie uitloooborincr

Voor de drie te onderzoeken zoutformaties, de zoutlaag,

het zoutkussen en de zoutkoepel, is gekozen voor een in

opzet gelijke constructie van deze boring. Het volgende

boor- en verbuizingsprograrana wordt daarbij voorzien:

- Plaatsen van de 28"-conductor tot een diepte van 20

a 35 meter. De conductor wordt niet voorzien van een

schoen maar wordt via uitwendig geplaatste kunststof

stijgbuizen in één of twee trappen opgecementeerd

met klasse B cement met 2\ chloorcalcium. Afhanke-

lijk van de geologische formatie wordt een uithar-

dingstijd van 24 uur of langer aangehouden.
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Boren met een 23"-beitel tot eea diepte van respec-

tievelijk:

Zoutlaag - 160 meter

Zoutkussen - 200 meter

Zoutkoepel - 160 meter

Plaatsen van de 18 5/8"-verbuizingsseri« over de

watervoerende formatie heen, tot op de hierboven

genoemde diepten. Er worden geen speciale

kwaliteitseisen gesteld aan deze verhuizing. Als

verbinding wordt de buttress-draadverbinding

aanbevolen. De kwaliteit van de 18 5/8"-verbuizing

kan dan als volgt worden omschreven: 18 S/8"

API-Buttress, 96,5 lbs/ft, J55.

De eerst ingebouwde buis wordt voorzien van een

Baker-cementschoen met terugslagklep en een stoot-

plaat. Er wordt door de boorstangen gecementeerd met

klasse B diepboorcement met 2% chloorcalcium tot het

cement boven uittreedt.

Voor een goede centralisering van de verhuizing in

het geboorde gat worden centralizers met stopkragen

aangebracht.

De cementverhardingstijd wordt gesteld op minimaal

24 uur. Voordat de cementschoen wordt verboord,

wordt de verhuizing 30 minuten lang afgeperst met

een druk van 3,1 MPa (diepte 160 meter) of 3,6 MPa

(diepte 200 meter).

Er wordt vervolgens doorgeboord met een

17 l/2"-beitel tot de volgende diepten:

Zoutlaag - 450 meter

Zoutkussen - 500 meter

Zoutkoepel - 350 meter
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Voor zowel het zoutkussen als de zoutkoepel zijn dit

tevens de afzetdiepten voor de laatst gecementeerde

verbuizingsserie. Deze serie wordt in beide gevallen

over de caproclc zo'n 50 meter in bet steenzout

afgezet.

Plaatsen van de 13 3/8"-verbuizing.

In bet geval van het zoutkussen en de koepel moet

rekening worden gehouden met het. feit dat de volle-

dige uitwendige gesteentedruk bij een leeggepompte

holruimte door deze laatste gecementeerde verhuizing

moeten worden opgevangen bij een inwendige

atmosferische tegendruk. Gezien de afzetdiepte kan

echter volstaan worden met de volgende kwaliteit:

13 3/8" API-BDS (Buttress Double Seal) 68,0 lbs/ft,

J55. Er wordt gecementeerd met API-klasse 6 krimp-

vrije diepboorcement. De cement wordt aangemaakt met

verzadigde HaCl-pekel tot een eindgewicht van de

cementslurry van 1,90-1,95 t/m . Bij de laatste 5

m cementslurry wordt 100 kg. zoutkristallen toege-

voegd op het moment van inpompen. De tijd voor de

cementverharding wordt gesteld tussen de 48 en 72

uur. Voordat de cementschoen wordt doorboord, wordt

de verhuizing voor 30 minuten afgeperst op respec-

tievelijk 7 MPa en 5 MPa.

Voor de zoutlaag kan worden volstaan met een

kwaliteit van deze tussenserie van 13 3/8" API-BS,

61,0 lbs/ft, J55, die wordt gecementeerd met

klasse B-diepboorcement met 2\ chloorcalcium. De

tijd voor cementverharding wordt gesteld op minimaal

48 uur. Voordat de schoen weer wordt doorboord,

wordt de verhuizing voor 30 minuten afgeperst op

6 MPa.
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Er wordt met een 12 l/4"-beitel doorgeboord tot de

hieronder aangegeven diepten:

Zoutlaag: 1300 meter, de inbouwdiepte van de

laatst gecementeerde 9 5/8"-verhuizing.

Zoutkussen: 710 meter, dus 10 meter in de zoutzool

ea tot de bodem van de toekomstige

holruimte.

Zoutkoepel: 800 meter, wat gelijk staat met de bodem

van de uit te logen holruimte.

Voor het onderzoek naar de zouteigenschappen, zoals

chemische samenstelling en oploskarakteristiek,

worden de boringen in het zoutkussen en zoutkoepel

regelmatig gekernd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt

van een 8 5/8"- of 8 l/2"-diamantkroon en een 9

meter lange dubbelwandige kernbuis. De kernen worden

minimaal elke 50 meter genomen en om de kern wordt

er één georiënteerd geboord. In de zoutkoepel wordt

het holruimte traject van 600 meter tot 800 meter
«

minimaal om de 40 meter gekernd*

In de zoutlaag wordt het 12 l/4"-geboorde gat voor-

zien van de laatst gecementeerde 9 5/8"- verhuizing.

Aangezien ook deze verbuizingsserie bestand moet

zijn tegen de uitwendige gesteentedruk wordt de

kwaliteit van de 9 5/8"-verbuizing vastgesteld aan

de hand van bet verloop van de drukgradient. De

verhuizing wordt op de gebruikelijke manier voorzien

van centralizers. Er wordt gecementeerd met

APZ-Klasse 6 krimpvrije diepboorcement. De cement

wordt aangemaakt met verzadigde pekel tot een eind-

gewicht van de cementslurry van 1,90-1,95 t/m .
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Bij de laatste 5 m cement wordt 100 kg zout-

kristallen toegevoegd tijdens het inpompen. De tijd

voor cementverharding wordt gesteld tussen de 48 en

72 uur. Voordat de cementschoen wordt doorboord

wordt de verhuizing afgeperst op 17 MPa gedurende 30

minuten.

In het geval van de zoutlaag wordt tot aan de eind-

diepte van 1500 meter geboord met een 8.l/2"-beitel.

Om de 50 meter wordt een kern getrokken zodanig dat

in het traject van de holruimte drie kernen worden

geboord. Om en om worden de kernen georiënteerd.

Na de beschrijving van het boor- en verbuizings-

programma moet nog op enige algemene punten worden

gewezen:

- Na het cementeren van de 18 5/8"-verbuizing moet het

boorgat worden voorzien van een "Blow-out Preventer"

In overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen zal

waarschijnlijk worden gekozen voor een 15 MPa

preventer voor zoutkussen en -koepel en een 30 MPa

preventer in geval van de zoutlaag.

Een eenvoudige bentoniet-spoeling kan worden

gebruikt tijdens het boren naar zoutkussen en

-koepel totdat in beide gevallen de caprock of

maximaal 50 m van het zout zijn doorboord. Daarna

moet de boorspoeling worden omgezet in een NaCl-

verzadigde spoeling met eventuele bijvoeging van

magnesiumchloride en -sulfaat.
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Ia het geval van de diepe zoutlaag zal geboord

worden met een zwaardere krijtspoeling net eea

soortelijk gewicht oplopend tot circa 1,8 t/m .

Deze krijtspoelin? wordt in bet zout omgezet in een

NaCl-MgCl. verzadigde spoeling.

De boringen sullen «et de grootst mogelijke aandacht

voor de verticaliteit worden geboord. Elke 100 meter

zal de deviatie worden geoeten. Bij afwijking van

één of meer graden van de verticaal zal gecorrigeerd

moeten worden, eventueel door het inzetten van een

turbineboor.

7.4.4 Uitlooanroces

Bij het uitlogen van een holruinte in steenr'-jt speelt

het voor uitloging beschikbare sout een dominerende

rol. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de caverne uitgeloogd

ia de zoutkoepel met het grootste volume in de kortste

tijdspanne kan worden uitgeloogd. Dit is een gevolg van

het feit dat hoe Hinder steenzout beschikbaar is hoe

voorzichtiger moet worden geopereerd on de vooruit

aangegeven vorm van de holruiate ook werkelijk te

realiseren.

Uitgangspunt voor de bepaling van het totaal benodigde

caveraevolume is het volume aan afval van 135.000 m

dat in de B strategie wordt aangeboden. Bekening

houdend met een vullingsgraad van slechts 30 a 35\ is

een effectief opbergvolune van 400.000 m benodigd.

Om redenen van een flexibele bedrijfsvoering, korte

staadtijd van een lege holruimte en een geleidelijke

opbouw van de ondergrondse opbergfaciliteiten is

gekozen voor minimaal twee cavernen.
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Dit gegeven gecombineerd met de gesteente-mechanische

berekeningen van de stabiliteit van de cavemen en een

zo optimaal mogelijke vullingsgraad, is maatgevend

geweest voor de gekozen vormen in de diverse opgegeven

formatietypen, zie tekening 07.06 t/m 07.17.

Bij de bepaling van de grootte van bet effectieve

cavernevolume is gerekend met een voor Nederland

vooralsnog hoog percentage van 5 a 7\ aan onoplosbaar

materiaal in het steenzout. Dit onoplosbaar materiaal

bestaat voornamelijk uit anhydriet/gips (calcium-

sulfaat) en klei. Het wordt niet met de pekel meege-

voerd, maar bezinkt op de bodem van de holruimte.

Rekening houdend met 5\ onoplosbaar materiaal dat in

losse vorm, het dubbele volume inneemt moet het totale

volume van de caverne met minimaal 10% worden vermin-

derd om tot een enigszins betrouwbaar effectief

opbergvolume te komen.

Gezien de onbekendheid met de oploskarakteristiek en de

samenstelling van het steenzout wordt in het ontwerp

vooralsnog uitgegaan van drie duidelijk te scheiden

uitloogfasen. Deze fasen zijn de "sumpf-fase, de hol-

ruimtefase en de dakfase. Voor elke fase wordt als

hoofdkenmerk de afdeklaag (blanket) opnieuw aangebracht

op een bij deze fase behorende hoogte.

Tenslotte is het uitloogprogramma voor een caverae voor

elke van de steenzoutformaties doorgerekend voor de

produktie van onversadigde en verzadigde pekel. Hoewel

de constructies hetzelfde blijven is dit vooral gedaan

om de tijdsverschillen tussen beide mogelijkheden aan

te geven.
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Tijdens de uitloging moet de boorgatkop worden voorzien

van een afsluitercombinatie met aansluitingen voor

onder andere manometers, de zogenaamde "X-mastree".

Voor de ondiepe holruimten in zoutkussen en zoutkoepel

kan worden volstaan met «en eenvoudig lag* druk type.

0* maximal* druk aas de oliezijde zal ia bet geval van

de zoutkoepel circa 4 MPa bedragen (s.g.-olie

0,8 t/n ). Voor de holruinte in de zoutlaag moet

worden gerekend met een oliedruk aan de oppervlakte van

circa 7 MPa. Hier kan bijvoorbeeld de boorgatafsluiting

type "Celier Mascbinenfabrik" worden ingezet.

7.4.4.1 Caverne in een zoutkoepel

In de zoutkoepel staat vanaf een diept* van 600 meter

eeo zoutpakket voor uitloging ter beschikking van meer

dan 1000 meter. Bij een dergelijk* zoutdikt* kunnen

verschillende oplossingen worden gevonden om het totaal

benodigde cavernevolume van 400.000 m te verwezen-

lijken. Zo kunnen bijvoorbeeld vanuit één boring meer-

dere holruimten met tussenruimten van bijvoorbeeld 150

meter boven elkaar worden uitgeloogd. Elk* holruimte

kan zover worden uitgeloogd dat een effectief opberg-

volume van 200.000 m of indien gewenst meer wordt

verkregen. Het nadeel van dit ontwerp is, dat elke

caverne eerst moet worden uitgeloogd, gevuld en

afgesloten voordat met de volgende kan worden begonnen,

levens moet de tweede caverne vanuit de vulschacht

worden uitgeloogd hetgeen mogelijk technische moeilijk-

heden oplevert waarvoor speciale oplossingen moeten

worden gevonden. Deze vulschacht staat gedurende die

tijd zonder bekleding onder invloed van zoutvloei,

hetgeen een ongunstige invloed heeft op de diameter.
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Op grotere diepten neemt de convergentie toe, zodat de

stabiliteit vooral op diepten boven de 1000 meter

aanzienlijk kleiner wordt. Om deze reden is bij de

zout koepel voor het concept gekozen van twee naast

•lkaar gelegen cavemen, die na elkaar worden aange-

legd. Elke caverne bezit op een diepte tussen de 600 en

800 meter «en effectief opbergvolume van 200.000 n

of groter afhankelijk van de definitieve eisen.

De zoutkqepel is aangeboord met een 12 l/4"-beitel. In

het boorgat worden eerste de twee concentrische verbui-

zingsseries voor het oploswater, pekel en blanket-

vloeistof drijvend ingebouwd. Er * kan worden gekozen

voor de 10 3/4" - 7" variant of de 9 5/8" - 6 5/8"

variant, waarbij de grotere verbuizingsserie door de

geringere stromingsweerstand van de pekel hierin enige

energiebesparing oplevert. Deze grotere verbuizings-

serie zelf is echter duurder. Voorlopig is uitgegaan

van een"9 5/8" - 6 5/8" variant.

Met deze twee series wordt het uitlogen volgens het

onderstaande programma geregeld (tekening 07.09).

- Sumpffase: diepte:

hoogte:

9 5/8":

6 5/8":

blanket:

770 - 800

30 meter

schoen 770

schoen 795

770 meter

meter

meter

meter

uitloging: bottom injection- 8.000 ra

top injection -24.000 m

echometing: eind sumpffase
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Ho1ruimtefase:diepte:

hoogte:

9 5/8":

6 5/8":

blanket:

uitlogiag:

echometing:

- Dakfase: diepte:

hoogte:

9 5/8":

6 5/8":

blanket:

uitloging:

620 - 770 meter

150 meter

schoen 620 en 745 en 730

meter

schoen 775, 775 en 760 meter

620 meter
3

bottom injection-28.000 m

top injection -112.000 m

top injection - 93.000 m

bij 140.000 m3 (totaal)

en eind holruimtefase

600 - 620 meter

20 meter

schoen 600 meter

schoen 630 en 620 meter

600 meter

bottom injection- 500 m

top injection -2.000 m

echometing: eind dakfase

Zn de tekeningen 07.10 en 07.11 is de totaal benodigde

uitloogtijd en het pekelproduktieniveau aangegeven bij

een onverzadigde en verzadigde pekelkwaliteit.

7.4.4.2 Caverne in een zoutkussen

In het zoutkussen staat op een diepte tussen de 650

meter en 700 meter slechts een 50 meter hoog zoutpakket

voor uitloging ter beschikking. Dit is zo weinig, dat

in overleg met ECN is besloten om de dichtslibbende

sumpf naar 710 meter diepte te verleggen, waardoor 10

meter hoogte voor de caverne wordt gewonnen. Hierdoor

kan een halfbolvormige caverne worden ontworpen met een

effectief opbergvolume van circa 82.000 m .
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Er moeten dus vijf caveraen worden uitgeloogd om het

totaal vereiste volume van 400.000 m te realiseren.

Met de 9 5/8" verbuizingsseries voor oploswater, pekel

en blanketvloeistof wordt het uitlogen volgens het

onderstaande programma geregeld, zie tekening 07.12.

- Sumpffase: diepte:

hoogte:

9 5/8":

6 5/8":

blanket:

uitloging:

echometing

- Holruimtefase:diepte:

hoogte:

9 5/8":

6 5/8":

blanket:

uitloging:

695 - 710 meter

15 meter

schoen 695 meter

schoen 705 meter

695 meter

bottom injection

top injection

:eind sumpffase

680 - 695 meter

15 meter

schoen 680 en 685

schoen 700 meter

680 meter

bottom injection

top iniection

- 6

- 8

.000

.000

meter

- 3

39

.000

.000

•

m

m3

m

m3

echometing:eind holruimtefase

- Dakfase: diepte: 650 - 680 meter in stappen

van 10 meter

hoogte: 3 z 10 meter

9 5/8": 670, 660 en 650 meter

6 5/8": 700, 690 en 680 meter

blanket: 670, 660 en 650 meter

uitloging: top injection 35.000 m

echometing:eind dakfase I en III

In de tekeningen 07.13 en 07.14 is de totaal benodigde

uitloogtijd en het pekelproduktieniveau aangegeven bij

een onverzadigde en verzadigde pekelkwaliteit.
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7.4.4.3 Caverne ia een soutlaag

In de steenzoutlaag staat op een diepte tussen de 1400

meter en 1500 meter een 100 meter hoog zoutpakket voor

uitloging ter beschikking. Voor de berekening is voor-

lopig volstaan met een effectief opbergvolume bij de

aangenomen uitgangspunten van circa 175.000 m , waar-

bij de caverne een cylindervormige doorsnede heeft met

een enigszins bolvormig dak. Uit stabiliteitsover-

wegingen is echter een alzijdig gekromde bergings-

ruimte aan te raden. Tijdens de uitloogfase van de

holruimte (fase II) kan hier eenvoudig op worden

ingespeeld, waardoor het effectieve volume toeneemt tot

circa 205.000 m . Deze vergroting van het volume

heeft het geringe effect van 2 a 3 maanden tijdsver-

lenging van de uitloging. Door deze vergroting van het

volume kan in de B strategie met twee bergingsruimten

in de zoutlaag worden volstaan.

De zoutlaag is uiteindelijk aangeboord met 8 1/2". In

het boorgat worden een 7" en een 4 1/2" verbuizings-

serie ingebouwd voor water, pekel en blanketvloeistof.

Met deze twee series wordt het uitlogen geregeld vol-

gens het onderstaande programma, zie figuur 07.15.

- Sumpffase: diepte: 1480 - 1500 meter

hoogte: 20 jneter

7": schoen 1480 meter

4 1/2": schoen 1495 meter

blanket: 1480 meter

uitloging: bottom injection - 8.000 m

top injection - 11.000 m

echometing:eind sumpffase
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- Hol ruimtefase .-diepte:

hoogte:

7":

4 1/2":

blanket:

1430 - 1480 meter

50 meter

schoen 1430 en 1455 meter

schoen 1485 meter

1430 meter

uitloging: bottom injection 8.000 m

top injection 165.000 m

echometing: bij 80.000 m (totaal) en

eind holruimtefase

- Dakfase: diepte: 1400 - 1430 meter in

stappen van 10 meter

hoogte: 3 x 10 meter

7": 1420, 1410 en 1400 meter

- 4 1/2": 1450, 1440 en 1430 meter

blanket: 1420, 1410 en 1400 meter

uitloging: top injection - 35.000 m.

echometing: eind dakfase I en III

In de figuren 07.16 en 07.17 is de totaal benodigde

uitloogtijd en het pekelproduktieniveau aangegeven bij

onverzadigde en verzadigde pekelproduktie.

7.4.5 Leegpompen van de caverne

Door te kiezen voor een droge opbergingsmethode moet na

het beëindigen van het oplosproces de caverne worden

leeggemaakt. In principe staan hiervoor twee methoden

ter beschikking en wel:

- leegdrukken door middel van gecomprimeerd gas,

- leegpompen met een onderwaterpomp.
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Overwegingen tegen het leegdrukken met gas:

kostbare bovengrondse installatie voor het compri-

meren van het gas,

kostbare veiligheidsmaatregelen door de optredende

hoge drukken aan de boorgatmond,

- indien voor het leegdrukken niet wordt gekozen voor

een kostbaar . inert gas, maar voor normale lucht,

zullen er speciale anti-corrosie maatregelen moeten

worden genomen.

Tegenover deze nadelen van het gebruik van gas staat

één belangrijk voordeel, het onder druk leegmaken van

de caverne heeft een zeer gunstig effect op de stabili-

teit tijdens deze fase. Het convergeren van de wanden

zet pas in tijdens het druk aflaten van het gas. Het is

duidelijk dat deze overwegingen voornamelijk van belang

zijn bij de diepe caverne in de zoutlaa-j, als men daar

een droge bedrijfsvoering zou wensen.

Op grond van bovenstaande bescHouwing is gekozen voor

de tweede methode: het leegpompen. Voor het leegpompen

van de uitgeloogde ruimte wordt gebruik gemaakt van een

onderwaterpomp bestaande uit een meertraps centrifu-

gaalpomp gekoppeld aan een electromotor. Bij plotse-

linge uitval van de stroomtoevoer of van de motor wordt

de pomp beschermd tegen het teruglopen van de vloeistof

door een boven de pomp ingebouwde veiligheidsklep.

De pomp wordt in de met pekel gevulde ruimte tot bijna

op de bodem ingelaten aan een buizenserie, de pekel

opvoerserie genaamd. Via een schakel/controle apparaat

en een transformator vindt de koppeling met de stroom-

bron plaats.
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In principe zijn samengestelde pompen te leveren voor

opvoerhoogten van 200 meter tot circa 4500 meter water-

kolom. De motorvermogens lopen dan op tot 850 pk.

De optimale pomp voor de verschillende cavemen kan met

het bij Pleuger-Techniek aanwezige computerprogramma

worden samengesteld. Zo geeft het programma voor de

relatief diepliggende cavemen in de zoutkoepel en in

het zoutkussen bijvoorbeeld aan een pomp Type GN 7000.

Deze pomp is opgebouwd uit twee eenheden met 50

waaiers, aangedreven door een duplex motor met een

vermogen van 2 x 100 kW. Hierdoor wordt een pomp

verkregen met capaciteit van 45 m /hr, die met Het

dalen van het vloeistofniveau terugloopt tot een

minimum capaciteit van circa 33 m /hr. Aangezien het

leegpompen van de toevoerschacht relatief snel verloopt

en daardoor het vloeistofniveau ook snel daalt, moet

gerekend worden met de minimum capaciteit.

Ook kan worden gedacht aan een veel kleinere, maar snel

draaiende pomp ,! met een variabel toerental. Daarbij

wordt bijvoorbeeld gedacht aan een 43-traps P320-675

pomp zoals deze ook veelvuldig op de Noordzee bij de

oliewinning wordt ingezet. Deze pomp wordt aangedreven

door een 245 kW motor. Uit een oogpunt van investering

maken de twee typen onderling nauwelijks verschil.
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8. AANLEG OPBEEGMIJ»

8.1 Inleiding

Naast de ia voorgaande hoofdstukken beschreven methoden voor de

aanleg van opbergfaciliteiten voor radioactief afval in vanaf

de opperv.lakte te maken en te vullen diepboorgaten en uitge-

loogde cavemen, is eveneens de oplossing van een ondergrondse

opslag in een speciaal voor dit doel te ontwikkelen opbergmijn

bestudeerd.

Volgens de opdrachtomschrijving inzake de voorontwerpstudie

voor een mijn-opbergconcept ten behoeve van veilige en defini-

tieve opberging van radioactief afval (zie bijlage 1) komen

voor de constructie van een dergelijke mijn in Nederland zowel

zoutkoepels als zoutkussens in aanmerking. De opbergstrate-

gieën, de op te bergen hoeveelheden alsmede de schematische

geologische profielen en geometrische randvoorwaarden zijn

beschreven in hoofstuk 2 en deze laatste twee zijn samengevat

op tekening 02.01 en 08.01 voor de zoutkoepel en 02.02 en 08.02

voor het zoutkussen.

Ondergrondse zoutmijnen komen tot op heden in Nederland niet

voor, maar in het buitenland (Duitsland, U.S.A., etc.) zijn er

vele van dergelijke mijnen in bedrijf. Dit betreft veelal

mijnen die aangelegd zijn voor winning van bepaalde typen

zouten, met name kalium-magnesium zouten en haliet (keukenzout).

De technieken die in dit rapport voor de ontsluiting en de

constructie van een opbergmijn worden beschreven, zijn reeds

vele malen toegepast en kunnen dan ook tot de bewezen tech-

nieken gerekend worden. Een uitzondering hierop is het onder-

gronds tot stand brengen van droge deponieboorgaten met dia-

meters van 600 en 1350 mm en een maximale diepte van 300 m.
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Aan de firma WIRTH te Erkelenz, BRD, is in het kader van deze

studie een opdracht verstrekt om de technische haalbaarheid van

het in ondergrondse omstandigheden droog boren van dergelijke

gaten nader uit te werken. Voor de resultaten van deze haal-

baarheidsstudie wordt verwezen naar bijlage 7.

Voor zover bekend zijn er nog geen zoutmijnen specifiek aan-

gelegd voor de opslag van uit civiele operaties afkomstig

radioactief afval. In de U.S.A. is een zoutmijn aangelegd of in-

aanleg voor de proefopslag van radioactief afval. In West

Duitsland worden nabij Gorleben de schachten afgediept om de

gelijknamige zoutkoepel ondergronds nader te onderzoeken op de

geschiktheid om er een opbergmijn in tot stand te brengen voor

hoog- en middel-actief afval. De zoutmijn Asse II (BRD) is een

oude kalium-magnesium en haliet mijn, die gedurende enkele

jaren in gebruik is geweest voor de proef opslag van laag- en

middel-actief afval. Bovendien zijn en worden in Asse II aller-

lei proeven (onder andere door GSF, ECN, BGR, veelal in EEG-

verband) uitgevoerd in het kader van de studie naar de

mogelijkheden' van definitieve opberging van alle categorieën

radioactief afval in steenzout.

In de zoutmijnbouw worden alle holruimten ontgraven met behulp

van droge technieken. De enige uitzondering hierop kan even-

tueel het schachtgedeelte in het dekterrein zijn, wanneer dit

als boorschacht wordt uitgevoerd, zie 8.4.3.1. Behalve gale-

rijen en kamers in de zoutformatie kunnen ook grote en kleine

diameter boorgaten met behulp van droge technieken worden

gemaakt, dit geldt zowel voor relatief korte horizontale als

enige honderden meters lange verticale boorgaten.
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Voornoemde droge technieken maken het mogelijk alle stadia in

de opbergcyclus, dat wil zeggen het maken, vullen en afsluiten

van de holruimte geheel droog, of in ieder geval op een dus-

danige manier uit te voeren dat geen vrij water (pekel) uit-

treedt.

ECN heeft een aantal berekeningen uitgevoerd mnt het computer-

programma "TASTE", waaruit blijkt dat het mijnklimaat niet of

nauwelijks beïnvloed wordt, door de warmteproduktie van het

opgeborgen KSA in de zoutkoepel, In tekening 08.03 t/m 08.08

zijn aan de hand van deze berekeningen een aantal grafieken

getekend waarin het temperatuurverloop rond een met KSA gevuld

boorgat voor de A, B en voor de C' strategie zijn gegeven. In

deze grafieken is uitgegaan van de gemiddelde warmteproduktie

per strekkende meter. Aangezien tussen twee opeenvolgende KSA-

colli een zoutbrug van 0,65 m wordt aangebracht, zie 6.3.1.1 en

appendix 2, kan locaal en met name op korte afstand van de

KSA-colli een iets hogere toename van de temperatuur optreden.

Met nadruk wordt gesteld dat de in dit concept beschreven voor-

ontwerpen en methoden pas geoptimaliseerd kunnen worden,

wanneer de noodzakelijke en voor de opberglocatie specifieke

gegevens beschikbaar zijn. Er dient rekening mee gehouden te

worden dat door wellicht gewijzigde inzichten, resultaten van

veiligheidstudies, enz. onderdelen van deze geoptimaliseerde

ontwerpen kunnen verschillen van de hier gepresenteerde.

Bet mijnontwerp is zodanig opgesteld, dat indien gewenst zonder

grote wijzigingen aanzienlijk grotere hoeveelheden opgeborgen

zouden kunnen worden.
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8.2 Ontwerpaspecten

8.2.1 Uitgangspunten miinontwerp

Bij het maken van het mijnontwerp is uitgegaan van de

volgende randvoorwaarden en veronderstellingen:

- Volgens de bepalingen van het Nederlandse Mijn-

reglement dient een voor personen toegankelijke

ondergrondse mijn tenminste over twee voor personen-

vervoer geschikte of in noodgevallen geschikt te

maken schachten te beschikken. In bijzondere omstan-

digheden kan het Staatstoezicht op de Mijnen, de

instantie die namens de Staat het naleven van de

reglementen en de wet controleert, ontheffing

verlenen op de twee schachten eis en een één-

schachtmijn toestaan. De afweging waarom voor een

mijn met twee schachten is gekozen, wordt gegeven in

8.2.2.

In een mijngebouw met twee schachten ligt het voor

de hand door één schacht, schacht I, verse lucht aan

te voeren, deze langs de diverse werkfronten te

leiden en via de andere schacht, schacht II, weer af

te voeren. In dit schema wordt schacht I de intrek-

kende schacht genoemd en schacht II de uittrekkende

schacht.

In het ontwerp is er vanuit gegaan dat een zover

mogelijk doorgevoerde scheiding van zowel

constructie-' en opslagactiviteiten als van personen-

vervoer en transport van radioactief afval

gewaarborgd wordt.
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Dit heeft geleid tot een tweedeling van het opslag-

veld en tot het scheiden van de verticale vervoers-

stromen over beide schachten. Hierbij wordt door

schacht I, hoewel in principe ook geschikt voor

personentransport» het radioactief afval, al dan

niet extra verpakt in een transportcontainer, naar

beneden gebracht en de lege transportcontainers weer

naar boven vervoerd. Door schacht II vindt de afvoer

en eventuele aanvoer van zout en het personen-

transport plaats.

De redeaen dat de intrekkende schacht voor het

transport van radioactief afval wordt gebruikt, zijn

de volgende:

a) Alle handelingen tijdens de definitieve

opbergingsoperatie zijn gedacht zoveel mogelijk

uitgevoerd te worden "met de wind in de rug",

waarmee bedoeld wordt dat de ventilatielucht

eerst langs het personeel stroomt en vervolgens

langs de opbergvoorziening of, in het geval van

LAVA, over het reeds gestorte afval. Dit wordt in

het voorgestelde ontwerp gewaarborgd/ zonder dat

transporten net radioactief afval ondergronds

luchtsluizen passeren.

b) Het ontwerp van de ondergrondse werken is zodanig

ingericht dat de lucht bij het verlaten van de

LAVA kamers door filters gezuiverd wordt van

eventueel vrijgekomen radioactief stof en door

meetsystemen continu gecontroleerd wordt op

mogelijke (minimale) radioactieve luchtbesmetting.
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c) Er wordt van uitgegaan dat als een transport van

de bij de ppbergmijn ingerichte bovengrondse

tussenopslag naar de ondergrondse eindopberging

wordt vrijgegeven, de lading niet gecontamineerd

is.

d) Ervaring heeft geleerd dat schachtvervoer zeer

veilig is. Als extra veiligheid is in het concept

gekozen voor een versnelling/ vertraging en

eindsnelheid bij schachtvervoer van radioactief

materiaal die ver beneden de maximale waarden

liggen welke door Staatstoezicht op de Mijnen

voor personenvervoer en materiaaltransport worden

toegestaan. Indien echter in schacht I tijdens

het verticaal transport van radioactief afval een

calamiteit optreedt, kan óf de hoofdventilator

worden stopgezet, óf, in overeenstemming met

bepalingen in bijvoorbeeld de Engelse Mijnwet,

eventueel worden omgeschakeld om verspreiding van

radioactiviteit door de mijn te voorkomen of

zodanig te vertragen, dat .het ondergrondse

personeel zonder gevaar de mijn kan verlaten via

schacht II.

e) Indien in de mijn een calamiteit met het afval

plaatsvindt, kan het personeel tegen de lucht-

stroming in via schacht I de mijn zonder gevaar

verlaten.

f) Een uittrekkende schacht, waarbij de hoofdventi-

lator bovengronds ^taat, moet bovengronds met een

systeem van luchtsluizen van de buitenwereld

afgesloten worden om te voorkomen dat er een

kortgesloten luchtcircuit buiten het mijngebouw

om ontstaat.
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Dergelijke sluisconstructies zijn relatief vrij

eenvoudig te realiseren in de zoutbunlcer en

personeelsruimten. Luchtsluizen zouden verstorend

werken op de bedrijfsgang in schacht I, waardoor

het grootste gedeelte van de transporthandelingen

plaatsvindt.

Tijdens de bouw van de mijn, tot het moment dat

begonnen wordt met de opberging van- radioactief

afval, kunnen zowel schacht I als schacht II

gebruikt worden voor personeelsvervoer en materiaal

aan- en afvoer.

Indien het mogelijk is uit de geofysische onder-

zoeken en verkenningsboringen, die zijn uitgevoerd

ter vaststelling van de locatie van de opbergmijn,

hoofdrichtingen af te leiden volgens welke de

helling en strekking van de belangrijkste structuren

in de zoutkoepel of het zoutkussen verlopen, dan

kunnen de opbergvelden op een lijn evenwijdig aan

deze hoofdstrekkingsrichting worden geprojecteerd.

In dat geval zullen alle opbergkamers en -boorgaten

bij het voorgestelde ontwerp in ongeveer gelijke

substructuren kunnen worden aangelegd, en zijn

verrassingen in de vorm van bijvoorbeeld ongewenste

anhydrietstructuren tot op zekere hoogte uit te

sluiten. Als deze richtingen van te voren niet goed

te bepalen zijn, kan door een relatief kleine

wijziging in het ontwerp toch aan deze voorwaarde

worden voldaan.

Er zijn twee ontwerpen uitgewerkt waarbij de

schachten op een lijn ongeveer evenwijdig aan of

loodrecht op de hoofdstrekkingsrichting gedacht

kunnen worden.
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Zie tekening 08.09 voor het basisontwerp voor de A

strategie en de tekeningen 08.10 t/m 08.17 voor het

basisontwerp en 08.18 t/m 08.25 voor het alter-

natieve ontwerp beide voor de B of C' strategie.

De twee schachten worden 80 m hart op hart uit

elkaar geplaatst. Bij een dergelijk* afstand is er

een verwaarloosbare onderlinge beïnvloeding en zijn

de door de aanleg van de eerste schacht geïnduceerde

spanningen en daarbij behorende vervormingen ter

plaatse van de andere schacht en omgekeerd verwaar-

loosbaar klein. Bovendien kunnen bij deze opstelling

bovengronds de schachtgebouwen onderling verbonden

worden door tussenschakeling van allerlei ruimten

waarin nevenvoorzieningen zijn gehuisvest. Wijziging

van de schachtafstand heeft echter geen wezenlijke

invloed op het concept.

In de kolenmijnbouw is het gebruikelijk om rondom de

schachten een schachtveiligheidspijler aan te

houden, binnen welke omhullende geen winning wordt

.toegestaan. De winningsmethoden in de kolenmijnbouw

kunnnen gekarakteriseerd worden als extractie-

mi jnbouw, terwijl het ontwerp en de constructie van

een opbergmijn er primair op zijn gericht de daarmee

gepaard gaande breukprocessen te voorkomen. Een

schachtveiligheidspijler in de opbergmijn is om deze

reden dan ook niet noodzakelijk.

Opberging in de directe omgeving van de schachten

werkt hoogstwaarschijnlijk verstorend op bijvoor-

beeld constructie activiteiten.
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Bovendien dienen tijdens de afsluiting van de

opbergmijn nabij de schachten barrières of dammen

opgeworpen te worden om mogelijk via de afgesloten

en verzegelde schacht binnendringend water of pekel

gedurende een langere tijd tegen te houden voordat

het eventueel de opbergvelden kan bereiken.

Zn het ontwerp is uit bedrijfsvoeringstechnische

overwegingen en met het oog op toekomstige verzege-

ling daarom gekozen'voor een 2one van 100 m rondom

de schachten, waarbinnen geen opberging plaats zal

vinden, verder genoemd de deponievrijë zone.

Indien tijdens de aanleg van de opbergmijn een

anhydrietbank wordt doorsneden, zullen speciale

maatregelen moeten worden genomen. Een galerij zal

ter plaatse tot een enkele meters grotere doorsnede

worden uitgebroken, vervolgens zal de anhydrietbank

chemisch worden geïnjecteerd en tenslotte verder

verzegeld door het met beton opvullen van de

uitsparing in de galerijwand. Wanneer _ LAVA kamers

een anhydrietbank van relatief geringe afmeting

doorsnijden, zal deze eveneens geïnjecteerd en in de

kamerwand uitgebouwd worden tot een betonnen

monoliet om de anhydriet te isoleren van de LAVA.

Bij aanwezigheid van grote anhydrietbanken moet men

de kamer afschrijven voor LAVA opberging, navullen

en verzegelen. KSA en BAVA zullen in de nabijheid

van een dikke anhydrietbank niet opgeborgen mogen

worden. Bij dunnere anhydrietbanken is voorlopig

aangenomen dat geen KSA en HAVA opberging mag

plaatsvinden op de halve doorsnijdingshoogte aan

weerszijden van de anhydrietbank en ter plaatse van

de anhydriet zelf, nader onderzoek is nodig om

hiervoor meer nauwkeurige richtgetallen te geven.
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Eventueel gemaakte en niet bruikbare boorgaten of

cavernes dienen nagevuld en verzegeld te worden op

een overeenkomstige manier als toegepast bij de met

colli gevulde deponieboorgaten, zie 9.3.3.

- In het basisontwerp is op grond van een gescheiden

bedrijfsvoering voor hoog-actief en laag-actief

afval voor de.B en C' opbergstrategie uitgegaan van

een twee-verdiepingen mijn, hoewel er mijnbouwkundig

geen bezwaar is tegen concentratie van de opberging

op één verdieping. De twee-verdiepingen mijn bestaat

uit een verdieping waar KSA en HAVA wcrdt opgeborgen

en een verdieping waar voor het overige afval opslag

voorzieningen worden getroffen. Op eerstgenoemde

verdieping wordt het KSA (cat..l) en HAVA 200 (cat.

3) in boorgaten van 6 600 mm en HAVA 1430 (cat. 4)

in boorgaten van 6 1350 mm opgeborgen. Bovendien

wordt op deze verdieping HAVA 220 (cat. 5) en HAVA

2200 (cat. 5 ) in een speciale caverne gedepo-

neerd. In tabel 1 t/m 4 zijn de afmetingen, hoeveel-

heden, etc. van de colli 'voor de verschillende

opbergstrategieën gegeven.

In deze opzet wordt al het afval dat tijdens het trans-

port een lichtere of zwaardere afschermingscontainer

nodig heeft, geconcentreerd op één verdieping.

De boorgatafstanden in de zoutkoepel en het zoutkussen

bedragen in de op 50 m onderlinge afstand gelegen

dwarsgalerijen respectievelijk 50 en 20 m. Deze

afstanden zijn vastgesteld aan de hand van de gegevens

die in de literatuur worden vermeld als minimum boor-

gatafstanden bij een bepaalde vervalwarmte en boor-

gatlengte [4].
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In bet basisontwerp voor de A strategie zijn de

hoeveelheden relatief zo gering, dat hiervoor uit

kostenoverwegingen een één-verdieping oplossing is

gekozen, zie tekening 08.09.

8.2.2 Mocyeliïke ontwerpvarianten

De ia het voorafgaande hoofdstuk geschetste uitgangs-

punten van het mijnontwerp zijn ingegeven door het

streven naar een zo veilig en simpel mogelijke

constructie en bedrijfsvoering. Dit wil echter niet

zeggen dat er geen andere goede ontwerpen mogelijk

zijn, integendeel in principe is het mogelijk het

ontwerp aan vrijwel elke wens aan te passen. Zonder de

intentie te hebbben een compleet en uitputtend

overzicht te geven van mogelijke varianten/ zijn

hieronder een aantal mogelijkheden aangegeven.

- Eén-schachtroiin

Hoewel op het eerste gezicht een één-schachtmijn

goedkoper lijkt dan een twee-schachtmijn moet

hierbij het volgende bedacht worden:

a) om een betrouwbaar ventilatiesysteem te

garanderen zal de schacht zo goed mogelijk

luchtdicht in twee kanalen moeten worden verdeeld;

b) aangezien de schacht doorsnede bepaald wordt door

de grootste te vervoeren stukken, die bij een

gedeelde schacht door ongeveer de halve doorsnede

moeten, zal een één-schachtmijn een grotere

schacht diameter hebben dan een schacht van een

twee-schachtmijn;

c) in geval van een calamiteit in de schacht, kan de

vluchtweg naar boven afgesneden worden.
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Uit veiligheidsoverwegingen met name voor het onder-

grondse personeel is een één-schachtmijn dan ook

niet wenselijk.

1 ' I
Ook in de kostensfeer zijn geen grote besparingen te

verwachten. Ter illustratie het volgende: in de

zoutkoepel zijn de bouwkosten voor een t 8 m

schacht ca. £ 61.000.000 en voor twee 6 5 m

schachten van ca. f 35.000.000/stuk of in totaal ca.

f 70.000.000. In deze kostenschatting zijn alleen de

zuivere bouwkosten begrepen, dus geen inrichting of

de ingewikkelde ventilatievoorzieningen voor een

één-schachtmijn.

Een andere variant is één transportschacht van

bijvoorbeeld 6 8 m en een kleinere ventilatie-

schacht van bijvoorbeeld é 2.5 m, welke bovendien

ingericht moet worden als vluchtweg in geval van

calamiteiten. De bouwkosten voor deze twee schachten

zullen minimaal gelijk zijn aan die voor twee t 5

m schachten.

- Ventilatie

In het ontwerp is ervan uitgegaan dat de intrekkende

schacht tevens de schacht is waardoor het transport

van radioactief afval plaatsvindt. Het grote voor-

deel van dit concept is dat door het personeel

tijdens de opberging van radioactief afval zoveel

mogelijk wordt gewerkt "met de wind in de rug".

Wanneer het radioactief afval door de uittrekkende

schacht getransporteerd wordt en tijdens de opberg-

operatie deze eis, het zoveel mogelijk werken "met

de wind in de rug", gehandhaafd blijft, moet al het

afval ondergronds minimaal één luchtsluis passeren.
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Bovendien moet ook bovengronds vanuit de tussen-

opslag een luchtsluis gepasseerd worden alvorens het

afval in de schachtkooi geladen kan worden. Eén en

ander heeft een storende invloed op de bedrij fsgang.

Technisch is het echter zonder meer mogelijk.

- Schachta,f stand

De gekozen onderlinge • afstand tussen de twee

schachten is 80 m. Vergroting van deze afstand heeft

geen wezenlijke invloed op het ontwerp, wel wordt

dientengevolge de deponievrije zone -groter en dus

het beschikbare oppervlak voor opberging kleiner.

Kleiner maken van de schachtafstand is maar tot op

zekere hoogte mogelijk, de minimumafstand wordt

bepaald door de gesteente-eigenschappen.

Aantal verdiepingen

Naast het basisontwerp van een twee verdiepingen'

mijn zijn vele varianten mogelijk bijvoorbeeld alles

wordt op één verdieping geconcentreerd, waarbij de

KSA-verdieping uit het basisontwerp 90* wordt

gedraaid of parallel aan de LAVA-kamers wordt

ontwikkeld. Een andere mogelijkheid is de deponie-

boorgaten te boren in de vloer van de opbergkamers,

dit heeft echter een duidelijke invloed op de

bedrijfsvoering.
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- Deponietechniek LAVA

In het basisontwerp is er vanuit gegaan dat de LAVA

colli met behulp van de voor de ontsluiting van de

mijn gebruikte laadschoppen en/of dumptrucks gestort

worden in de LAVA~kamers. Een alternatieve opberg-

methode is het gecontroleerd plaatsen van de colli,

al dan niet compleet met pallet, met een geprogram-

meerde bovenloopkraan in de kamers, waarbij de

kamers smaller en dieper uitgevoerd dienen te

worden. Een tweede alternatief zou het gecontroleerd

stapelen in brede, hoge gangen met een doorsnede van

50 - 100 m - kunnen' zijn. Het nadeel van deze

methode is echter dat het personeel tijdens het

stapelen blootgesteld wordt aan een zogenaamde

plaatbron. Hierdoor kan het personeel sneller de

toelaatbare stralingsdosis oplopen dan bij de stort-

methode of de stapeltechniek met bovenloopkraan.

De in -deze paragraaf genoemde varianten zijn niet

verder in de beschouwingen opgenomen.

8.2.3 Relatie ontwerpaspecten mijn met opbercrstrateoieën en

zoutformaties

Zoals in het voorgaande is beschreven, wordt in het

basisontwerp uitgegaan van een tweeschachtenmijn met

twee te ontwikkelen verdiepingen, te weten een LAVA-

verdieping en een KSA-verdieping. Een opbergmijn is

uitgewerkt voor een zoutkoepel en een zoutkussen. De

invloed van de opbergstrategieen beperkt zich in feite

tot de uitgebreidheid van de ondergrondse werken

(strategie A t.o.v. B en C ) , de snelheid van aanleg

(strategie A en B t.o.v. C') en het uitvoeren van een

demonstratie-opberging van hoog-actief afval (strategie

C' t.o.v. k en B).
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Tussen de mijn in de zoutkoepel en het zoutkussen zijn

vele overeenkomsten, de belangrijkste verschillen zijn

terug te voeren op de geometrische verschillen van de

zoutformaties. Deze verschillen vertalen zich in de

lengte van de deponieboorgaten en de plaatsing van de

verdiepingen, die in de znijnbouwpraktijk genoemd worden

naar het niveau beneden het maaiveld, bijvoorbeeld de

600 mv (meterverdaeping):

zoutkoepel zoutkussen

dikte zoutdak 300 m 100 m

LAVA-verdieping 600 mv 555 mv

KSA-verdieping 900 mv 590 mv

lengte deponiegaten max 290 m max 110 m

Het zoutdak kan in principe in het zoutkussen minder

dik zijn dan in de zoutkoepel/ omdat door de geringere

opstuwing het zoutkussen, saar aangenomen mag worden,

nog een vrij regelmatige structuur heeft.

De deponiegaten in de zoutkoepel kunnen vanaf de 900 mv

theoretisch een maximale lengte hebben van 2300 m. Een

dergelijke lengte is niet zinvol gezien de op te bergen

hoeveelheden. Bovendien ligt op een grotere diepte dan

circa 1300 m een praktische en gesteentemechanische

grens. Deze grens wordt vooral bepaald door de snelheid

waarmee een, onder atmosferische druk staand, _open

boorgat convergeert.

Een alternatieve oplossing is het combineren van de

opberging op één verdieping. In de zoutkoepel kan

hierbij zowel gedacht worden aan de 600 als aan de 900

mv, in het zoutkussen bijvoorbeeld op de 590 mv, wat

tevens het voordeel heeft dat het zoutdak dikker wordt.
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De in strategie A op te bergen hoeveelheden zijn

dusdanig gering, dat het weinig zinvol lijkt om deze

over twee verdiepingen te verdelen.

In de mijn worden (zie ook tabel 1 t/m 4) KSA

(categorie 1) en HAVA 200 (categorie 3) in dezelfde

boorgaten opgeborgen, aangezien HAVA 200 gietresten

bevat van het KSA verglazingsproces en daardoor in

principe dezelfde samenstelling hee.ft als KSA, zij het

in een geringere concentratie. De HAVA 200 vaten worden

onderin het deponiegat van 6 600 mm geplaatst, KSA

daar bovenop.

De kop van een KSA/HAVA 200 collo kan door drukbelas-

ting, bijvoorbeeld door stapeling van meerdere colli

direct op elkaar, in elkaar gedrukt worden, zie 6.3.1,

waarbij het lekraken van de colli niet is uitgesloten.

Voorlopig is aangenomen dat, wanneer een zoutlaag van

ca. 0,65 m hoogte boven op elk collo wordt aangebracht,

de bovenbelasting zodanig wordt afgevoerd dat het

samendrukken van de collokop mogelijkerwijs wordt

voorkomen. Zekerheid hierover is echter niet te geven.

Het aanbrengen van een dergelijke zoutlaag leidt tot

een toename van de boorgatlengte met ongeveer 40%.

HAVA 1430 (categorie 4) wordt eveneens in deponie-

boorgaten geplaatst, maar dan in gaten met een diameter

van 6 1350 mm. Het aanbrengen van een zoutlaag tussen

de colli is hier niet noodzakelijk.

HAVA 220 (categorie 5) en HAVA 2200 (categorie 5a)

worden bij elkaar in een speciale caverne opgeborgen,

de HAVA-caverne.
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De overige categorieën (6. t/m 13) worden in kamers

gedeponeerd met een nuttige inhoud van 27000 m per

kamer. Hierbij is een gemiddelde vullingsgraad van 50%

aangehouden/ d.w.z. in één kamer kan ca. 13500 m

LAVA, monolieten of ontmantelingspuin worden opgeborgen.

Uitgaande van de gegeven hoeveelheden, zie tabel 2 t/m

4, leidt dit tot de volgende aantallen LAVA-kamers,

HAVA-cavernen en deponieboorgaten:

Strategie A

LAVA-kamers (27000 m3)

HAVA-caverne (750 m3)

KSA/HAVA 200 boorgat t 600 mm

aantal vaten HAVA 200/gat

+ aantal vaten KSA/gat

lengte per gat in meter

HAVA 1430 boorgat 6 1350 mm

aantal vaten HAVA 1430/gat

lengte per gat in meter

zout-

koepel

4

1

7

3

43

ca 115

it>

40

ca 90

zout--

kussen

4

1

7

3

43

ca 115

5 '

40

ca 90

Strategie B/C'

LAVA-kamers (27000 m3)

HAVA-caverne (3500 m 3)

KSA/HAVA 200 boorgat é 600 mm

aantal vaten HAVA 200/gat

+ aantal vaten KSA/gat

lengte per gat in meter

HAVA 1430 boorgat 6 1350 mm

aantal vaten HAVA 1430/gat

lengte per gat in meter

zout-

koepel

10

(9 in C')

1

16

8 - 7

128 - 129

ca 290

12

117

ca 225

zout-

kussen

10

(9 in C')

1

46

3 - 2

44 - 45

ca 115

32

44

ca 100
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In het basisontwerp voor de C' strategie is rekening

gehouden met een demonstratie opberging. Deze is

gesitueerd op de KSA-verdieping, nabij de schachten.

Een belangrijk onderdeel van deze demonstratie is de

uitvoering van een aantal droog te boren gaten van

dezelfde diameter en diepte als voorzien zijn voor de

werkelijke opberging van KSA en HAVA. In deze proef-

gaten in het toekomstige KSA opbergveld zullen boven-

dien allerlei metingen uitgevoerd moeten worden om met

name de specifieke eigenschappen van het steenzout te

bepalen, zoals convergentiesnelheid ten gevolge van

verschillende warmtebelastingen, vrijzetting van gassen

onder andere door radiolyse en door corrosie van de

colloverpakkingsmaterialen, rekristalisatieprocessen

inclusief de controle hierop door middel van kern-

boringen, enzovoorts. Bovendien zullen de voorziene

vuloperaties getest moeten worden, dit kan bijvoorbeeld

door gebruik te maken van dummies. Hoewel volgens de

studie-opdracht een dergelijk demonstratieproject

alleen voor de C' str.ategie is voorzien, lijkt dit ook

in de andere strategieën wenselijk, eventueel op een

wat beperktere schaal.

Tussen de B en C' opbergstrategie zijn voor wat de

hoeveelheden betreft enige verschillen in de hoeveel-

heid LAVA die opgeborgen moeten worden (zie tabel 3 en

4). Dit vindt zijn oorzaak in de 60 jaar kortere

inzamelperiode van radioactief afval dat aangeboden

wordt door ziekenhuizen en laboratoria.
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8.3 Bovengrondse terreinindelincr

Een mogelijke lay-out voor de bovengrondse voorzieningen van

een opbergmijn is weergegeven op tekening 05.02. De boven-

grondse voorzieningen zijn direct boven het ondergrondse

deponiegebied gesitueerd. Zn afwijking van de bovengrondse

lay-out van diepboorgaten en cavernen concept kan het benodigde

terrein hier vast* afmetingen hebben. Het bovengronds* ruimte-

beslag van ca. 40 ha heeft hier namelijk geen directe relatie

met de oppervlakte van de ondergrondse werken.

Een centrale plaats in de lay-out wordt ingenomen door de twee

schachten die de enige verbinding vormen tussen de onder-

grondse werken en het bovengrondse terrein. De hart op hart

afstand van de schachten is 80 m. Aan weerszijden van schacht I

bevinden zich de tussenopslaggebouwen voor respectievelijk

KSA/HAVA en LAVA/MAVA. 0* aanvoerlijnen van de afvalstroom zijn

parallel aan de opslaggebouwen aangelegd.

Tussen de twee schachten zijn ondermeer de was- en kleed-

gelegenheid, de lampenkamer, de EHBO-voorzieningen, de

stralingscontroledienst, het laboratorium en enkele kantoor-

ruimten gesitueerd, alsmede de kantinefaciliteiten.

Een verschil met het diepboorgaten en cavernen concept is de

grot* hoeveelheid uitkomend zout (zie 8.4.12), en wel in drog*

vorm. Vanuit de schacht wordt het zout via een transportband

naar de overdekt* opslag gevoerd. Voor het eventuele aaien van

de benodigd* hoeveelheid zout ten behoev* van aanvulling en

afdichting ondergronds is ook hier een zoutmaalderij voorzien.

Voor de overige voorzieningen kan worden verwezen naar de

beschouwingen over het bedrijfsterrein in hoofdstuk 5.
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8.4 Beschrijving van dg aanleoroefchoden

8.4.1 Bouwstadia ocbergmiin

Na beëindiging van de locatie selectie procedure en

geohydrologisch onderzoek worden tenminste twee diepe

verkenningsboringen geslagen ter plaatse van de toekom-

stige schachten. Zijn de resultaten van deze boringen

goed, met name wat betreft de kwaliteit van het zout-

lichaam, dan kan de procedure gestart worden om daar

een opbergmijn te openen. Als alle vergunningen etc.

verleend zijn, kan begonnen worden de schachten af te

diepen.

De volgende stadia kunnen tijdens de bouw, bedrijf en

buitenbedrijfstelling van de opbergmijn worden onder-

scheiden:

a) bouw schachten

De bouw van de schachten doorloopt de volgende fasen:

- constructie voorschacht,

- afdiepen schacht door het dekterrein tot maximaal

50 m in het zout met behulp van de boor- of

vriesmethode,

- aanbrengen definitieve schachtbekleding in het

dekterrein,

- afdiepen in het zout tot het niveau van de eerste

laadplaats,

- ontwikkelen van de laadplaats tot ca. 25 m uit de

schacht,

- afdiepen tot het niveau van de volgende laad-

plaats en deze ontwikkelen,

- afdiepen tot einddiepte.
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. aanbrengen definitieve schachtinrichting/

constructie schachttoren en installatie ophaal-

machine/

- inrichten hoofdcomponenten laadplaats.

De bouw van de tweede schacht zal zo mogelijk

grotendeels parallel verlopen aan die vaa de eerste.

De aanleg hiervan start of wel gelijktijdig of zodra

de eerste schacht door het dekterrein is afgediept.

b) ontsluiten deponievrije zone

Zodra de eerste schacht is ingericht, zullen van

hieruit eerst voorboringen worden gezet en

vervolgens de verbindingsgalerijen met de andere

schacht» de zoutbunker en de skip beladings-

installatie tot stand worden gebracht. Vervolgens

worden de galerijen in de deponievrije zone gedreven

en de magazijnen en werkplaatsen aangelegd en

ingericht.

c) ontwikkelen opbergveld

Ha deze ontsluitingsfase worden de deponieruimten en

-voorzieningen ontwikkeld. Deze ontwikkeling valt in

twee delen uiteen, te weten:

- verkenning van de periferie van de opbergvelden,

- constructie van opbergkamers voor LAVA, cavemen

voor KAVA en opstelkamers voor de boormachine

voor KSA en HAVA deponieboorgaten en vervolgens

het boren van deze gaten.
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Tijdens de verkenning worden voorboringen van ca.

100 m lengte gemaakt en geofysisch onderzoek

verricht om in dit stadium, waar nodig, de lay-out

zodanig aan te passen dat ongewenste structuren

(anhydriet, K-Mg zouten) zo veel mogelijk worden

vermeden.

d) deponie-aktiviteiten

De LAVA colli, de monolieten en het ontmantelings-

puin worden, zonder dat tijdens transport gebruik

gemaakt hoeft te worden van een afschermcontainer,

in de LAVA kamers gedeponeerd. Voor de KSA en HAVA

colli is tijdens bet transport in meer of mindere

mate stralingsafscherming noodzakelijk. Deze colli

worden vanuit een LTC in het deponieboorgat of via

de vulschacht in de HAVA-caverne gecontroleerd

neergelaten. Door de tweedeling van het opbergveld

kan de constructie van deponieruimten parallel

plaatsvinden aan de opberging, zie hoofdstuk 6.

e) verzegeling

Na beëindiging van de deponie in een kamer, caverne

of boorgat vindt zo snel mogelijk verzegeling

plaats. Hierbij zijn een aantal stadia te

onderscheiden, zie 9.3:

- verzegeling in (KSA/HAVA) boorgat, (HAVA) caverne

of (LAVA) kamer,

- verzegeling toegangsgalerijen,

- verzegeling hoofdgalerijen, eventueel steeds

tussen twee opeenvolgende toegangsgalerijen,

- verzegeling schachten in de laadplaatsen,

- verzegeling van de schachten.

211



f) bedrijfsbeëindiging

Met het ontmantelen van de bovengrondse voorzie-

ningen en herstel van het terrein in de oorspron-

kelijke/ of dan wenselijk geachte/ staat wordt de

opbergactiviteit afgesloten.

Alle hierboven genoemde activiteiten zijn in de

volgende paragrafen of in de desbetreffende hoofd-

stukken verder uitgewerkt.

8.4,2. Verkenninorsborinaen vanaf het maaiveld

De Verkenningsboringen vanaf het maaiveld voor een

zoutmijn zijn beschreven in 4.3 voor de selectie van

een geschikte zoutformatie voor de opberging van radio-

actief afval.

De diepe verkenningsboringen, dat wil zeggen de

verkenningsboringen tot in het zout ter verkenning van

de zoutformatie zelf, zullen in het mijncoacept bij

voorkeur ter plaatse van de toekomstige schachtlocaties

gezet worden. Deze diepe verkenningsboringen leveren

gegevens op met betrekking tot:

de dekterrein formaties die van belang zijn voor de

keuze tussen een vries- en een boorschacht,

- de hoed van de zoutformatie/ is daze bijvoorbeeld

van anhydriet of gips,

- het zout, bij voorkeur tot een diepte welke minstens

zo groot is als de einddiepte van de deponiegaten,

of wel tot ca. 1300 m in de zoutkoepel en tot ca.

700 m in het zoutkussen.
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8.4.3 Schachten

8.4.3.1 Algemene beschrijving constructiemethoden

Voor de bouw van de twee schachten met een netto

diameter van 5,0 m voor de opbergmijn bestaan in

principe twee werkmethoden:

- Vriesmethode

Hierbij wordt in het dekterrein een ringvormig

grondlichaam door bevriezing min of meer zelfdragend

gemaakt. Binnen deze ring die tot in het vaste

gesteente reikt, wordt de schacht ontgraven.

Tijdens dit afdiepen wordt een voorlopige bekleding

tegen de bevroren wand aangebracht. Na het bereiken

van het vaste gesteente wordt een fundament voor de

definitieve schachtbekleding gemaakt en hierop de

bekleding opgebouwd tot aan maaiveld. Tussen voor-

lopige en definitieve bekleding kunnen waterdichte

lagen en, indien nodig, ook elastische lagen aan-

gebracht worden. Deze laatste dienen om de defini-

tieve schachtbekleding geen invloed te laten onder-

vinden van bewegingen in het dekterrein die na het

bouwen van de schacht zouden kunnen optreden.

Na het voltooien van dit gedeelte kan de schacht

verder afgediept worden in het vaste gesteente, in

dit geval het steenzout. Een bekleding is hier niet

nodig, hoogstens op enkele plaatsen waar gevaar

bestaat voor het loskomen van kleine stukken uit de

schachtwand.
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Boormethode

Hierin wordt het traject over het dekterrein ia

stappen geboord, zie tekening 08.26, totdat een

boorgat met voldoende diameter is verkregen om de

schachtbekleding in af te laten. Dit, boren gebeurt

met behulp van eet. steunvloeistof, in da regal op

basis van bentoniet. Deze zogenaamde boorspoeling

heeft twee functies: in de eerste plaats het hand-

haven van de stabiliteit van de boorgatwand, en

daarnaast vormt de boorspoeling het transportmedium

voor het boorgruis dat via een air-lift systeem uit

het boorgat verwijderd wordt.

Voor dit type schachten bestaat de bekleding in de

regel uit betonnen ringen die aan de buitenzijde

voorzien zijn van een aan elkaar gelaste stalen

lining om de schachtbekleding waterdicht te maken.

De bekleding wordt in secties van bepaalde lengten

geprefabriceerd o'p het werkterrein. Boven de

schachtmond worden de secties aan 'elkaar verbonden

an het geheel in hat boorgat afgelaten, hierbij is

da ondersta sactie van aan tijdelijke bodem voorzien.

Door hat inbrengen van ballastwater wordt de

schachtbekleding gecontroleerd op de juista diepte

gebracht. Na het bereiken van de funderingsdiepte

wordt da annulaire ruimte tussen bekleding an

boorgatwand over da ondersta 20 tot 30 m met cement-

grout volgeperst. Boven het beton wordt tot aan het

maaiveld in de regel een viskeuze vulling, over het

algemeen een bitumen mengsel, toegepast.

Ha uitpompen van het ballastwater en verwijderen van

de tijdelijke . stalen bodem kan de schacht verder

conventioneel afgediept worden tot de gewenste

diepte.
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De lengte waarover de schachten van een bekleding

moeten worden voorzien en de diameter van de schachten

laten zowel bij de aanleg van een mijn in een zout-

koepel als in een zoutkussen beide methoden toe.

Een keuze tussen de beide bouwwijzen kan bij de aanleg

van een opbergmijn in steenzout bepaald worden door de

volgende overwegingen:

a) opbouw van het dekterrein

Indien in het dekterrein één of meerdere kleilagen

van aanzienlijke dikte voorkomen, zal dit bij de

uitvoering met de vriesmethode zeer lage tempera-

turen (bijvoorbeeld tot -40°C) noodzakelijk maken.

Daarentegen kunnen lagen bestaande uit los gepakt

grind bij de boormethode vertraging, extra werkzaam-

heden en kosten tot gevolg hebben.

b) schachtfundaties

De schachtbekleding wordt ca. 50 m diep in het zout

gefundeerd. Bij de vriesmethode worden de vries-

huizen tot ongeveer 10 m in het zout gezet. In deze

10 m kunnen door de lage temperaturen krimpscheuren

in het zout ontstaan, die bij het plaatsen van de

schachtfundering geïnjecteerd moeten worden. Het is

hierbij de vraag of alle krimpscheuren na het beëin-

digen van de vriesoperatie of door injectie of door

de stijging van de temperatuur weer afgedicht worden.

215



Toepassing van de boormethode voorkomt deze

risico'S/ maar daar moet vaa grote afstand de

betonnen fundering aangebracht worden. Enige

ontmenging van de beton of insluiting van boor-

spoeling kan hierbij niet geheel uitgesloten worden.

Door injectie kunnen deze onvolkomenheiden echter

vrijwel geheel verholpen worden.

c) De beschikbare tijd voor de bouw van de schachten'' .

Gerekend moet worden met een extra bouwtijd van de

schachten van 1 jaar indien men de vriesmethode

toepast. Dit wordt veroorzaakt door de werkzaamheden

die voorafgaan aan het bevriezen van de grond en

door het vriesproces dat nagenoeg voltooid moet zijn

voordat met de afdiepwerkzaamheden begonnen kan

worden.

Op grond van bovenstaande overwegingen en de gegeven

geologische omstandigheden is voor de aanleg van de

opbergmijn nog geen keuze tussen booren vriesmethode te

maken. Voor de verdere uitwerking van het ontwerp is

gekozen voor de boormethode voor wat betreft het

schachtgedeelte in het dekterrein.

In het steenzout worden schachten verder conventioneel

afgediept met behulp van "boren en springen". Op de

vastgestelde niveaus worden met dezelfde uitrusting en

personeelsbezetting de aanzetten voor de laadplaatsen

en galerijen gemaakt.
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8.4.3.2 Inrichting werkterrein

Uitgaande van het feit dat de schachten ongeveer 80 m

hart op hart van elkaar gelegen zijn, lean het werk-

terrein zodanig ingericht worden dat met enkele ver-

plaatsingen van materieel de beide schachten vanaf één

werkterrein gemaakt kunnen worden.

Op het werkterrein zijn ondermeer de volgende voor-

zieningen aanwezig:

- rond de schachtopeningen funderingen voor de boor-

installatie en een vloer voor opslag van het boor-

materieel

- gegraven bassins voor de boorspoeling die voldoende

capaciteit hebben voor de booroperatie en voor

berging van de totale hoeveelheid spoeling aan het

eind van de werkzaamheden

een produktie-eenheid en opslagmogelijkheid voor de

prefabricatie van de schachtbekledingssecties,

bestaande uit betonringen met een stalen liner.

- hijs- en transportmiddelen voor opslag, vervoer en

inbouw van de bekleding

- de benodigde onderkomens voor personeel en toezicht,

werkplaats en magazijn

- verharde wegen voor aan- en afvoer van materiaal en

voor het transport van de betonringen naar de plaats

van inbouw.
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8.4.3.3 Constructie van de voorschacht

Bij de aanleg van de schachten wordt begonnen met de

bouw van de voorschacht. Gezien de afmeting die deze

moet verkrijgen om ook de grootste boorkop van

6 6,20 m door te laten, komt hier alleen een ontwerp

met een damwand of in de grond gemaakte diepwanden in

aanmerking. Na het heien van de damwand of maken van de

diepwand wordt de voorschacht ontgraven waarbij de

waterstand in de voorschacht gehandhaafd blijft.

Aansluitend wordt een bodemafsluiting van onderwater-

beton gestort en na verharding hiervan wordt de voor-

schacht leeggepompt. Rondom de voorschacht wordt de

fundering voor de boorinstallatie gemaakt, en in de

wand wordt op enige diepte onder het maaiveld een

leiding aangebracht voor de aanvoer van boorspoeling,

zie tekening 08.26.

8.4.3.4 Schachtbooroperatie

* Gezien de te bereiken einddiameter van het boorgat,

6 6,20 m, moet in verschillende stappen geboord

worden. Voorgesteld wordt om hier achtereenvolgens met

een boorkop van 6 1,80 m, 6 4,00 nt, 6 5,20 m en

6 6,20 ra te boren. De eerste boring met diameter 1,80

m is de zogenaamd* "piloot-boring", door deze zorg-

vuldig uit te voeren met maximale inspanning voor het

behouden van de verticale richting wordt het beste

resultaat voor de gehele boring verkregen. In de voor-

schacht moet voor de geleiding van de "bottom hole

assembly" (BHA) een tijdelijke geleidingsconstructie in

de vorm van een buis aangebracht worden.
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Na het boren van het piloot-gat wordt de volgende stap

met een diameter van 4,00 m geboord/ hierbij is een

gedeelte van de d 1,80 m BHA onder de e 4,00 m boor-

kop gemonteerd om geleiding door het reeds geboorde

piloot-gat te verkrijgen.

Deze methode wordt bij de volgende stappen herhaald. De

boorkop met een diameter van 6,20 m is voorzien van

snijrollen of beitels die met behulp van luchtdruk naar

buiten gedrukt kunnen worden om het boorgat ter plaatse

van de fundering na te ruimen tot e 7,00 m.

Het boorgruis wordt door de circulerende boorspoeling,

volgens het air-lift principe, zie tekening 07.02, via

de boorbuizen en de spoelkop naar het spoelingsbasin

getransporteerd. Hier bezinkt het boorgruis en wordt

van tijd tot tijd uit het basin gebaggerd en afgevoerd.

De boorspoeling wordt via het basin, onder eventuele

toevoeging van verse boorspoeling weer teruggeleid in

het boorgat. Op grond van de gegeven geologie mag

aangenomen worden dat met een bentonietspoeling onder

toevoeging van polymeren geboord kan worden.

Ha gereed komen van het geboorde gedeelte van schacht I

wordt de boorinstallatie verplaatst naar schacht II.

Voor een overzicht van de boorwerkzaamheden zie

tekening 08.26.

8.4.3.5 Prefabricage schachtbekleding

Op het terrein worden de betonringen, voorzien van een

stalen liner, gereed gemaakt. De stalen liner dient als

buitenbekisting, als binnenbekisting wordt een stalen

constructie gebruikt die hydraulisch op maat gesteld en

na verharden van het beton ook hydralisch gelost kan

worden.
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Maatvoering is heel belangrijk bij de fabricage van de

elementen, in de eerste plaats mogen afwijkingen van de

cirkelvorm slechts gering zijn, in de tweede plaats

moeten boven- en ondervlak absoluut parallel zijn om

later geen moeilijkheden bij de inbouw te krijgen. Deze

nauwkeurigheid vereist een aantal speciale voorzie-

ningen voor het uitrichten van liner en binnenbekis-

tingen. De elementen worden zorgvuldig nabehandeld en

vervolgens in opslag gezet voor inbouw in de schacht..

Het toegepaste béton is van hoge kwaliteit. Voor zover

nodig worden de betonringen van een wapening voorzien.

8.4.3.6 Inbouw van de schachtbekleding

Uit de opslag worden de betonringen vervoerd tot onder

de traverse-kraan die boven de schachtmond opgesteld

is. Teneinde gemakkelijk te kunnen werken is deze kraan

over een korte afstand verrijdbaar. Omdat de bekleding

drijvend ingebracht wordt, is het eerste element voor-

zien van een stalen bodem die zodanig ontworpen is -dat

deze 'naderhand zonder veel moeite gedemonteerd kan

worden. Tijdens het inbouwen wordt telkens weer een

element boven op de in de schacht aanwezige bekleding

geplaatst. Na zorgvuldig richten wordt de liner vast-

gelast en de voeg tussen de betonringen gevuld met

mortel. Tijdens deze werkzaamheden is het in de schacht

aanwezige deel van de bekleding geborgd door middel van

een afvanginrichting. Ha het inpompen van ballastwater

en het lossen van de afvanginrichting wordt de bekle-

ding over een hoogte van een ring afgelaten in het.

boorgat.
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Gedurende het inbouwen moet door voortdurend meten de

stand van de bekleding in het boorgat bepaald worden en

op basis hiervan de juiste positie van het volgend te

plaatsen element berekend worden. Na het op diepte

komen van de bekleding kan met de afwerking hiervan

begonnen worden.

8.4.3.7 Aanbrengen betonfundament

Het beton voor de fundering van de bekleding wordt via

groutpijpen op de plaats gebracht. De stand van de

groutpijpen wordt zodanig geregeld dat tijdens het

pompen het uiteinde van deze pijpen zich 2 a 3 meter

onder het niveau van de reeds aangebrachte mortel

bevindt. Op deze wijze ontmengt de mortel niet en

voorkomt men zo goed mogelijk insluiting van de boor-

spoeling in de mortel. Aangezien het soortelijk gewicht

van de mortel hoger is dan de boorspoeling moet gezorgd

worden voor extra ballastwater in de schacht om

opdrijven te voorkomen. Als de eerste laag mortel is

aangebracht, wordt extra ballastwater in de schacht

gepompt om de bekleding in de nog vloeibare mortel te

drukken en zo een waterdichte afsluiting tussen

bekleding en onderkant fundatie tot stand te brengen.

De mortel wordt met behulp van een pomp in de grout-

pijpen geperst/ hierbij moet gezorgd worden voor een

regelmatige verdeling van de mortel over de grout-

pijpen, in totaal 3 a 4 stuks verdeeld over de omtrek

van de bekleding. Nadat de mortel tot het vereiste

niveau is aangebracht worden de groutpijpen uit de

mortel omhoog gehaald en schoongespoeld.
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8.4.3.8 Aanbrengen bitumeamengsel

Boven de verharde mortel van de fundering wordt de

ruimte tussen schachtbekleding en boorgatwand opgevuld

met een bitumenmengsel bestaande uit 65 gewichtsprocent

zuivere bitumen vermengd met 35 gewichtsprocent kalk-

ïneel. Het soortelijk gewicht van het mengsel bedraagt

ca. 1300 kg/m hetgeen hoog genoeg

spoeling uit de annulus te verdrijven.

ca. 1300 kg/m hetgeen hoog genoeg is om de boor-

Als regel wordt de bitumen warm aangevoerd in tank-

auto 's. Op het werkterrein wordt de zuivere bitumen

gemengd met het kalkmeel. Vervolgens wordt het mengsel

op een temperatuur van 185*C via de reeds genoemde

groutpijpen in de annulus gepompt. De vulling wordt

aangebracht tot enige meters in de voorschacht. Door

zijn grotere afmetingen vormt de voorschacht als het

ware een reservoir met bitumenmengsel om het eventueel

nazakken in de annulus op te vangen.

Als alternatief voor de vulling met bitumenmengsel kan

' gedacht worden aan een bentoniet-cementmengsel. Dit

levert een semi-plastische vulling op die, gezien de

grote hoeveelheden die verwerkt moeten worden,

financiële voordelen heeft. Of de afdichtende werking

te vergelijken is met die van een bitumenmengsel of op

zijn minst aan de te stellen eisen voldoet, zal door

het uitvoeren van proeven nagegaan moeten worden.
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8.4.3.9 Afdiepen van de schacht in het steenzout

Zodra de schachtbekleding gereed is, wordt een begin

gemaakt met de montage van het equipment dat nodig is

voor het afdiepen van het schachtgedeelte in het steen-

zout. Bovengronds wordt een tijdelijke schachtbok

geplaatst met de nodige lieren voor ophanging van de

werkvloer, voor het tonof kubeltransport, enzovoorts.

De werkvloer wordt in de schacht gehangen met hieronder

een grijperinstallatie voor het vullen van de kubel en

voorzieningen voor het boorgereedschap.

De eerste werkzaamheden ondergronds bestaan uit het

wegpompen van het ballastwater uit de schacht. Bij het

bereiken van de fundering wordt allereerst nagegaan of

de fundering aan de gestelde eisen voldoet. Controle is

mogelijk door boringen uit te voeren door de in de

stalen mantel aangebrachte afsluitbare openingen tot in

de fundering. Door injecteren wordt de kwaliteit en de

aansluiting van het fundement aan het steenzout

verbeterd.

Injectie vindt ook plaats achter het gedeelte van de

stalen mantel dat onder de fundering uitsteekt. Een

goed aansluitende versterking van de boorgatwand onder

de fundering is nodig om de horizontale component van

de oplegdruk van de fundering op te vangen, zie

tekening 08.27 voor een detail van de schachtfundatie.

Ha de injecteerwerkzaamheden wordt de tijdelijke stalen

bodem verwijderd en kan met het verdere afdiepen

begonnen worden. Dit afdiepen gebeurt door het "boren

en springen" van de schachtdoorsnede, bijvoorbeeld in

stappen van 3 m.
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Daar de wand van de schacht over het traject door het

steenzout onbekleed wordt gelaten, moeten speciale

springtechnieken worden toegepast om het steenzout in

de schachtwanden zo min mogelijk te beschadigen. Het

gesprongen materiaal wordt met de grijperinstallatie in

de kubel geladen en naar boven afgevoerd.

Op plaatsen waar dit nodig mocht zijn kan alsnog een

lichte bekleding van bijvoorbeeld .draadgaas, dat vast-

gezet wordt met ankers, toegepast worden.

Bij het bereiken van de niveau's waarop galerijen of

laadplaatsen aangelegd moeten worden, worden door de

afdiepploeg de aanzetten hiervoor tot een lengte van

ongeveer 25 m door middel van "boren en springen" ont-

graven. Horizontaal transport van materiaal kan hier

met een kleine laadschop verzorgd worden.

Na het bereiken van de einddiepte van de eerste

schacht wordt de tijdelijke installatie' gedemonteerd

en verplaatst naar de tweede schacht.

Nadat de beide schachten op deze wijze zijn aangelegd,

wordt het materieel afgevoerd en het werkterrein opge-

ruimd en geheel of gedeeltelijk her-ingericht voor de

werkzaamheden verbonden met het inrichten van de

,schachten en de bouw van bedrijfsgebouwen.

Speciale aandacht moet besteed worden aan de afvoer

van de gebruikte boorspoeling. Een mogelijkheid is de

afvoer naar een centrale berging van boorspoeling, als

alternatief kan de boorspoeling na uitdroging gemengd

worden met cement, zodanig dat een vaste massa ver-

kregen wordt die als puin naar een in de omgeving

aanwezige vuistortplaats afgevoerd kan worden.
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Indien dit op bezwaren zou stuiten kan de vast

gemaakte boorspoeling ook te zijner tijd als afval in

de opbergmijn gestort worden.

8.4.3.10 Definitieve schachtinrichting

Zodra een schacht, tot op einddiepte afgediept is,

wordt de definitieve schachtinrichting aangebracht.

Hieronder worden de volgende zaken verstaan:

- schachttorens

- ophaalmachines

- hoofdventilator met bovengrondse voorzieningen

- schachtgeleidingsconstructies

- skip/kooi inclusief laad/losinstallaties

- noodvoorzieningen

- overige voorzieningen zoals electriciteitskabels,

telefoonverbindingen, leidingen, etc.

Alvorens de technische kengetallen te geven wordt in

de volgende alinea's kort ingegaan op deze onderdelen.

De mijnventilatie wordt in hoofdstuk 8.4.10 behandeld.

a) schachttorens

De schachttorens worden geïntegreerd in de boven-

grondse bedrijfsgebouwen en herbergen bovenin de

ophaalmachines met hun aandrijving. De vloer waarop

deze machines staan opgesteld bevindt zich ca. 30 m

(kooihoogte + veiligheidshoogte in verband met

overtrek) boven de hoogste laad-/losvloer. Zie

tekening 08.28 voor een schematische inrichting van

de schachttoren van schacht II.
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b) ophaalmachines

Het bovenin plaatsen van de ophaalmachines impli-

ceert de keuze van een Koepe-ophaalmachine. Bij dit

type ophaalmachine wordt gebruik gemaakt van de

wrijving tussen de kabel(s) en de trommel voor het

hijsen en neerlaten van lasten. Hierbij is de

contacthoek tussen trommel en kabel minimaal 180",

meestal wordt deze contacthoek vergroot tot 190° -

200° door gebruik te maken van leidschijven .

c) schachtgeleiding . .

De stalen schachtbekleding in het dekterrein en de

eerste 50 m in het zout mag als onvervormbaar

worden opgevat. In het zout echter, waar de schacht

onbekleed blijft, moet tijdens de levensduur van de

mijn rekening gehouden, worden met een meetbare

convergentie. Dit houdt in dat de schachtgelei-

•dingsbalken in het onbeklede gedeelte van de

schacht nagesteld moeten kunnen worden. Als

geleiding van de kooi in de schacht is zowel 'kop-,

hoek- als zijgeleiding mogelijk. Kopgeleiding heeft

het voordeel dat tijdens schachttransport materiaal

niet uit de kooi kan lopen, omdat midden voor de

deuren de geleidingsbalken lopen. Op de laadplaat-

sen lopen deze geleidingsbalken door, en moeten

daar dus steeds verwijderd worden om de kooi

toegankelijk te maken. In de praktijk zijn hiervoor

diverse oplossingen mogelijk, waarbij door deze

operatie geen tijdverlies optreedt. Hoekgeleiding

zit op de verdiepingen niet in de weg, maar is

moeilijker na te stellen dan kopgeleiding.
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Bij zowel hoek- als kopgeleiding is het niet nodig

om dwarsbalken in de schacht aan te brengen, het-

geen gunstig is voor de ventilatieweerstand.

d) skip/kooi inclusief laad/losinstallaties

Schacht I wordt speciaal ingericht voor het vervoer

van radioactief afval. Het basisontwerp gaat uit

van twee verdiepingen, die beide door dezelfde kooi

bediend moeten worden. Dit houdt in dat één kooi

met een contragewicht de meest flexible bedrijfs-

voering toelaat. Tevens kan zo het nuttig oppervlak

van de kooi ten opzichte van de schachtdiameter

optimaal gekozen worden, zie tekening 08.29 voor

een mogelijke indeling. De kooi wordt aan de onder-

zijde met het contragewicht verbonden door een

zogenaamde onderkabel, eventueel platte kabels met

ongeveer hetzelfde gewicht per strekkende meter als

de bovenkabels. Hierdoor wordt de ophaalmachine

gedurende een trek gelijkmatig belast.

Schacht II heeft een gecombineerde functie, name-

lijk voor zoutafvoer en personeelstransport. Gezien

het relatief geringe aantal mensen dat ondergronds

werkt en het feit dat grote constructieonderdelen

via schacht I ondergronds gebracht kunnen worden,

is hier gekozen voor de combinatie van skip en

kooi, waarbij de kooi boven op de skip is

gemonteerd, zie tekening 08.30. Deze skip/kooi-

combinatie wordt eveneens gebalanceerd met een

contragewicht en onderkabel.
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De grote lasten ' die in en uit de kooi en skip

geladen worden, maken het wenselijk dat de kooi of

skip bij aankomst van een laadplaats op één of

andere manier gearreteerd wordt. Tegenwoordig

gebeurt dit automatisch waarbij de ophaalmachine

direct gestuurd wordt de kooi of skip op één niveau

te houden. Deze techniek wordt in nieuwere schacht-

installaties standaard toegepast, en is in het ont-

werp meegenomen. Op de laadplaatsen worden na de

"arretatie" automatisch laadkleppen op de kooivloer

neergelaten en vervolgens de deuren geopend, zodat

het personeel veilig kan uitstappen of de last in

of uit de kooi gehaald kan worden.'

De kooien van schacht I en II worden uitgerust met

zelfbediening, een systeem dat vergelijkbaar is met

dat van liftinstallaties in gebouwen. Een dergelijk

zelfbedieningssysteem wordt tegenwoordig in de

moderne mijnen standaard toegepast, en is dus ook

voor de opbergmijn voorzien. Een dergelijk systeem

is ook geïnstalleerd in schacht I omdat deze

schacht tijdens de ontsluitingsfase voor

personeels- en materiaaltransport zal worden

gebruikt, en tijdens de opbergoperatie incidenteel

voor personenvervoer kan worden ingezet. Zn de

kooien is telefoon aanwezig.

De snelheden die voor het schachttransport zijn

gekozen liggen beneden de maximaal toelaatbare. In

Gorleben (B.K.D.) wordt het schachtvervoer van

hoog-actief afval uitgelegd op 10 m/s, in de NAGRA-

studie (Zwitserland) rekent men met 2 m/s, in het

hier uitgewerkte ontwerp is 6 m/s aangehouden,

terwijl in principe 12 - 16 m/s nog toelaatbaar zou

kunnen zijn.
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De ophaalinstallatie van schacht II moet dusdanig

geprogrammeerd worden dat zout- en personeels-

transport in principe niet gelijktijdig kunnen

plaatsvinden. Dit is nodig omdat de skip laad- en

losprocedure zeer korte tijd (minder dan 10

seconden) in beslag neemt en bovendien ondergronds

bij de skipbeladingsinstallatie niet uitgestapt kan

worden. Mocht iemand toch onverhoeds tijdens het

zouttransport in de kooi zitten, dan kan via het in

de kooi aanwezige zelfbedieningssysteem ingegrepen

worden. Overigens liggen de voorziene

versnellingen/vertragingen en constante snelheid

van het zouttransport beneden de maximaal toelaat-

bare voor personenvervoer.

De skip be- en ontlading gebeurt automatisch. Voor

de belading wordt via een transportband, waarmee

exact 12 ton kan worden afgemeten, het zout binnen

enkele seconden in de gearretteerde skip gestort.

Lossen van de skip geschiedt door het openen van

een schuif, waardoor het zout in één keer in de

bovengrondse bunker stroomt. Het laad- en los-

mechanisme wordt geactiveerd zodra de skip in de

laad/lospositie stil staat.

e) Noodvoorzieningen

Het mijnreglement schrijft in elke schacht bepaalde

noodvoorzieningen voor. Sinds 1867 is in Hederland

in elke schacht een ladderafdeling aanwezig, die

oorspronkelijk vereist werd, omdat men de hijs-

kabels niet vertrouwde. Tegenwoordig kan naast de

kooi een kleine noodkooi (capaciteit 4 tot 6

personen) gereed gehouden worden voor gebruik in

geval van calamiteiten.
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Deze noodkooi wordt apart bediend met een trommel-

ophaalmachine. In het ontwerp kan een noodkooi

alleen geïnstalleerd worden als de ladderafdeling

niet noodzakelijk is.

f) Overige voorzienigen

Tot de overige voorzieningen behoren ondermeer

pijpen en kabels die aan - de schachtwand worden

bevestigd, zoals:

communicatie verbindingen

telefoon, glasvezelverbindingen tussen onder- en

bovengrondse dataverwerkingssystemen, etc.

- electriciteitskabels

Ondergronds worden o.a. de roadheaders, de boor-

machine voor de deponieboorgaten, compressoren

en de skipbeladingsinstallatie electrisch aange-

dreven. Geschat wordt dat totaal, inclusief

verlichting, ca. 900 kVA nodig is om ondergronds

op volle capaciteit te kunnen draaien.

- perspijpen voor mogelijk mijnwater

afvoerpijp voor mogelijk aangeboorde gassen

- stortpijpen voor gemalen zout te gebruiken als

navulmateriaal en als toeslagstof voor zoutbeton.

8.4.3.11 Technische gegaveas schacht -Z

Schacht I is de intrekkende schacht en dient voor het

vervoer van alle categorieën radioactief afval.

Tijdens de bouwfase en incidenteel tijdens de

bedrijfsfase, zal deze schacht tevens gebruikt worden

voor het transport van mijnbouwmaterieel en personeel.
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Schacht I van een mijn in een zoutkoepel vertoont vele

overeenkomsten met die in een zoutkussen. De

verschillen zijn terug te voeren op een andere

plaatsing van de verdiepingen, hetgeen doorwerkt in

het vermogen van de ophaalmachine, cyclustijden

schachtvervoer e.d. De in de volgende tabellen

opgenomen getallen zijn bedoeld als voorbeeld, en

dienen uitsluitend ter bepaling van de orde van

grootte. Een schematische doorsnede van schacht I in

de zoutkoepel is gegeven op tekening 08.31 en in het

zoutkussen op tekening 08.32.

Schacht I zoutkoepel zoutkussen

diameter:

plaatsino verdiepingen:

- LAVA-verdieping

- KSA-verdieping

- schachtbodem

ODhaalmachine:

6 5,0 m

600 mv

900 mv

930 m

6 5,0

555 mv

590 mv

620 m

type

aantal kabels

kabeldiameter

aandrijving

aandrij fvermogen

piekvermogen

Koepe

6

«J 21 mm

gelijkstroom-

motor

630 kW

ca 1125 kW

Koepe

6

* 21 mm

gelijkstroom

motor

550 kW

ca 1125 kW

schachtkooi:

gewicht

nuttige last (max.)

afmeting (lxbxh)

contragewicht

15 ton

25 ton

3,8x2,6x5,0 m

27,5 toa

15 ton

25 ton

3,8x2,6x5,0 m

27,5 ton
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Schacht I 2out3coepel zoutkussen

cyc lus ti idem

versneliing/vertraging

constante snelheid

0,5 m/s

6 m/s

0,5 m/s

6 m/s

cyclustiid LAVA schachttransport:

laadvloer bovengronds

laadplaats LAVA-verdieping

trektijd op = neer

laad = lostijd kooi

totale cyclustijd

0

- 600

112

300

824

(ca. 14

m
m

s

s

s

min.)

0

- 555

104

300

80S

(ca. 13,

m

m

s

s

s

5 min.)

- cyclustijd KSA/HAVA schacht-

transport;

laadvloer bovengronds

laadplaats KSA-verdieping

trektijd op = neer

laad = lostijd kooi (2xi.v.m.

handling transportcontainer)

totaal cyclustijd

+ 10 m

- 900 m

164 s

300 s '

1528 s

(ca. 25,5 min.)

+ 10 m

- 590 m

112 s

300 s

1424 s

(ca. 24 min.)

8.4.3.12 Technische gegevens schacht XX

Schacht IX is de uittrekkende schacht en dient voor

zouttransport tijdens bouw- en bedrijfsfase. Xn de

bedrijtsfase wordt deze schacht tevens voor personen-

vervoer en het transport van klein materiaal gebruikt.

Hiertoe is deze schacht uitgerust met een gecombi-

neerde kooi/skip en contragewicht.
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In de zoutkoepel worden skip-beladingsinstallaties

ingericht op zowel de 600 als de 900 meter verdieping.

In het zoutkussen liggen de 555 en 590 mv zo dicht bij

elkaar dat al het zout van de 555 mv via stortkokers

naar de 590 mv wordt gebracht en van die verdieping

naar de oppervlakte wordt getransporteerd, zie

tekening 08.33 en 08.34.

Voordat het zout in de stortkokers komt, passeert het

een breekinstallatie waardoor de stukgrootte van het

zout maximaal 15 cm wordt. Deze verkleining is nodig

om te voorkomen dat stortkokers, bunkers of de skip

verstopt kunnen raken door brugvorming.

Schacht II zoutkoepel zoutkussen

- diameter; 6 5,0 m t> 5,0 m

locatie laadplaatsen:

- LAVA-verdieping

hulpverdieping

skip belading

- KSA-verdieping

skip belading

- schachtbodem

600

-

630

900

915

950

mv

mv

mv

mv

m

555

570

-

590

605

640

mv

mv

mv

mv

m

ophaalmachine:

type

aantal kabels

kabel diameter

aandrijving

aandrij fvermogen

piekvermogen

Koepe

4

t 19 mm

Koepe

4

6 19 mm

gelijkstroom- gelijkstroom-

motor motor

1375 kW 1250 kW

ca 1950 kW ca 1890 kW
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8

12

4

ton

ton

ton

S

12

4

ton

ton

ton

Schacht II zoutkoepel zoutkussen

schachtkooi/skip:

totaal gewicht

nuttige last skipgedeelte

nuttige last Jcooigedeelte

afmeting skipgedeelte

(lxbxh) 3,8x2,6x4,9 m 3,8x2,6x4,9 m

afmeting kooigedeelte 3,8x2,6x2,5 m 3,8x2,6x2,5 m

contragewicht 14 ton 14 ton

- eyelustiiden;

personenvervoer

versnelling/vertraging 0.5 m/s 0.5 m/s

constante snelheid 6 m/s 6 m/s

- zouttransport

versnelling/vertraging

constante snelheid

- cvclustiid personenvervoer:

- LAVA-verdieping

opstapvloer boven-

gronds +

laadplaats LAVA-

verdieping

trektijd op » near

instap > uitstaptijd kooi

(2x)

totale cyclustijd

1

12

10

600

114

180

948

m/s

m/s

m +

m

s

s

s

1

12

•

10

555

106

180

932

m/s

m/s

m

m

s

s

s

(ca. 16 min.) (ca. 15,5 min.)
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Schacht II zoutkoepel zoutkussen

- KSA-verdieping

laadplaats KSA-verdieping

trektijd op = neer

instap = uitstaptijd

kooi (2x)

totaal cyclustijd

- 900 m

164 s

180 s

1048 s

590 m

112 s

180 s

944 s

(ca. 17,5 min.)(ca. 16 min.)

cyclustiid zouttransport!

LAVA-verdieping

bunker bovengronds + 6 m + 6 m

(+4 m skip (+4 m skip-

bunker LAVA-verdieping

trektijd op = neer

laad = lostijd skip

totale cyclustijd

theoretische capaciteit

KSA-verdieping

bunker KSA-verdieping

trektijd op x neer

laad x lostijd skip

totale cyclustijd

hoogte)

- 630 m

66 s

10 s

152 s

(ca. 2,5 min.)

ca. 275 t/h

- 915 m

90 s

10 s

200 s

hoogte)

-

-

-

-

-

605 m

64 s

10 s

148 s

(ca. 3,3 min.) (ca. 2,5 min.)

theoretische capaciteit ca. 215 t/h ca. 290 t/h

Gezien de verhouding tussen het te ontgraven volume op

de LAVA-verdieping en de KSA-verdieping (respectieve-

lijk ongeveer 450.000 en 100.000 m ) is in de zout-

koepel de effectieve theoretische schachtcapaciteit

ongeveer 265 ton zout per uur, dit komt overeen met

ruim 125 m insitu volume.
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8.4.4 Laadplaatsen

Op de laadplaatsen vindt de overgang van verticaal

schachttransport naar horizontaal vervoer plaats. Uit

de rekenvoorbeelden van de schachtcyclustijden komt

duidelijk naar voren dat de schachtcapaciteit sterk

bepaald wordt door d« laad- en lostijden van de kooi en

skip. Het ligt dan ook voor de hand deze overslag

operatie zoveel mogelijk te standaardiseren, en waar

mogelijk te automatiseren, om zo laad- en lostijden tot

een minimum te beperken.

In schacht I worden slechts . twee laadplaatsen

ingericht, namelijk één op de LAVA- en één op de KSA-

verdieping. Een snelle procedure om de lasten van

maximaal ca. 25 ton uit de kooi te halen, is die

waarbij de last in de kooi op eea speciaal onderstel

staat, dat met behulp van een manipulator uit de kooi

wordt getrokken. Dit onderstel rijdt op rails, „welke

verzonken in de vloer worden aangebracht. In de laad-

plaats wordt de last overgepakt in de bovenloopkraan

met een hef vermogen van 25 ton, en op het ondergrondse

transportvoertuig geladen. Op de KSA-verdieping wordt

vervolgens een lege LTC op het onderstel gezet en het

geheel weer in de kooi geduwd, zie ook tekening 08.31

en 08.32.

In schacht IX zijn verschillende typen laadplaatsen

(zie tekening 08.33 en 0' >4) namelijk:

Op de LAVA- en KSA-verdieping tweezijdig uitgebouwde

laadplaatsen voor klein materiaal en personen-

vervoer. Deze laadplaatsen zijn tweezijdig uit-

gevoerd om tijdens de bouwfase zo snel mogelijk een

verbinding tussen de schachten te kunnen maken.
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Tijdens de bedrij fsfase bestaat zo via een lucht-

sluis een korte verbindingsweg met schacht I. Deze

laadplaatsen zijn identiek voor een opbergmijn in

een zoutkoepel en een -kussen.

In het zoutkussen is op de 570 rav, 15 m onder de

LAVA-verdieping op het niveau van de vloer van de

LAVA-kamers, een éénzijdig uitgebouwde laadplaats,

welke voornamelijk voor ventilatie doeleinden dient.

- De laadplaatsen waar de skipbeladingsinstallatie

staat opgesteld, ook deze laadplaatsen zijn enkel-

zij dig uitgebouwd.

In de zoutkoepel liggen de LAVA- en de KSA-verdieping

300 m onder elkaar, respectievelijk de 600 en 900 mv,

terwijl er in het zoutkussen slechts 35 m tussen deze

twee verdiepingen zit, namelijk de 555 en de 590 mv. In

het zoutkussen kan de zoutafvoer dan ook zonder bezwaar

op de KSA-verdieping geconcentreerd worden; in het

ontwerp is slechts één skip-beladii.gsinstallat.ie

opgenomen en wel op de 615 mv.

Of ook in de zoutkoepel de zoutafvoer op één verdieping

geconcentreerd kan worden, zal moeten blijken uit de

optimalisatie van het ontwerp, welke in latere studie-

fasen moet worden doorgevoerd. Vooralsnog is aangenomen

dat dit niet economisch is en zijn in het ontwerp van

de zoutkoepel twee skip-beladingsinstalaties opgenomen

en wel op de 630 en 915 mv. Deze twee laadplaatsen ver-

schillen onderling enigszins, die op de LAVA-verdieping

moet wat ruimer uitgebouwd worden omdat via deze laad-

plaats de uittrekkende lucht vanaf de hulpverdieping op

het vloerniveau van de LAVA-kamers naar schacht II

stroomt.
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Een andere mogelijke optimalisatie is het opstellen van

de meetband en het beladen van de skip direct op de

verdieping zelf in plaats van op een 15 m lager gelegen

hulpverdieping. Dit zou inhouden dat in de zoutkoepel

de skip beladen zou kunnen worden op de 615 en 900 mv

en in het zoutkussen op de 590 mv.

Hierdoor wordt in beide zoutformaties dus één laad-

plaats uitgespaard en kan bovendien schacht IX ongeveer

15 m minder diep gemaakt worden.

8.4.5 Ondergrondse verkenning van het zoutlichaam

Alvorens vanuit de laadplaatsen galerijen aan te zetten

moet eerst verkend worden om onaangename verrassingen,

in de vorm van dikke anhydrietbanken, K-Mg zouten,

gas- of pekelinsluitingen, te voorkomen. Deze verken-

ning kan met geofysische methoden uitgevoerd worden

naast voorboringen.

Haar de toepasbaarheid van geofysische methoden ter

verkenning van zoutstrukturen wordt sinds enige jaren

veel onderzoek gedaan. Vooral resultaten met radar zijn

hoopgevend. Wanneer het in de toekomst mogelijk blijkt

om met behulp van geofysische methoden behalve ver-

schillende strata, zoals anhydriet, carbonaat en klei-

steen, ook de aanwezigheid van gas (CO., H.S) en

pekelinsluitingen te voorspellen, kan het vóórboren tot

een minimum beperkt blijven, of zelfs geheel overbodig

worden.

Aannemende dat, naast een geofysische verkenning in

alle richtingen, vóórboren noodzakelijk is, dan kan dit

in het gunstigste geval, een vrijwel homogene zout-

struktuur, beperkt blijven tot één boorgat per galerij-

trajekt.
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Hordt er een sterk wisselende zoutsaxnenstelling

verwacht dan kan dit aantal toenemen tot 5 of meer. De

lengte van de voorboringen is bijvoorbeeld 100 m,

waarna 50 a 75 m galerij gedreven kan worden alvorens

een volgende voorboriag te zetten.

Aangeboorde gas- of pekelinsluitingen van enige omvang

zullen, waar mogelijk, gedraineerd worden en vervolgens

wordt het boorgat door middel van injectie verzegeld.

Het ontwerp zal vervolgens zodanig aangepast moeten

worden dat dergelijke insluitsels zich op bijvoorbeeld

minimaal 25 m buiten het opbergveld bevinden.

Aangezien de mogelijke aanwezigheid van pekel of gas

onder hoge druk één van de redenen is voor het zetten

van voorboringen, moet het boorgat voorzien worden van

een of andere blow-out-preventer (b.o.p.). Hiertoe

wordt een enkele meters lange casingpijp in het zout

gecementeerd waarop de b.o.p. wordt bevestigd.

De boring wordt met luchtspoeling, eventueel met

schuimspoeling, roterend met een 1 1/2" Hidia volboor-

kroon en met vleugels gestabiliseerde stangen uitge-

voerd. Met dezelfde boormachine kunnen indien gewenst

ook kernen worden geboord. Het boorgruis wordt langs

een gasdetector voor CO , CH en H S geleid en

volgens een vast schema bemonsterd. Met behulp van een

gevoelige geigerteller kan de aanwezigheid van kalium-

zouten ter plaatse worden vastgesteld. Voor nauwkeu-

riger onderzoek worden de monsters naar het laborato-

rium bovengronds gestuurd.

Registratie van de boorparameters geeft inzicht in de

hoorbaarheid, waaruit bijvoorbeeld het voorkomen van

anhydrietlenzen kan worden afgeleid.
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Zonodig kan dit nagegaan worden aan de hand van het

boorgruis.

Aanwezigheid van ingesloten water of pekel zal in een

met luchtspoeling uitgevoerde boring zeer snel op-

gemerkt worden.

Indien het technisch mogelijk is om in een vrijwel

horizontaal gat boorgatmetingen uit te voeren, verdient

dit zeker aanbeveling. Hierbij moet gedacht worden aan

caliper, natural gamma, sonic, radar en dipmeter logs.

Het voordeel van dergelijke metingen is dat ze een

registratie geven waarop de plaats, afmeting en inten-

siteit van afwijkingen direct kan worden afgelezen.

Als de voorboringen over een langer traject anhydriet,

carbonaat, klei en/of K-Mg zouten aantonen, zal het

ontwerp zodanig moeten worden aangepast dat het opberg-

veld deze formaties zo min mogelijk doorsnijdt. Korte

trajecten van deze formaties kunnen zonder bezwaar met

galerijen doorboord worden, de opbergkamers, -cavemen

en -boorgaten zullen er echter bij voorkeur niet in

aangelegd worden. In het ontwerp is hiermee rekening

gehouden, en zijn locaties voor de eventuele extra

kamers en deponiegaten gestippeld aangegeven.

In het ontwerp is aangenomen dat tijdens het drijven

van het hoofdgalerijen met behulp van geofysische

methoden, zoals radar". Het zoutlichaam tussen de hoofd-

galerijen en minimaal 50-250 m eromheen "doorgelicht"

kan worden. Dit houdt in dat in de zoutkoepel het vóór-

boren beperkt kan blijven tot de hoofdgalerijen of wel

de periferie van het mijngebouw op de 600 en 900 mv en

in het zoutkussen tot de 555 mv.
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.Bovendien zal voorgeboord moeten worden wanneer op

grond van geofysische ' waarnemingen het vermoeden

bestaat dat ter plaatse van de toekomstige KSA en HAVA

deponieboorgaten "ongewenste" structuren voorkomen.

Zeker bij de relatief diepe deponieboorgaten in de

zoutkoepel verdient het aanbeveling op de hoekpunten

van het opbergveld boringen te zetten en vandaar uit

met cross-hole geofysica het tussenliggende opbergveld

door te lichten.

In de tijds- en personeelsplanning en kostenschatting

is rekening gehouden met één 100 m lange voorboring per

75 m hoofdgalerij. Voor een dergelijk boorgat zijn 3

man nodig, te weten een boormeester, een boorarbeider

en een monsternemer. Geschat wordt dat voor opstellen,

boren, loggen en weer afbreken in totaal 3 diensten

nodig zijn. Indien 5 gaten geboord moeten worden, moet

gerekend worden met 8 a 10 diensten van 3 man.

8.4.6 Het driiven van de galerijen

8.4.6.1 Hoofdgalerijen

Ha het beëindigen van de eerste serie voorboringen

wordt vanuit de laadplaats een galerij aangezet.

Galerijen kunnen gedreven worden met de "boren en

schieten" methode. Een nadeel van deze methode is dat

het gesteente in de galerijwand in meer of mindere

mate, zelfs wanneer zogenaamde "smooth blasting"

technieken worden toegepast, gebroken wordt. Deze

beschadiging treedt vrijwel niet op wanneer het

galerijprofiel machinaal wordt uitgefreest, bijvoor-

beeld met een machine uitgerust met een enkele of een

dubbele freeskop, een zogenaamde "roadheader".
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Steenzout heeft een relatief lage druksterkte en een

geringe treksterkte, waardoor het zich vrij gemakkelijk

met een freeskop laat bewerken. Roadheaders vinden dan

ook veelvuldig toepassingen in zoutmijnen.

Een roadheader (zie tekening 08.35) bestaat in principe

uit een rupsvoertuig dat is voorzien van een zowel in

verticale als in horizontale zin telescopisch beweeg-

bare arm, waarop een freeskop is gemonteerd. Voor op de

machine is een verzamelplaat met transportarmen gemon-

teerd van waar het losgefreesde materiaal met een

kettingtransporteur naar de achterkant van de machine

wordt afgevoerd. Verder vervoer van het losgefreesde

zout naar de schachtbunker kan op verschillende manie-

ren gebeuren, waarbij de keuze afhankelijk is van de

hoeveelheid en de transportafstand. Voor grote hoeveel-

heden zijn transportbanden aantrekkelijk/ voor korte

afstanden tot 200 a 300 m en redelijke hoeveelheden

laadschoppen en voor grotere afstanden laadschoppen in

combinatie met trucks. Om met dergelijk materieel

effectief te kunnen werken is een galerij-breedte van

minimaal 4 a 5 m nodig, bij een hoogte van 3,5 a 4 m.

In het ontwerp is uitgegaan van galerijen met afgeronde

hoeken en met een doorsnede van 18 a 20 m , d.w.z.

5/0 a 5/2 m breedte en 3/7 a 4,0 m hoogte.

Ter bepaling van de gedachten zijn als voorbeeld

genomen een roadheader van Salzgitter, type STM 100,

een laadschop van Schopf, type L 132, en een truck van

Schop f, type T 193, waarvan maatschetsen op de

tekeningen 08.35 t/m 08.37 zijn weergegeven.
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Enkele technische gegevens:

Roadheader STM 100 (zie tekening 08.35):

reikwijdte horizontaal : 5,2 m

vertikaal : 4,0 m

helling opgaand : 15-20°

afgaand : 15-20°

vermogen op freeskop : 100 kW

aandrijving freeskop : hydro-electrisch

capaciteit in steenzout: 40 front m /uur

totaal gewicht : 28 ton

Laadschop L 132 (zie tekening 08.36):

aandrijving : 8 cylinder dieselmotor

vermogen : 136 kW (185 pk)

gewicht : 19 ton

inhoud laadschop : 3,8 m of 9 ton

Truck T 193 (zie tekening 08.37):

aandrijving : 8 cylinder dieselmotor

vermogen : 136 kW (185 pk)

gewicht : 16,5 ton

laadvermogen : 8,5 m of 20 ton

De voor de roadheader opgegeven capaciteit van 40 front

m /uur, d.w.z. 40 m vast steenzout uitgefreesd in

1 uur, heeft betrekking op storingsvrije produktie. In

het algemeen zal niet 100\ van de potentieel beschik-

bare machinetijd benut kunnen worden, bijvoorbeeld door

reparaties, storingen in de afvoer van losgefreesd

zout, etc. Geschat wordt dat de werkelijke produktie-

tijd 60% bedraagt van de beschikbare. Bij een dienst

van 6 uur effectief is een vooruitgang van 7 a

8 m/dienst mogelijk.
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Dit houdt ia dat de schacht ruim 50 ton per machine per

uur te verwerken krijgt, hetgeen ruim binnen de verti-

cale vervoerscapaciteit ligt.

De personeelsbezetting per dienst bij het drijven van

de hoofdgalerijen is als volgt:

1 operator roadheader,

1 operator laadschop,

1 technische dieast man,

2 truckbestuurders, wanneer de rijafstanden tot

schacht II toenemen.

Verder is er als toezicht nodig:

1 voorman,

1 geoloog en

1 mijnmeter/veatilatie-ingenieur/veiligheidsofficier.

8.4.6.2 Overige galerijen

Zodra de hoofdgalerijen zija gedreven ea er geen

aanwijzigingen zija daC er ongewenste structurea ia het

zout aanwezig zijn, hoeft er verder niet meer te worden

voorgeboord. Hierbij wordt aangenomen dat het mogelijk

is om in het zoutkussen de KSA-verdieping met behulp

van geofysische technieken vanaf de LAVA-verdiepiag te

verkennen. In de zoutkoepel zullen ook de hoofd-

galerijen van de KSA-verdieping voorgeboord moeten

worden.

Op de LAVA-verdieping zullen tussen de hoofdgalerijen

met de roadheader doorslagen worden gemaakt, welke door

het midden van een toekomstige kamer lopen. Deze door-

slagen hebben dezelfde afmeting als de hoofdgalerij.
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Zodra een dergelijke doorslag gereed is kan van hulp-

ventilatie op "natuurlijk" rondgaande ventilatie worden

ove rge s chake1d.

Parallel aan het drijven van de hoofdgalerijen op de

LAVA-verdieping wordt de helling naar de hulpverdieping

op vloerniveau LAVA kamers en naar de zoutbunker

gedreven. Vervolgens wordt de hulpverdieping ont-

wikkeld. Al deze galerijen kunnen eveneens met een

roadheader worden gedreven en hebben dezelfde doorsnede

als de hoofdgalerijen.

Op de KSA-verdieping moeten in de doorslagen opstel-

kamers gemaakt worden voor de boormachine waarmee de

deponiegaten geboord worden. De afmetingen van deze

kamers zijn ca. 5 m breed, B m hoog en op deze hoogte

ca. 5 m lang. Om met een roadheader 4 m omhoog te

klimmen is 11-15 m nodig, waardoor een op deze manier

gemaakte kamer ca. 30 m lang wordt. In het zoutkussen

is 'de hart op hart afstand tussen de boorgaten in de

galerij 20 m, zodat daar eerst de bovenste 4 m over de

benodigde galerijlengte en vervolgens de onderste 4 m

als vloer worden weggefreesd, hierdoor ontstaat een 8 m

hoge gang waar de boormachine iedere 20 m opgesteld kan

worden. In de zoutkoepel is de boorgatafstand 50 m, en

wordt voor elk gat een aparte kamer gemaakt.

8.4.7 Opberakamers voor LAVA en ontmantelingspuin

De goedkoopste methode om de LAVA-kamers te maken is

met behulp van boren en schieten. In principe zou het

mogelijk zijn vanuit de centrale doorslag een waaier

schietgaten te boren en het zout naar de hulpverdieping

af te schieten.
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Vanuit de hulpverdieping wordt het losgesprongen zout

met laadschcppen en trucks afgevoerd naar de schacht.

Om een dergelijke afslag van een 3 tot 5 m dikke "plak"

over de hele kaïnerdoorsnede in één keer af te schieten

is relatief veel springstof nodig en bestaat er grote

kans dat het zout in de omgeving van de kamer sterk

gebroken wordt. Dit effect is enigszins te beperken als

•erst met e«n roadheader de onderst* schijf zout op het

niveau van de hulpverdieping wordt weggehaald/ en is

vrijwel te verwaarlozen als daarnaast ook de bovenste

schijf met een roadheader wordt uitgefreesd. In dit

laatste geval behoeft er immers slechts een 12 m dikke

laag tussen dak- en vloerschijf gesprongen te worden.

Bovendien is eventuele naval uit het dak van de kamer

goed te beheersen en kunnen, vaar nodig, ankerbouten

aangebracht worden voordat de tussenliggende schijf

wordt afgeschoten.

Het ontwerp is uit veiligheidsoverwegingen voor het

mijnbouwpersoneel en met het oog op minimale verstoring

van het zoutlichaam gebaseerd op de volgende construc-

tie methode voor de LAVX-kamers (zie tekening 08.38):

- maken van een doorslag in de dakschijf met een road-

header,

- naken van een verbindingsboring met de hulp-

verdieping voor ventilatie van de hulpverdieping,

- uitfrezen met de roadheader van de vloerschijf,

- uitfrezen van de rest van de dakschijf (eventueel

gelijktijdig met de vloerschijf),

- het maken van een verbinding tussen dak- en vloer-

schijf met behulp van zogenaamde smooth blasting

technieken.
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- het in plakken afschieten van de tussenliggende

schijf, waarbij langs de wanden smooth blasting

wordt toegepast,

- het successievelijk wegladen van de afslagen met een

laadschop in trucks en vervoer naar de stortbunker

nabij de schacht over de 15 m lager gelegen hulp-

verdieping.

Om te voorkomen dat grote blokken zout, welke bij het

springen van de tussenliggende schijf kunnen ontstaan,

de stortkokers en de zoutbunker kunnen verstoppen,

wordt tussen de stortbunker voor de trucks en de stort-

koker een breekinstallatie geplaatst.

Zodra de verbinding tussen dak- en vloerschijf tot

stand is gekomen, wordt de ventilatie via de hulp-

verdieping naar de uittrekkende schacht geleid door in

de bovenliggende doorslag een smoordeur te plaatsen.

Als de kamer gereed is, wordt de verbinding met de

hulpverdieping afgesloten met een damconstructie. In de

hierboven liggende verbinding met de uittrekkende

hoofdgalerij wordt een filter geplaatst om het

eventueel tijdens het vullen van de kamer vrijkomend

radioactief besmet stof op te vangen voordat het bij de

uittrekkende schacht komt.

Het vullen en verzegelen van gevulde kamers is in

hoofdstuk 6 en 9 beschreven.
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8.4.8 Caverne voor HAVA 220 en HAVA 2200

Zoals in de beschrijving van de ontwerpaspecten van de

mijn aangegeven, zie 3.2.1, wordt voor de hoog-actieve

maar geringe warmte ontwikkelende HAVA colli van

categorie 5 (HAVA 220) en 5 a (HAVA 2200) op de

KSA-verdieping een speciale caverne aangelegd. Op

tekening 08.39 zijn de specifieke voorzieningen

aangegeven.

Deze caverne is te gering van afmeting om geheel met

een roadheader te maken. De constructie is als volgt:

- boren van de vulschacht (6 1350 nun) met de boor-

machine voor de deponiegaten,

- vanuit de hulpverdieping met een roadheader

verbinding maken met de vulschacht, waarbij deze

toegangsgalerij minimale afmetingen heeft van

bijvoorbeeld 3x3 m,

- vanuit de toegangsgalerij met een roadheader de

vloerschijf verwijderen,

- door middel van "smooth blasting" de dakkegel

uitschieten,

- wegladen van de afslag,

- toegang vanuit de hulpverdieping afsluiten met een

damconstructie.

Voor vulcyclus «a verzegeling wordt verwezen naar

hoofdstuk 6 en 9.
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8*4.9 Drooyborinygn voor KSA, HAVA 20(0 an HAVA 1430

8.4.9.1 Inleiding

0* droogboringen voor de opberging v»o »oog-actie<E

afval lijn gesitueerd op de KSA-verdieping, Deze

verdieping is ontsloten op de wijze zoals beschreven ie

8.4.5 en 8-4.6, dat wil seggea door middel vaa gale-

rijen net horizontale voorboriagea, waarbij gebruJ*

wordt genaakt vaa eea blow out preventer, en ees

verkenning nat geofysische methoden. Is 8.4.5 is

bovendien voorgesteld on op de hoekpunten van eea

KSA-opbergveld verticale voorboringen, wederom met blov

out preventers» uit te voeren OM eventuele gasinsluit-

sels of andere ongewenste structuren aan te tonen in

het boorgat self en tussen dese boorgaten met cross-

hole geofysica.

Indien de voorboringen en de geofysica geen aanwij-

zingen geven dat gasinsluitsels voorkomen, kan, ia

overleg net het Staatstoezicht op de Mijnen, beslotea

worden bij de constructie van de grote diaMter

depoaieboriagea af te slea van het gebruik vaa blow out

preveaters.

In overeenstemming «et de opdrachtomschrijving sija

boorgatdlameters van ê 600 uit voor X&k/BkVk 200, ea

e 1350 SM voor HXVA 1430 aangehouden. Dese boringen

vaa de vereiste lengte dieaen droog tot stand gebracht

te worden vanuit een speciaal daarvoor in een mijn-

galerij aan te leggen opstelruimte voor de boor-

installatie.
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De voor een "droge* opvoer van het tooorgrwis

beschikbare systemen zijn de volgende:

- mechanisch, bijvoorbeeld met eea avegaar. Deze

methode Is alleen geschikt voor het boren vao

relatief ondiepe gaten zoals het gat waarin de

standbuis geplaatst wordt.

- pneumatisch» hier zijn verschillende varianten

denkbaar zowel zuigende als blazende afvoer van het

boorgruis als combinaties van deze beide methoden.

De gewenste grootste boorgat diameter (1350 sn)

gecombineerd met de grootst* boorgatdiepte (300 •) in

het onderhavige concept werd als een extrapolatie van

tot op heden volgens dit systeem geboord* gaten

beschouwd.

In het kader van deze studie is dan ook aan de firma

WIBTH, Erkelenz, 8HD, een opdracht verstrekt on de

technische mogelijkheden voor de tot standbrenging .van

boorgaten «et een Maximale diameter van é 1350* DM en

een maximum diepte van 300 si in zoutfornaties Middels

droogboortechnieken, die toepasbaar zijn in onder-

grondse werken* te onderzoeken. Bet door MIRTH, fabri-

kant van diverse typen boorinstallaties, uitgebrachte

rapport is als bijlage 7 aan dit rapport toegevoegd.

Uit het WIRTH rapport blijkt, een en ander uitgebreid

toegelicht met theoretische beschouwingen en bereke-

ningen, dat de in het mijnconcept voorziene boorgat-

diameters en -diepten door gebruikmaking van bestaand*

technieken ea apparatuur te verwezenlijken zouden zijn.
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Het verdient aanbeveling de bruikbaarheid van de bier

voorgestelde technieken te zijner tijd proef-

ondervindelijk aan te tonen.

Kaar verluidt zal GSF voor eind 1987 in het kader van

het zogenaamde 600 m boorgat experiment, uit te voeren

door ECH/GSF, twee gaten net behulp van droge boor-

technieken tot stand brengen. Het gaat hierbij on een

300 ra diep boorgat van * 1000 mn en een 600 n diep

boorgat van 6 S00 mm, te boren vanaf de 750 mv van de

Asse IX zoutmijn.

8.4.9.2 Bespreking van de boormethode

Ter plaatse van de geprojecteerde boorlocatie worden

tijdens het drijven van de dwarsgalerijen opstelkaners

voor de boorinstallatie uitgefreesd, zie 8.4.6.2. De

boorinstallatie met toebehoren beslaat een vloer-

oppervlak van ongeveer 40 n , da ho

.van het boorgat moet ca. 8 n bedragen.

oppervlak van ongeveer 40 n , da hoogte ter plaatse

Het voor het inbrengen van de standpijp benodigde gat

kan met behulp van de boormachine en een avegaar als

boorbeitel worden uitgeboord. Na het plaatsen van de

standpijp wordt de ringruimte opgevuld met zoutbeton.

Het deponiegat wordt door middel van roterend boren «et

gereduceerde voortgang zover afgediept dat het Mogelijk

is om de boorkop met bijbehorende samenstellende compo-

nenten zoals de stabilisatoren en de zwaarstangen in

dit voorgeboorde gat successievelijk plaats te bieden.

De totale lengte van dit boorgereedschap (bottom hole

assembly of BHX) bedraagt ca. 18,5 m.
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De dubbelwandige booratang worde door middel van een

schroefdraadverbinding zowel met het boorgereedschap

als net de rotorkop verbonden. De boorkop wordt via de

boorstang aangedreven door de hydraulische rotorkop en

de booraandrukkracht kan geregeld worden door middel

van fijnregeling vaa de hydraulische cilinders.

Het transport van het boorgruis uit het boorgat

geschiedt pneumatisch, zie ook WIBTH tekening 9211090

in bijlage 7. Hierbij zijn de volgende onderdelen van

het systeem van belang:

- Met behulp van een speciaal afsluitdeksel welke op

de standbuis wordt geplaatst wordt het boorgat

geheel luchtdicht - dus ook tegen de draaiende

boorstang afgesloten.

- Via de standbuis wordt in de annulaire ruimte tussen

het boorgat en de boorstang rcst een speciale venti-

lator lucht naar beneden geblazen (omgekeerd

circuleren) met een groot volume (50 n /min) en

lag* druk (0,2 MPa). Deze lucht stroomt via de

boorkop met grote snelheid (25 - 30 m/s) door de

boorstang naar boven daarbij het boorgruis, dat voor

het grootste deel zal bestaan uit korrels kleiner

dan * 3 am, meenemend. De maximale diameter van

een korrel die nog opgevoerd kan worden door een

luchtstroom van 25 m/s bedraagt in de hier

beschreven situatie ongeveer 8 mm. Dit lucht/gruis

mengsel verlaat door de rotorkop de boormachine en

stroomt door een slang naar de separator waar het

boorgruis afgescheiden wordt.

252



- Om de opname van boorgruis op bodem van bet boorgat

te bevorderen wordt perslucht met een laag volume

(10 m /min) en middelhoge druk (0,8 MPa) via de

rotorkop en door de ringruimte in de dubbelwandige

boorstang naar de boorkop geblazen met als doel het

losgeboorde gruis op de boorgatbodem op te wervelen.

Tijdens het boren wordt op regelmatige afstanden door

de boorstangen de eventuele afwijking van de verti-

caliteit van het boorgat gemeten inclusief de richting

van de afwijking. De metingen worden met een gyrokompas

uitgevoerd. Na beëindiging van de boring worden een

aantal boorgatmetingen uitgevoerd, zoals een caliper-

log, natural gamma ray, compensated formation density

log en de sonic log. Verder is inspectie van het

boorgat met een televisiecamera in principe mogelijk.

Voorafgaande aan de opbergingsactiviteit wordt een

dummi in het boorgat afgelaten. Deze dummi is zodanig

gedimensioneerd dat* indien deze vrij in het boorgat op

en neer bewogen kan worden, de colli met veilige

tolerantie ingebracht kunnen worden. Wanneer de test

met de dummi te nauwe gedeelten van het boorgat

aantoont, moet het gat nageruimd worden en de test

herhaald.

8.4.9.3 Boorinstallatie

De afmetingen en gewichten van de samenstellende

elementen van de boorinstallatie leveren geen problemen

op voor het verticale vervoer door de schacht.
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De boorinstallatie is gemonteerd op een fundatieslede

en voorzien van speciale (intrekbare) wielstelles om

het transport tussen de locaties onderling te vereen-

voudigen. Het scharnierende juk van de boorinstallatie

dat als geheel gekanteld kan worden, is voorzien van 2

cilinders voor de vertical* beweging van de rotorkop.

De rotorkop zelf kan door kantelcilinders in horizon-

tale positie gedraaid worden. Door deze faciliteit

wordt het opnemen respectievelijk afleggen van boor-

stangen en boorkopcotnponenten zonder mankracht moge-

lijk. Het afvangen en het aan- en afkoppelen geschiedt

geheel hydraulisch. . -

Het voor deze boringen benodigde boorgereedschap

bestaat uit:

- boorkop

- zwaarstangen

- niet-roterende stabilisatoren

- overgangstuk

- boorstangen

Dit wordt op speciaal hiervoor geconstrueerde

transportwagens tussen de boorlocaties getransporteerd.

Voor dit transport wordt gebruik gemaakt van bijvoor-

beeld de laadschop, de reeds in de mijn aanwezige

transportvoertuigen of van tractoren. Voor het uit-

wisselen van deze wagens op de boorlocatie is bijvoor-

beeld een aangepaste vorkheftruck nodig.

254



Tot de boorinstallatie behoort onder andere de volgende

randapparatuur:

- Compressor

Persluchtafgifte: 10 m /min - 0,8 MPa

Geïnstalleerd electriseh vermogen: 75 kW

Met de perslucht van deze compressor wordt het

boorgruis op de bodem van het boorgat tot wervelen

gebracht.

- Ventilator (Blower)

Persluchtafgifte: 50 m /min - 0,2 MPa

Geïnstalleerd electriseh vermogen: 130 kW

De ventilator levert de perslucht voor het

transporteren van het boorgruis vanaf de

boorgatbodem naar scheidingsinstallatie.

- Boorgruis scheidingsinstallatie

Geïnstalleerd electriseh vermogen: 30 kW

Filteroppervlak: 150 m

In een zogenaamde "Prallabscheider" wordt 90-95\ van

het boorgruis uit de spoellucht afgescheiden. De

spoellucht met fijn boorstof wordt vervolgens door

een lamellenfilter geleid. Door een compressor

periodiek drukstoten te laten geven worden de

filters automatisch gereinigd. Het afgescheiden

gruis en stof valt in trechters.

Het door de scheidingsinstallatie afgescheiden boor-

gruis kan bijvoorbeeld opgevangen worden in wagens, die

in de zoutbunker nabij schacht II geleegd worden. Een

andere mogelijkheid is het boorgruis, al dan niet met

behulp van een extra compressor, rechtstreeks per

pijplijn tot nabij de schacht te pompen en daar de

scheidingsinstallatie te installeren.
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De aandrijving van de boorinstallatie en de rand-

apparatuur geschiedt electro-hydraulisch of electrisch.

Het geïnstalleerde electrische vermogen bedraagt

respectievelijk:

- Boormachine 130 kW

- Compressor 75 kW

- Ventilator 130 kW

- Boorgruis scheidingsinstallatie 30 kW

- Verlichting 15 kW

- Diversen 20 kW

Totaal ca. * 400 kW

Voor de montage en demontage op de boorlocatie en de

bediening van de boorinstallatie is een boorploeg van

3 man per dienst nodig. Deze boorploeg bestaat uit:

1 boormeester

1 assistent boormeester

: - 1 hulparbeider/vorkheftruck bestuurder

Voor de verzorging van de electrische stroom en de

(eventuele) afvoer van het boorgruis is van tijd tot

tijd een extra man nodig.

8.4.10 Ventilatie van de ondergrondse werken

8.4.10.1 Doel van de ventilatie

Het doel van de ventilatie van een mijn is drieledig,

te weten:
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a) toevoer van voldoende verse lucht voor het

personeel.

Een mens heeft bij zware arbeid slechts 40 liter

lucht per minuut nodig. Aangezien de uitgeademde

lucht vermengd wordt net verse lucht is dit

theoretische getal te laag en men rekent in de

praktijk met 3 m per man per minuut.

Aangenomen wordt dat maximaal circa 75 man gelijk-

tijdig ondergronds zijn hetgeen neerkomt op een

ventilatiecapaciteit van tenminste 225 m /min.

b) Afvoer van schadelijke gassen, dampen en stof onder

gelijktijdige verdunning met lucht.

In kolenmijnen komt tijdens de winning mijngas vrij

en er ontstaat bovendien veel CO, door oxidatie-

processen. De ventilatie capaciteit in een kolen-

mijn wordt dan ook in belangrijke mate bepaald door

de hoeveelheid lucht die nodig is om door ver-

dunning de gehaltes aan methaan en koolzuurgas

beneden toegestane grenzen te houden. In erts- en

zoutmijnen komen deze gassen niet of in veel

mindere mate vrij.

In de beschouwde opberg(zout)mijn zal de hoeveel-

heid circulerende lucht vooral bepaald worden door

het maximum aantal gelijktijdig draaiende diesel-

motoren, die zich in het ventilatiecircuit

bevinden. In de praktijk rekent men met een minimum

hoeveelheid van 4,3 m /min per pk of 5,85 m

per kW.

257



c) regulering van het klimaat en met name de afkoe-

lende werking die vooral van belang is voor diepe'

mijnen.

Onder het klimaat in ondergrondse werken verstaat

men de toestand van de ventilatielucht in verband

met de in die lucht werkende mensen. Bovendien is

het van belang welke soort arbeid men verricht. In

rusttoestand ontwikkelt een mens ca. 800 kJ/uur aan

warmte. Bij normaal werk neemt dit toe tot ca. 1050

kJ/uur en bij zware arbeid tot ca. 167S kJ/uur. De

waterdampopname (o.a. transparatievocht) door de

lucht hangt niet alleen af van de temperatuur en de

relatieve vochtigheid, maar ook van de lucht-

snelheid. Voor de bepaling van het klimaat in

ondergrondse omstandigheden heeft men in Amerika de

zogenaamde "effective temperature basic scale"

ontwikkeld (zware arbeid met gedeeltelijk ontbloot

bovenlichaam). In de zoutmijn zal de gesteente-

temperatuur op 600 m diepte ca. 30*C zijn en op de

900 mv zelfs 45*C. Uitgaande van een voor Nederland

gemiddelde hoge lucht-inlaat-temperatuur van 20*C

bij een relatieve vochtigheid van 80\ en 1*C

temperatuursverhoging per 100 meter diepte die

optreedt tengevolge van de adiabatische compressie,

dan krijgt men, volgens het Mollier diagram voor

atmosferische lucht, op de 900 mv op de intrekkende

laadplaats een luchttemperatuur van 29*C met een

relatieve vochtigheid van 32\. Dit komt overeen met

een natte bol temperatuur van 17,5*C.
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Bij het opwarmen van deze lucht in de droge

atmosfeer van de zoutmijn zelfs tot aan de ambiante

gesteente-temperatuur van 45*C, geeft dit volgens

het Bedford nomogram een effectieve temperatuur van

26*C m.a.w. een klimaat waarin de normale arbeids-

duur (8 uur) nog toelaatbaar is. Wel moet men er

rekening mee houden dat men door het uiterst droge

klimaat veel vocht en zout verliest hetgeen tot

spierkramp kan leiden. Het verstrekken van vitamine

C en zouttabletten alsmede het drinken van veel

water, thee of koffie verdient daarom aanbeveling.

8.4.10.2 Raming luchthoeveelheid

Tijdens de ontwikkeling van het mijngebouw en de

opbergoperatie zullen de navolgende werktuigen onder-

gronds in gebruik zijn:

Totaal

4 laadschoppen a 136 kW 544 kW

(bv. Schopf, type L132, tekening 08.36)

4 dumptrucks a 136 kW 544 kW

(bv. Schopf, type T193, tekening 08.37)

2 kleine boormachines a 37 kW 74 kW

2 transportvoertuigen a 44 kW 88 kW

(bv. Schopf, type F66, tekening 08.40)

1 LIC transport voertuig 75 kW

3 roadheaders, electrisch aangedreven,

tekening 08.35 -

1 boormachine voor deponiegaten, zie

bijlage 7, electrisch aangedreven

diverse kleine werk- en voertuigen 150 kW

Totaal dieselvermogen ondergronds 1475 kW
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De minimaal hiervoor benodigde luchthoeveelheid is

1475 x 5,85 a 8630 m3/min.

daarmee bepalend voor de mijn.

1475 x 5,85 s 8630 m /min. Deze hoeveelheid is

Er moet verder rekening gehouden worden met circa 10%

luchtlelc door de bovengrondse luchtsluis en bij goed

geconstrueerde luchtdeuren ondergronds met circa 2\

lek per deur. Conservatief is rekening gehouden met in

totaliteit 20% lek. De totale benodigde hoeveelheid

lucht bedraagt dan 1,2 x 8630 = 10370 afgerond

10500 m3/min ofwel 175 m3/s.

8.4.10.3 Berekening luchtsnelheden en depressies

' Basisgegevens mijngebouw in zoutkoepel:

- Twee verdiepingen: de 600 mv en de 900 mv

- twee schachten: schacht <S 5 m

schachten centraal in mijngebouw

schacht I intrekkend

schacht XI uittrekkend

- Twee opbergvelden: op beide verdiepingen ontsloten

door 2x2 hoofdgalerijen met een

doorsnede van ca. 20 m en een

maximale lengte van ca. 450 m.

- Op de 600 mv: doorslagen en toegangsgalerijen

tot de opbergkamers, minimal*

doorsnede 20 m , lengte

doorslagen 100 ia

- Op de 900 mv: dwarsgalerijen met opstelkamers

boormachine voor deponiegaten

minimale doorsnede 20 m ,

lengte 200 m.
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Luchtsnelbeden

Bij een schachtdoorsnede van 5 m ea «ca luchthoeveel-

heid vaa 175 m /s zija de iuchtsnelhedea ia de

bovenste 600 n vaa schacht X «o XX 8/91 m/s

Veroadersteld wordt dat circa 60% vaa de luchthoeveel-

h«id op de 600 «v circuleert ea de rasterende 40% op

de 900 fflv.

Nadat de lucht zich gesplitst heeft over de twee

opbergveldea is daa de luchtsnelheid ia de boofd-

galerijea op de 600 nv 2,60 ai/s ea op de 900 «v 1,75

m/s.

Deze 60 - 40 luchtverdeliag over de 600 ea 900 nv ea

de 50 - 50 splitsing over de opbergveldea houdt ia dat

ia ééo opbergveld op de 600 nv maximaal 530 kW diescl-

vermogea gelijktijdig nag verken ea op de 900 mv 355

kW dieselvermogen per opbergveld. Wanneer het nood-

zakelijk is neer diesel werktuigen ia- eea bepaald

gedeelte vaa de mijn in te zetten, kan net behulp vaa

smoordeurea de luchtverdeliag desgeweast aangepast

worden.

Depressies

Mede gezien de symmetrische uitbouw ea daamee het

symmetrisch temperatuursverloop ia de galerijen onder-

gronds zullen de lucatkolommea ia de schachten X en XX

min of meer in evenwicht zijn en is er mogelijk weiaig

natuurlijke luchtbeweging.
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Totaaldruk vaa een ia beweging zijnde gastnassa wordt

gegeven door de som vaa de statisch* ca d« dynamisch*

druk. D* dynamisch* druk is gelijk aaa het arbsids-

vermogen vaa beweging «a gelijk aaa [0,5 m v J,

waar ia [mj d* dichtheid vaa 1 n lucht, ea [vj de

lucbtsa*lh*id. Bij **a luchtsaelheid vaa •,« m/s ia de

scbacbtea viadt aen een dyaaaiscbe druk vaa 47,S Pa ca

voer de galerijea aet eeo lucbtsnelheid vaa 2,6 m/m

vindt mea *ca. 4 Pa. Bij de relatief lage luchtsnel-

hedea zoals ia bet ouderhavige ontwerp kan de

dynamische druk verwaarloosd worden.

On de luchthoeveelheid ia de ai ja t* latea stronea

moet mea de 'wrijving overwiaoea. O* wrijviagsweerstand

is evenredig met de waadoppervlakfc* (dus ontrek vaa de

doorsnede vermeaigvuldigd «et de leagte vaa de buis)

ea bet kwadraat vaa de snelheid. De benodigde

depressie om de luchthoeveelheid ia bevcgiog te

breagea is gelijk aaa de wrijviagsweerstand gedeeld

door bet oppervlak vaa de aangestroonde doorsnede. Ia

forsmle:

. .. - omtrek * lanofce x snelheid
de depressie [h] - c * oppervlakte vaa de doorwade

De wrijving*coastante [e] voor een schacht voorziea vaa

geleidiagsbalkea ea iMt de gekosea indeling kan op

0,024 kg/m3 gesteld wordea.
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Zn het geval van «en opbergaijn in een zoutkoepel

krijgt men dan in schacht Z over het traject van

maaiveld tot de 600 av:

15.7 * 600 » %M9h0-600 ' °'024 « ">7 ' S V ''*

Gesteld dat op de 600 av circa 60% van de luchthoeveel-

heid wordt afgetakt dan strooat door het stuk schacht X

van de 600 mv naar de 900 av nog een hoeveelheid lucht

van 70 m /s.

De depressie die hiervoor nodig is bedraagt

h600-900 " °'024 * 1S-7 l™ . 73,5 Pa

Voor de uittrekkende lucht door schacht IX gelden

dezelfde getalwaarden.

Op de 600 mv splitst de lucht zich in twee opbergvelden

die symmetrisch ten opzichte van de schachten zijn

aangelegd.

Eén zo'n circuit door een opbergveld bestaat maxinaal

uit:

schacht X 50 a laadplaats

370 a toevoergalerij

100 a doorslag

450 a afvoergalerij

SO a laadplaats schacht IX

Totaal 1020 a
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Hiervan zijn de laadplaatsen van schacht I en schacht

IX ia het luchtcircuit van beide cpbergvelden

opgenomen. Hier is een tweemaal zo hoge luchtsaelheid

en de depressie moet hiervoor apart berekend vorden.

Over de total* lengt* van het circuit door het opberg-

veld is d* minimal* doorsned* 20 a . Voor de 4

bochten die in dit circuit voorkomen moet men verder

voor ieder van de bochten circa 200 m equivalente gang-

lengte berekenen wegens de daar optredende turbulente

verliezen.

Totale rekenlengte wordt dan 920 • 4 x 200 * 1720 m.

Oe wrijvingsconstant* [c] voor d* relatief gladd*

onbeklede galarijwaaden in het zout is circa

0/006 kg/m . Voor d* benodigd* depressie over een

opbergveld op de 600 mv vindt men dan:

„ „„« 13 x 1720 x 2.60 2 „ _
h s 0,006 X 20 * 6 3 P a

Verder wordt gesteld dat de depressie over het in de

uittrekkande lucht van de opbergkanwrs te plaatsen

filter circa 100 Pa zal bedragen, dan bedraagt de

total* dapressi* in één opbergveld 163 Pa.

Analoog kan voor een laadplaats» met een equivalent*

ganglengt* van 250 m door d* bocht naar d* schacht, de

benodigd* depressie berekend worden op 36,5 Pa.

De total* benodigd* depressie op de 600 mv wordt dan:

<«« * 36,5 • 163 • 36,5 » 236 Paouu
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Op de 900 mv waar 70 m /s lucht trekt/ vindt men op

dezelfde manier als op de 600 mv in een van de symme-

trische opbergvelden 900 m galerijlengte met 4 bochten

waarvoor dus 800 m equivalente galerijlengte moet

worden toegerekend. De depressie welke benodigd is om

35 m /s door één opbergveld te laten stromen is dan:

,. « — 18 x 1700 x 1.7S2 „„ „
h • 0,006 x *9 * 20 " 2 8 P a

Ook hier wordt de weerstand over de luchtfilters in de

uittrekkende lucht van de opslaggalerijen op 100 Pa

gesteld. De benodigde depressie op de 900 mv, inclusief

de 33 Pa over de laadplaatsen, wordt dan 161 Pa.

Om de lucht volgens de gestelde 60-40 verhouding over

de 600 en 900 mv te kunnen verdelen, moet de totale

depressie over de 600 mv gelijk zijn aan de som van de

benodigde depressies over schacht I tussen 600 en

•900 m, de 900 mv en schacht II tussen 900 en 600 m, en

dus 73,5 * 161 • 73,5 = 308 Pa bedragen. Dit kan

bereikt worden door op de 600 mv smoordeuren te

plaatsen.

Het voor de ventilatie maatgevende circuit is dat over

de 900 mv. De depressies van de achter elkaar gescha-

kelde elementen zijn achtereenvolgens:

- Schacht I van maaiveld tot 900 mv 987,5 Pa

- Circuit op 900 mv ind. filter 161 Pa

- Schacht II van 900 mv tot

ventilatorkanaal 987,5 Pa

- Turbulentie verliezen in ventilator-

kanaal en diffusor achter ventilator 150 Pa

Totaal benodigde depressie 2286 Pa
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Rekent men met een axiaal ventilator met een mecha-

nisch rendement van 80% dan vindt men voor het

benodigde vermogen 500 kW.

Zoutkussen

In het ontwerp voor een opbergmijn in ••& zoutkussen

krijgt men iets andere depressie waarden. In die

ontwerp zal echter hat circuit over de 555 mv voor de

ventilatie maatgevend zijn en is het benodigde

ventilator vermogen ca 440 kW.

8.4.10.4 Hulpventilatie

Bij het drijven van de hoofdgalerijen zal voordat er

een "doorslag" is waardoor lucht kan circuleren,

gebruik gemaakt moeten worden van hulpventilatie. Een

hulpventilator zal verse lucht aanzuigen vanuit een

ventilatiecircuit nabij de schacht. Via plastic lucht-

kokers wordt deze lucht naar het front van de galerij

gevoerd. Een praktijkwaarde voor de aan het front

benodigde lucht is 7 a 8 m /min per m front

oppervlak. Zn het geval van een galerij met doorsnede

van ca. 20 m zou dit dus zo'n 150 m /min bedragen.

Er is echter vanuit gegaan dat bij het drijven van de

galerijen achter de electrisch- aangedreven roadheader

een dumptruck of een laadschop rijdt voor de afvoer

van het losgemaakte zout. Deze machines worden door

136 kW dieselmotoren aangedreven. Wanneer verder

verondersteld wordt dat er ook een transportvoertuig

rijdt, aangedreven door een 44 kW diesel, dan zal

mogelijk in totaal 180 kW gelijktijdig in de galerij

draaien. De hiervoor benodigde ventilatie lucht is

180 x 5,85 * 1053 in3/min of 17,55 m3/s.
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Wanneer de hoofdgalerijen langs de periferie van het

opbergveld in één keer worden gedreven over de gehele

geprojecteerde lengte alvorens een doorslag te maken

waarmee het circulatiecircuit tot stand wordt

gebracht, dan zou men moeten rekenen met een maximale

kokerlengte van circa 600 m. Voor een ventilatiekoker

met een diameter van 1/20 m en rekening houdend met

10\ leklucht en een wrijvingsconstante [c] van

0,002 kg/m is hiervoor een schroef ventilator van

22 kW nodig met een depressie van 975 Pa.

Beter lijkt het om eerder een doorslag te maken tussen

de beide hoofdgalerijen op de in het mijnontwerp

geplande plaatsen of een verbinding met de hulpverdie-

ping tot stand te brengen om zodoende eerder een

rondgaand ventilatiecircuit te verkrijgen. Op die

manier zou de lengte van de ventilatiekoker geredu-

ceerd kunnen worden tot ca. 250 m met een daarbij

behorende ventilator van 9 kW met een depressie van

ca. 400 Pa.

8.4.10.5 Ventilatie voorzieningen uittrekkende schacht

Op circa 10 m onder het maaiveld wordt in de bouwput

de aansluiting gemaakt van het ventilatorkanaal met de

schacht. De onderzijde van deze in beton uitgevoerde

lucht-afzuigtunnel wordt aerodynamisch uitgevoerd. Het

dak van de tunnel op ca. 4 m onder maaiveld kan een-

voudig loodrecht op de schacht aansluiten. Dit

aanvoerkanaal vernauwt zich over een lengte van 15 m

tot een tunnel van 2 m diameter, gelijk aan de

diair3ter van de hoofdventilator.
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De hoofdventilator staat opgesteld in de middelste

kamer van de ventilatorkelder, van ca. 6 x 15 m bij

4 m hoogte en in drie gelijke ruimten is verdeeld. De

reserve ventilatormotor welke volgens de mijnwet

aanwezig moet zijn, staat ia een der zijruimten

gereed. De andere zijruimt»/ die in principe leeg ia,

dient als reparatieruimt* bij storing aas de hoofdven-

tilatormotor. Het is gebruikelijk dat de ventilator-

motoren via rails van de ene ruimte naar de andere

kunnen worden overgebracht zodat bij storingen de

motoren in korte tijd verwisseld kunnen worden.

Achter de ventilatorkelder verwijdt het met geluid-

dempend materiaal beklede uitlaatkanaal tot circa 5 ra

breedte en vindt aansluiting op een diffussor die met

een einddiameter van ca. 7 m ongeveer 5 m boven het

maaiveld uitsteekt.

Op tekening 08.41 is aangegeven dat de aansluiting van

het ventilatorkanaal op de schacht zich van 4 m tot 10

in onder maaiveld bevindt. Zonder bezwaar kan de

ventilatorkelder op een ander niveau aangelegd worden,

bijvoorbeeld op het niveau van de bodem van de voor-

schacht, ongeveer 20 m onder het maaiveld.

8.4.11 Ondergronds» service ruimten

Da ondergrondse service ruimten bevinden zich in de

deponievrije zone nabij de schachten. Ze worden

parallel aangelegd met de constructie van de hoofd-

galerijen.
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Tot de service ruimten worden gerekend:

- werkplaatsen,

- magazijn voor onderdelen en hulpmaterialen,

- explosieven magazijn,

kantoorruimte voor administratie en directe

communicatie met bovengrondse dataverwerking,

- sanitaire voorzieningen.

Deze voorzieningen spreken voor zichzelf, alleen op de

werkplaats wordt nader ingegaan.

Een complete ondergrondse werkplaats zal zowel op de

LAVA- als op de KSA-verdieping worden ingericht. Dit

is nodig omdat het ondergrondse materieel niet gemon-

teerd door de schacht vervoerd kan worden, maar

ondergronds moet worden geassembleerd.

Bovendien dringt ondergronds fijn zoutstof in alle

hoekjes en gaten. Zolang hier geen water of vocht bij

komt kan dit geen kwaad, maar zodra dit wel gebeurt is

de corrosie nauwelijks meer te stoppen. Ondergronds in

een zoutmijn is het droog en treedt dus nauwelijks

corrosie op, terwijl het bovengronds altijd vochtig

is. Alle reparaties moeten dus zo mogelijk ook onder-

gronds uitgevoerd kunnen worden in een goed uitgeruste

werkplaats. Met andere woorden, al het materieel wat

ondergronds in een zoutmijn wordt gebruikt, komt er in

principe nooit meer uit, behalve als dit gewenst

wordt, om afgevoerd te worden.

De ondergrondse werkplaats wordt door middel van een

als boorgat uit te voeren luchtkanaal direct met

schacht II verbonden. Dit luchtkanaal is nodig om

uitlaatgassen en dergelijke rechtstreeks te kunnen

afvoeren.
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3.4.12 Zoutafvoer

Tijdens de aanleg en het bedrijf van de opbergmijn

worden in da loop van de tijd grote hoeveelheden

relatief fijn gebroken, kleiner dan 150 nun, zout

ontgraven en via schacht II naar de oppervlakte

getransporteerd, waar het tijdelijk in loodsen wordt

opgeslagen. Een gedeelte van dit zout kan, nadat het

verder is fijngemalen, tot bijvoorbeeld kleine'? dan

10 mm, pneumatisch teruggepompt worden als navul-

materiaal in de boorgaten, HAVA-caverne en de LAVA-

kamers. Verder- kan dergelijk zoutgruis gebruikt worden

als blaasvulling voor af te sluiten galerijen en als

toeslagmateriaal voor zoutbeton. Het resterende zout

kan mogelijk afgezet worden als strooizout of wegen-

zout, waarvan jaarlijks 200.000 tot maximaal 400.000

ton wordt gebruikt. In de kostenschattingen is

aangenomen dat de eventuele opbrengsten van dit zout

gelijk zijn aan de kosten voor bewerking tot wegenzout

'en voor het.transport naar de distributie locaties.

In de onderstaande tabel is de totale zoutproduktie

van de opbergmijn globaal samengevat voor strategie C :

zoutkoepel zoutkussen

schachtenbouw 27.000 m 21.000 m

galerijen LAVX-vardieping 123.350 m3 123.350 m3

LAVA-katners 315.000 m3 315.000 m3

galerijen KSA-verdieping 100.500 m 100.500 m

HAVA-caverne 3.750 m 3.750 m3

KSA/HAVA boorgaten 5.200 m3 6.100 m3

totaal ontgraven 574.800 m 569.700 m

of losgestort (z 1,4) 805.000 m 798.000 m

of 1.265.000 t 1.255.000 t

270



Als navulmateriaal en als toeslag voor zoutbeton kan

globaal de volgende (los gestorte) hoeveelheid weer

ondergronds morden gebruikt:

zoutkoepel zoutkussen

navulmateriaal LAVA-kamers 165.000 m 165.000 m3

galerijen LAVA-verdieping 74.000 m3 74.000 m3

KSA/HAVA boorgaten 2.000 m3 3.500 m3

HAVA-caverne . 1.150 m3 1.150 m3

3 3
galerijen KSA-verdieping 63.000 m 63.000 m
schachten 17.500 n»3 13.500 m3

totaal • 322.650 m3 320.150 m3

of 510.000 t 505.000 t

Bij een opberging in een zoutkoepel of in een zout-

kussen resteert in de C' opbergstrategie per saldo

ongeveer 750.000 ton. Dit zout moet naar elders

afgevoerd worden/ dan wel tot mogelijk gebruik elders

tijdelijk op het terrein opgeslagen blijven.

271



9. AFSLUITING VAN DB OPBEHGFACILITEITEH

9.1 Algemeen

Het opbergen van radioactief afval in diepgelegen geologische

formaties heeft als doel de migratie van radionucliden naar de

biosfeer onmogelijk te maken dan wel langdurig te verhinderen.

Hierbij speelt de afsluiting van een opbergfaciliteit een

belangrijke rol als onderdeel van het zogeheten, multi-barrière

systeem dat bestaat uit:

a) Natuurlijke barrières

Hiertoe wordt gerekend het zout dat het afval omhult en

daaromheen het gesteente van het dekterrein.

b) Technische barrières

De technische barrières moeten bij voorkeur op een beheers-

bare en controleerbare wijze aangebracht worden. Daartoe

kunnen gerekend worden:

de matrix waarin het afval immobiel is gemaakt

het "verpakkingsmateriaal" van de colli

het navulmateriaal dat de holruimte tussen de colli en

het omgevende zout zo goed mogelijk opvult

de diverse afsluitingen in en van de opbergfaciliteit.

Bij het ontwerp van de afsluiting wordt er van uitgegaan dat de

beste oplossing bestaat uit het zoveel mogelijk in de oorspron-

kelijke staat terugbrengen van een gedeelte van de toegang naar

de opberging. Dit geldt zeker voor de directe omgeving van het

opgeborgen afval omdat het zo aan alle zijden omgeven wordt

door hetzelfde materiaal, in dit geval steenzout, een materiaal

waarvan algemeen wordt aangenomen dat het de vereiste eigen-

schappen bezit voor een veilige en definitieve opberging van

het afval.
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Bij het ontwerpen van de mogelijke afsluitconcepten voor de

verschillende opbergfaciliteiten is uitgegaan van de toepassing

van thans beschikbare materialen met bekende eigenschappen en

samenstelling. Uit de literatuur [2][3][7][9] blijkt dat meer-

dere materialen potentieel geschikt zijn voor de afsluiting van

genoemde opbergfaciliteiten; het blijkt echter tevens dat nog

veel onderzoek verricht moet worden om na te gaan of deze

materialen wat betreft hun eigenschappen en gedragingen inder-

daad voldoen aan eisen die hieraan te zijner tijd aan de hand

van uitkomsten van een door anderen uit te voeren veiligheids-

analyse en radiologische toetsing gesteld worden en of de

extrapolatie over zeer lange tijd in het gegeven milieu van de

thans bekende en bij het ontwerp gehanteerde eigenschappen

toelaatbaar is.

Bij de opberging van radioactief afval in een steeazoutformatie

bestaat de mogelijkheid om een gedeelte van de toegang tot de

opbergfaciliteit op te vullen met gemalen zout dat een bepaald

vochtgehalte moet hebben en waaraan een zeker percentage

toeslagstoffen zoals klei of bentoniet kan worden toegevoegd,

dit om de rekristallisatie zo optimaal mogelijk te laten

verlopen. In dit kader wordt gewezen op het nog lopende

onderzoek in die richting dat uitgevoerd wordt door de

Rijksuniversiteit te Utrecht, een onderzoek waarvan de eerste

resultaten waarschijnlijk binnenkort ter beschikking zullen

komen. Door het in de tijd dichtvloeien van de betreffende te

vullen holruimten, hetgeen veroorzaakt wordt door het plastisch

gedrag van steenzout onder belasting, zal dit ingebrachte

gemalen zout naar wordt verwacht op den duur «kristalliseren

en uiteindelijk dezelfde eigenschappen verkrijgen als het

omringende moedermateriaal. Duidelijk zal zijn dat dit proces

slechts plaats kan vinden over die gedeeltes van de holruimten

waar de convergentie van het omringende zout niet belemmerd

wordt door aanwezige constructies, zoals verhuizing in boor-

gaten e.d.
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Het ia nog niet duidelijk of de hiervoor genoe:..de rekristal-

lisatie ook plaats zal vinden wanneer het vochtgehalte van het

ingebrachte zout beduidend hoger zou worden dan de natuurlijke

hoeveelheid welke minder is dan 0,5%. Vanwege deze onduidelijk-

heid is vooralsnog in de voorliggende concepten voor de afslui-

ting van een ia de natte o£ met natte methodieken gemaakte

opbergfaciliteit afgezien van d« toepassing van gemalen 3teen-

zout als afsluitmateriaal.

Uit het voorgaande sal echter duidelijk zijn dat het aanbeve-

ling verdient naar de gedragingen van dit zout in een natte

omgeving onderzoek .te verrichten- omdat: de mogelijke toepassing

qua materiaaleigenschappen grote voordelen biedt.

9.2 Afsluiting van een opberaina in diepboorgaten en cavemen

9.2.1 Dieoboorgaten

Voor een schematische voorstelling van afgesloten diep-

boorgaten zi'e tekening 09.01. Ha het plaatsen van het

laatst» collo in eea diepboorgat wordt in het dan. nog

met pekel gevulde boorgat allereerst een betonprop met

een hoogte van ongeveer 10 m aangebracht, welke dient

als afscherming tegen straling uit de collistapeling

wanneer voor bet aanbrengen van de verdere afsluiting

de pekel eventueel uit het boorgat verwijderd wordt.

Het aanbrengen van deze betonprop vindt plaats volgaas

het gangbare principe voor het storten van onderwater-

beton, namelijk door het plaatsen van een buis die

reikt tot het vereiste niveau in het betreffende

boorgat. Ha het verharden van deze beton kan, indien

gewenst, de pekel uit het boorgat worden verwijderd,

hetzij met behulp van pompen, hetzij middels perslucht.
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Zoals in 9.1 reeds vermeld is op dit moment afgezien

van de toepassing van gemalen zout als afsluitmateriaal

omdat niet duidelijk is of op de rekristallisatie van

dit zout gerekend mag worden. De toepassing van zout-

beton kan hier wellicht uitkomst geven omdat dit

materiaal in eerste instantie uithardt zoals beton en

bovendien nagenoeg dezelfde eigenschappen wat betreft

porositeit en permeabiliteit bezit als normale beton.

Uit informatie verkegen van D8E, zie appendix 5, zou

kunnen worden afgeleid dat dit materiaal goede vooruit-

zichten biedt. Een definitief antwoord kan echter eerst

gegeven worden vanneer de resultaten van lopende onder-

zoeken bekend zijn.

Wanneer bovenstaande niet .ontoonbaar zou blijken te

zijn dan moet een betonprop tot ongeveer 10 m onder de

verhuizing van het boorgat worden aangebracht. Hierna

wordt het boorgat tot enige meters onder het maaiveld

gevuld met een bitumenmengsel bestaande uit 65% bitumen

en 3S\ toeslagstpf zoals gemalen kalksteen. Dit

bitumenmengsel dat viskeus blijft, bezit zeer goede

afsluitende eigenschappen.

In de olie-industrie heeft ervaring geleerd dat een

cementering aan de buitenzijde van casings in het

algemeen gedurende een langere tijd (enkel* tientallen

jaren) een goede aansluiting met het omringende

gesteente c.q. met de omringende grond vormt. Gezien

echter de zeer lange tijd dat aan het functioneren van

de afsluiting waarde moet worden gehecht is als extra

zekerheid de bitumenvulli&g tot 10 m onder de onderkant

van de verhuizing doorgezet.
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Ook tea aanzien van bet bittunenfliengsel verdient het

aanbeveling onderzoek te verrichten in hoeverre een

mogelijke microbiologische aantasting van bet materiaal

ook op grotere diepte kan plaatsvinden. Voorts moet

worden aangenomen dat een bitumenmengsel niet direct op

e*n eventuela zoutvulling kan worden aangebracht en dat

daarvoor een afsluitend* laag moet worden voorzien oa

indringing, tot mogelijk grot* diepte, in het zout

tegen te gaan. Bij het aanbrengen van bitumen op beton

of zoutbeton bestaat dit probleem niet.

Opgemerkt wordt dat, bij de afsluiting van een diep-

boorgat in een zoutlaag en in een zoutkussen, de lengte

die beschikbaar is voor het realiserenx van bovenge-

noemde afsluiting beperkt is tot 50 m, zijnde de

afstand van onderkant casing tot bovenkant van het

laatst geplaatst* collo. Wanneer ervan wordt uitgegaan

dat ia dit geval eerst een betonprop van 10 m op de

opgeborgen colli wordt aangebracht en vastgehouden

wordt aan een vulling met bitumen tot 10 n onder de

onderkant van de casing, dan staan slechts 30 n ter

beschikking voor een vulling met beton dan wel zout-

beton.

-Bij de hiervoor omschreven aspecten is uitgegaan van de

gedacht* dat bij toepassing van (zout)beton het

omringend* steensout aich door convergentie vast tegen

de aangebrachte afsluiting aansluit terwijl door de

hydrostatische druk van het bitumenmengsel de afslui-

ting aan de bovenzijde wordt gewaarborgd. De mogelijke

uittreding van in de boorgatwand opgesloten pekel

blijft een probleem waarop thans geen afdoend antwoord

.kan worden gegeven. Het hierdoor ontstaan van pekel-

insluitingen mag echter niet worden uitgesloten.
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9.2.2 Cavemen

Voor een schematische voorstelling van afgesloten

cavemen zie tekening 09.02. Bij de afsluiting van een

caverne wordt zowel bij een nat als een droog bedreven

caverne begonnen met het aanbrengen van een betonprop

die zowel de nog overgebleven ruimte in de top van de

caverne als een gedeelte van de vulscbacht en de

uitloogboring vult. Deze beton wordt aangebracht met

behulp van groutpijpen die tot in de caverne reiken. Ha

verharding van de beton worden de vulscbacht en de

uitloogboring afgesloten op identieke wijze als onder

9.2 beschreven voor de diepboorgaten, waarbij gelijk-

soortige problemen een rol spelen. Zoals reeds gesteld

in 6.3.1 is een bijkomend probleem dat de uitkomende

pekel uit een nat bedreven caverne/ de cavernevul-

schacht en de uitloogboring potentieel gecontamineerd

kan zijn, hetgeen op de afsluitoperatie misschien een

verstorende invloed zal hebben.

9.2.3 Afwerking van de afsluitingen voor diepbooraaten en

cavemen

Na het aanbrengen van het bitumenmengsel worden de

buizen van het vulsysteem op enige meters onder het

maaiveld afgebrand, waarna afdichting geschiedt door

middel van een op elke vulbuis afzonderlijk te lassen

deksel. De stalen verhuizing van de cavernevulschach-

ten, uitloogboringen en diepboorgaten wordt eveneens

enige meters onder het maaiveld afgebrand en afgedicht

met een op elke verhuizing afzonderlijk op te lassen

stalen deksel. Aanbevolen wordt in deze deksels voor-

zieningen in te bouwen om gedurende langere tijd het

niveau van de bitumenvulling te kunnen controleren en

om deze zonodig na te kunnen vullen.
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Hierna rest nog slechts het in de oorspronkelijke staat

terugbrengen van het terrein en het eventueel markeren

van de plaats van de boring of caverne.

9.2.4 Kwaliteit

De techaisch-kwalitatieve aspecten van d* in diepboor-

gaten «n cavemen aan te brengen afsluitingen kannen

niet gewaarborgd «orden. Dit is het gevolg van het feit

dat weliswaar de te gebruiken materialen volledig

beheerst kunnen worden wat betreft samenstelling en

eigenschappen naar geen waarborg gegeven kan worden met

betrekking tot de behaalde resultaten na inbrenging van

deze materialen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt

door het feit dat de wijze van het uitvloeien van de in

te brengen mortel, het mogelijkerwijs gedeeltelijk

ontmengen hiervan» het volledig vullen van het gat en

aansluiting op de boorgatvand niet beïnvloed kunnen

worden. Hierbij dient bedacht te worden dat er niet van

mag worden» uitgegaan dat het af te sluiten 'gat nauw-

keurig op maat en glad is waardoor een incidenteel niet

geheel opvullen hiervan zeker niet is uitgesloten. Dit

probleem zal bij toenemende diepte van de diepboorgaten

grotere gevolgen voor de aan de afsluiting toe te

kennen eigenschappen hebben. Dit is zeker het geval

wanneer voor het aanbrengen van de (zout)beton gebruik

wordt gemaakt van leidingen waarbij het aanbrengen op

een diepte: groter dan 600 a 800 m beneden het maaiveld

verder gaat dan thans bestaande ervaringen op dit

gebied.
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Controle op bet uiteindelijke resultaat van deze

afsluiting lijkt op dit ogenblik niet' goed mogelijk net

gebruikmaking van bestaande en bewezen technieken en

ook wanneer dit wel het geval sou zijn, zijn naat-

regelen ter verbetering van da situatie die dan bestaat

praktisch niet goed Hogelijk en uitvoerbaar en zullen

gepaard gaan «et hog* kosten.

Bovenstaande is te meer van belang daar deze afsluiting

slechts gezien kan worden als een enkelvoudige

technische barrière om mogelijk nuclide transport naar

de biosfeer te voorkomen dan wel voldoende lang te

vertragen. In dit verband wordt tevens gewezen op het

korte traject dat met name in de diepboorgaten in het

zoutkussen en de zoutlaag ter beschikking staat voor

het aanbrengen van de afsluiting.

9.3 Afsluiting van opberainosfaciliteiten in de miin

9.3.1 Kamera voor LAVA. MAVA. monolieten en ontmantelingspuin

Direct na het gereedkomen van de ontgraving van de

kamers voor opberging van LAVA, MAVA, monolieten en

ontmantelingspuin worden deze door middel van een

betonnen damconstructie (A), zie tekening 09.03,

afgesloten van de op de hulpverdieping gelegen zout-

afvoergalerij. Hiervoor kan zowel normale constructie-

beton als zoutbeton worden toegepast.: Bij toepassing

van zoutbeton wordt door de convergentie van het steen-

zout op de lange duur wellicht een afsluiting verkregen

die qua eigenschappen beter past bij die van het

omringende moedermateriaal dan een normale beton. Wat

betreft de wijze van uitvoering wordt verwezen naar

9.3.4.
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Na het vullen van een kamer wordt de toegang hiernaar

vanuit de toevoergalerijen afgesloten met een identieke

damconstructie (B) als hiervoor reeds omschreven voor

de afsluiting van de zoutafvoergalerij. Direct hierop

volgend kan de ruimte die resteert tussen bovenzijde

van de opberging en het dak van de kamer gevuld worden.

Hiervoor is gemalen zout voorzien dat op eenvoudige

wij 2e kan worden ingeblazen. Het is evenwel ook

mogelijk deze ruimde gedeeltelijk te benutten voor de

berging van LAVA puin, de vulling bestaat dan uit een

combinatie van puin en gemalen zout. Op het eind van

deze operatie wordt aan de zijde van de uittrekkende

ventilatiegalerij een zogenoemde verloren bekisting

opgebouwd waardoor het mogelijk wordt de kamer nagenoeg

volledig te vullen met zout. Als laatste wordt dan een

dakconstructie (C) eveneens op de hiervoor omschreven

wijze gebouwd.

Door elke opbergkamer op deze wijze af te sluiten wordt

het daarin aanwezige radioactieve afval tijdens de

resterende opbergoperaties in de mijn afgesloten van

het nog in bedrijf zijnde gedeelte.

9.3.2 Caverna voor HAVA 220 en HAVA 2200

Als afsluiting van de opberging wordt de top van de

caverne alsmede de vulschacht tot aan de onderzijde van

de stove pijp gevuld met (zout)beton. Hiervoor wordt

gebruik gemaakt van de afsluitbare vulleiding die ook

gebruikt is voor het inbrengen van gemalen zout tijdens

de opbergoperatie. Opgemerkt wordt dat tot na de

verharding van het (zout)beton de afsluitconstructie

van de vulschacht nog aanwezig en gesloten dient te

zijn.
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Gezien de betrekkelijk korte schachtlengte en de

relatief grote ruimte onder de schacht/ zouden ten

behoeve van een betere fundering van de beton in de

schacht reeds tevoren, d.w.z. voor aanvang van de

opbergingsoperatie, vertandingen in het steenzout van

de schachtwand aan gebracht moeten worden. Het gedeelte

van de schacht waarin zich de stove pijp bevindt, wordt

na verwijdering van de afdichtingsschuif gevuld met

beton waarna het geheel wordt afgedicht met een op te

lassen stalen deksel.

9.3.3 Droooboriaaen voor KSA en HAVA

Direct na plaatsing van het laatste collo moet voordat

de boven het gat aanwezige schuifconstructie mag worden

verwijderd, een stralingsbarrière op de collistapeling

worden aangebracht waarbij gedacht wordt aan zoutgruis

over een hoogte van ongeveer 7 m. Voor het inbrengen

hiervan kan gebruik gemaakt worden van de op de stove

pijp aangesloten leiding die eveneens gebruikt is voor

het inbrengen van gemalen zout als vulling van de

annulaire ruimte tussen de colli en de schachtwand, zie

tekening 09.04.

Na inbrengen van dit zoutgruis kan de schuifconstructie

van het boorgat worden verwijderd en het resterende

gedeelte tot aan de stove pijp gevuld worden met

(zout)beton. De stove pijp wordt tenslotte gevuld met

beton waarna het geheel wordt afgesloten met een op de

stove pijp te lassen stalen deksel.
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Om do convergentie van het bovenste deel van de boor-

gaten en de rekristallisatie van het ingebrachte

zoutgruis te versnellen en op deze wijze op kortere

termijn een volledige aansluiting van de boorgatwand op

de zouten (zout)betonvulling te bewerkstelligen, kan,

daar de warmteafgifte van de opgeborgen colli betrek-

kelijk gering is, worden overwogen direct naast de

boorgaten een aantal gaten van geringe diameter te

boren en daarin verwarmingselementen te plaatsen.

9.3.4 Dwarsaalerijen. doorslagen en hoofdgalerijen

Nadat de opbargoperaties in de mijn of in een gedeelte

van de mijn zijn beëindigd en de onderscheiden opberg-

ruimten zijn afgesloten, kan worden overgegaan tot het

afsluiten van galerijen en doorslagen door middel van

te bouwen dammen. De bouw van deze dammen kan op ver- -

schillende tijdstippen plaatsvinden hetgeen invloed

heeft op de controle mogelijkheden van de afsluitingen

van de verschillende opbergruimten. *De visuele

inspactiemogelijkheden alsmede de bereikbaarheid van

deze afsluitingen gaat namelijk verloren op het moment

dat in de toegangsgalerijen naar deze opbergruimten

afsluitende constructies in de vorm van dammen worden

gebouwd. Het verdient derhalve aanbeveling deze dammen

eerst dan te bouwen wanneer uit waarnemingen en

metingen met redelijke zekerheid mag worden aangenomen

dat de bedoelde afsluitingen aan de gestelde eisen

inzake isolering beantwoorden.

Voor een algemeen overzicht van de voorgestelde

plaatsen van damconstructies zie tekening 09.05 en

tekening 09.06 voor de constructieve details van zo'n

dam.
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Deze dammen zijn ontworpen met inachtname van onder-

staande punten:

a) Het ontwerp is zodanig dat een plotseling optredende

eenzijdige statische vloeistofdruk door een water-

kolom van 900 m kan worden opgenomen in een situatie

waarbij nog niet op de alzijdige lithostatische

druk, die na verloop van tijd opgebouwd wordt door

•de convergentie, van het omringende zout/ mag worden

gerekend. Met dit doel is de constructie aan de

zijkanten en de onderzijde "vertand" uitgevoerd.

b) Een factor die van groot belang is voor het zo

optimaal mogelijk functioneren van de damconstructie

is het minimaliseren van de krimp en de daarmee

gepaard gaande krimpspanningen. Zoals bekend mag

worden verondersteld wordt de krimpmaat van beton

voornamelijk bepaald door de toeslagmaterialen en

niet door de cement hoeveelheid. De krimpsnelheid

wordt sterk vertraagd door de grote dikte van de

constructie waardoor uitdrogingskrimp te verwaar-

lozen is. Dit betekent dat krimpscheuren bij een

juiste mengselsamenstelling voorkomen kunnen worden.

c) Een onderdeel waar eveneens grote aandacht aan moet

worden geschonken, is de aansluiting van de dam-

constructie tegen het "dak" van de galerijen. Om

deze aansluiting tot stand te brengen wordt gedacht

aan het na-injecteren van de restopening met behulp

van ingebetonneerde lansen.
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d) Voorts is van belang de hydratatie-temperatuur

binnen aanvaardbare grenzen te houden, dit om

scheurvorming in de beton te voorkomen. Dit is met

huidige koeltechnieken middels koelpijpen en water-

koeling zonder problemen uitvoerbaar.

e) Een eveneens van belang zijnde factor is de permea-

biliteit van de beton welke bepalend is voor de tijd

die nodig is 'om mogelijk aanwezig water door het

betonnen damlichaam te laten dringen. Er wordt

vanuit gegaan dat een zo gering mogelijke permea-

biliteit de kwaliteit van de damconstructie in

positieve zin beinvloedt.

Zie appendix 5 voor berekeningen ten aanzien van

stabiliteit, krimp en doorlatendheid.

Wat betreft de bouw van de hierboven beschreven dammen

kan het volgende worden opgemerkt, zie tekening 09.06:

- Na een nauwkeurige controle van de ter plaatse van

de te bouwen dam aanwezige steenzoutformatie en het

waar nodig treffen van passende maatregelen ter

verbetering van een technisch niet toelaatbare

situatie, te denken valt aan injecteren van

mogelijk» scheuren, het weghakken van mogelijke

afschalingen enzovoorts» wordt aan de zijd* van het

af te sluiten gedeelte van een galerij een betonwand

gebouwd en na gereedkomen hiervan wordt de

resterende achterliggende ruimte van de galerij met

gemalen zout volgeblazen. Op enige afstand van deze

betonwand wordt een wand gemetseld bestaande uit

materiaal dat na enige tijd bitumen, welke tussen

beide wanden wordt aangebracht, door laat dringen

naar het kopvlak van de achter de gemetselde wand

gestorte betonnen dam.
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Tevens wordt de ruimte tussen beide wanden vergroot

door ter plaatse in het dak van de galerij het

bovengelegen zout te verwijderen en zo een reservoir

te construeren waarin een buffervoorraad bitumen

aangebracht wordt in verband met mogelijk nazakken

van de bitumen in het eigenlijke slot.

- Vervolgens worden over de lengte van de te bouwen

dam de vertandingen van de betonconstructie in de

vloer en de wanden gecontramald in het steenzout,

terwijl gelijktijdig het dak zodanig wordt afgewerkt

dat de daar na- het storten overblijvende spleet

zonder luchtinsluitingen kan worden geinjecteerd.

- Ter plaatse van het andere kopvlak wordt nu in fasen

een tijdelijke bekisting geplaatst waarna de

betonnen dam eveneens in fasen gestort kan worden.

Na het injecteren van de restopening aan de boven-

zijde kan de bekisting worden verwijderd en op enige

afstand weer een betonnen wand geplaatst worden om

ook aan deze zijde een bitumenslot aan te brengen.

9.3.5 Aanvulling en afsluiting van de schachten eri de direct

hierop aansluitende ondergrondse ruimten

In de omgeving van de schacht kunnen in de op de onder-

grondse ruimten aansluitende galerijen nog een aantal

damconstructies gebouwd worden, zoals omschreven in

9.3.4.

De ondergrondse ruimten zoals werkplaatsen, magazijnen,

laadplaatsen, zoutbunker, enzovoorts worden gevuld met

gemalen zout.
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De afsluiting van de schachten is de laatste

afsluitingsactiviteit in de mijn en deze wordt vooraf-

gegaan door demontage en afvoer van het resterende

ondergrondse equipment. Alvorens met aanvulling en

afsluiting van de schacht begonnen wordt, zal de hierin

tijdens de bedrijfsvoering aanwezige schachtinstallatie

vervangen moeten worden door een vergelijkbare instal-

latie zoals toegepast wordt voor het afdiepen van een

schacht. Vervolgens, moet de schachtinrichting gedemon-

teerd worden en dienen de voorzieningen voor ventila-

tie/ electrische installatie, etc. dienen vervangen te

worden door tijdelijke voorzieningen die tijdens de

afsluitingswerkzaamheden regelmatig aan de behoefte

aangepast kunnen worden.

Het onderste gedeelte van de schacht wordt gevuld met

(zout)beton, waarbij ook de laadplaatsen en de op de

schacht aansluitende galerijen over een bepaalde lengte

met (zout)beton gevuld worden. Om dit te kunnen

realiseren worden verloren bekistingen gesteld, achter

deze bekistingen wordt een (zout)betonvulling over de

volle hoogte aangebracht.

De afsluiting van de laadplaatsen en het onbeklede

gedeelte van de schacht wordt in stappen gerealiseerd,

zie tekening 09.07, waarbij tussen de verschillende

lagen (zout)beton nog afdichtingslagen kunnen worden

toegepast. Deze kunnen bestaan uit een laag bitumineus

materiaal of een laag beton met bentoniet toevoeging.

De vulling met (zout)beton wordt aangebracht tot ca.

20 m onder de onderkant van de schachtbekleding.
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Opgemerkt Jean worden dat de technisch-kwalitatieve

eigenschappen van de hierboven beschreven afsluitingen

middels bestaande controlemogelijkheden volledig

gewaarborgd kunnen worden een en ander met inachtname

van het gestelde in 9.4.

Wordt de schacht verder afgedicht volgens het principe

dat voor de afsluiting van diepboorgaten en vulschach-

ten van cavemen toegepast is, dan wordt de schacht tot

enige meters onder het maaiveld gevuld met een bitumen

mengsel. Deze vulling levert een zeer goede afsluiting

van de schacht op, maar gaat wel gepaard met aanzien-

lijke kosten.

Op maaiveld wordt de schacht afgedekt met een gewapend

betonnen plaat waarin voorzieningen aangebracht zijn

voor controle en zonodig aanvullen van het afdichtings-

materiaal in de schacht.

9.3.6 Kwaliteit

Op de in de voorgaande paragrafen beschreven wijze is

het in het mijnconcept mogelijk om, in tegenstelling

tot het gestelde ten aanzien van afsluitingen voor

boorgaten en cavemen, hoogwaardige afsluitingen te

realiseren waarvan de technisch kwalitatieve aspecten

gewaarborgd kunnen worden en welke indien gewenst ook

nog enige jaren na aanbrengen gecontroleerd en indien

noodzakelijk hersteld dan wel geheel vernieuwd kunnen

worden. Aangenomen mag worden dat deze afsluitingen na

aanleg een technische levensduur van tenminste 25 jaar

zullen hebben; een en ander evenwel met inachtname van

het gestelde in 9.4 ten aanzien van gedragingen en

eigenschappen van constructies en materialen over lange

termijn en in een steenzoutntilieu.
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9.4 Beschouwingen ten aanzien van materialen toegepast bii de

afsluiting van de verschillende ooberofaciliteiten

9.4.1 Samenstelling bitumenmengsel

Uit literatuurstudies [8] blijkt bitumen op ruime

schaal toegepast te kunnen worden als afsluitend

materiaal, waarbij met name gedacht kan worden aan de

constructie van betrouwbare* hydraulische barrières, die

op strategisch te kiezen punten in de opbergfaciliteit

worden geplaatst. De lange levensduur in velerlei

chemische omgevingen alsmede de hoge weerstand tegen

radiologische aantasting schijnen afdoende te zijn

vastgesteld. De microbiologische aantasting vormt

echter nog een bron van zorg. Bierbij lijkt de cracked

bitumen, een industriële bitumen, het minst gevoelig

voor deze wijze van aantasting te zijn.

De slechte warmtegeleiding sluit gebruik in de directe

omgeving van de opberging van hoog-radioactief afval

uit..

Op grond van het bovenstaande in in de onderhavige

studie uitgegaan van toepassing van cracked bitumen.

Het toe te passen mengsel moet een voldoend hoog

soortelijk gewicht hebben om bij het verwerken in een

diepboorgat of in een cavernevulschacht de nog

aanwezige pekel te kunnen verdrijven. Gaat men uit van

een soortelijk gewicht van de pekel tussen de 1,10 en

1,15 t/m dan dient het mengsel een soortelijk

gewicht te hebben van ca. 1,3 t/m . Om dit te

bereiken wordt aan de bitumen met een eigen soortelijk

gewicht van 1,0 tot 1,1 t/m een vulstof toegevoegd.

288



Een gebruikelijk mengsel, zoals dat ook toegepast wordt

voor de vulling van de annulaire ruimte tussen

bekleding en boorgatwand bij de aanleg van geboorde

schachten, bestaat uit 65 gewicht % bitumen en

35 gewicht % kalksteen vulstof.

9.4.2 Samenstelling 'en eigenschappen van beton en betonmortela

- De eigenschappen die de toegepaste materialen zoal's

bijvoorbeeld beton en betonmortels moeten bezitten,

worden bepaald door de functies die een constructie

in een bepaalde opbergfaciliteit moet vervullen. Met

andere woorden of het als vulmateriaal tijdens de

bedrijfsvoering of als materiaal voor de definitieve'

afsluiting wordt toegepast.

Het ideale materiaal voor beide toepassingen zou

zijn een materiaal dat na verloop van tijd door de

optredende convergentie van het steenzout rond de

berging eigenschappen verkrijgt die overeenkomen met

het omringende steenzout. Hoewel hiernaar nog veel

onderzoek zal moeten plaatsvinden wordt in dit

verband verwezen naar het als appendix 4 bijgevoegde

overzicht (ontvangen via O.B.E.) met betrekking tot

de toepassing van betonmengsels, waarbij als

toeslagstof steenzout is gebruikt.

Indien inderdaad vastgesteld wordt dat dit materiaal

op den duur overgaat in een met cement verontreinigd

steenzout, met dezelfde of nagenoeg dezelfde eigen-

schappen ais steenzout, komt men dichter bij het

gestelde doel, namelijk omsluiting en afsluiting van

het radioactief afval door eenzelfde materiaal.
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Tegenover de toepassing van zoutbeton staat de

toepassing van normaal beton waarvan vooralsnog bij

bet ontwerp is uitgegaan en dat door de uiteindelijk

bereikte drukvastbedsa als een bard materiaal

aangemerkt kan worden met als gevolg dat het op des

duur grote belastingen van het convergerend*

steeazout kan weorstaaa, waardoor een uitstekende

aansluiting op dit zout wordt verkregen.

Zoals in 9.3.4 reeds is vermeld» geldt dat indiea

aangenomen wordt dat een afsluiting bestand moet

zijn tegen een belasting van een onder hoge druk

staande pekel aan een lage permeabiliteit van het

materiaal grote waarde toegekend moet worden. Beide

betonsoorten hebben een K-waarde die naar wordt

verwacht gelijk is aan of kleiner is dan die voor

steenzout namelijk 10* - 10" m/s. Voorkomen

moet worden dat tijdens de uitvoering van de

afsluiting krimpscheurea in het betonlichaam

ontstaan. Aangezien het snel bereiken van een hoge

aanvangsvastheid niet noodzakelijk is kan gekozen

worden voor een cementsoort die een traag afbin-

dings- en verhardingsproces vertoont.

In principe is hoogoven-cement het meest geschikt,

naast een trage afbinding en verharding is deze

cement; ort ook toe te passen voor verwerking in een

zoutbeton of in beton toegepast in een "zoute"

omgeving.

Om het optreden vaa krimpsjheurea als gevolg van de

hydratatiewarmte te voorkomen kan ia constructies

met grote afmetingen tijdens het verhardingsproces

koeliag vaa het betoa toegepast worden.
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Koeling van beton tijdens de verharding is een veel

toegepaste techniek in civiele constructies en kan

tegenwoordig met standaard-equipment uitgevoerd

worden. De in het beton aangebrachte koelhuizen

kunnen naderhand door injecteren afgedicht worden.

De samenstelling van de betonmengsels wordt verder

in hoge mate bepaald door de manier waarop het beton

e.g. de mortel verwerkt moet worden. Onderscheid

moet hier gemaakt worden tussen verwerken onder

water (pekel)/ zoals in het geval van diepboorgaten

en nat bedreven cavernes, en verwerking in den

droge, zoals in droog bedreven cavernen en in

opbergmijn. Beide gevallen zijn nog weer onder te

verdelen in verwerking met behulp van een kubel of

een buisleiding.

Bij verwerking van het mengsel in een met pekel

gevulde ruimte, zal in verband met de uitspoeling

375 kg cement per m aangehouden 'moeten woTden.

Tevens dient veiligheidshalve de K-waarde verhoogd

te worden tot 10~ m/s.

Bij verpompen dient het aandeel aan stoffen beho-

rende tot de fijne fracties, cement plus een gedeel-

te van de zandfractie, te voldoen aan bepaalde voor-

waarden. Dit om het mengsel te kunnen verwerken

zonder dat ontmenging optreedt en zonder overmatige

drukken toegepast hoeven te worden. Verder zullen de

plaatsen waar het beton of de mortel aangebracht

moet worden bepalend zijn voor de samenstelling en

afmetingen van de toeslagstoffen.
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Bijvoorbeeld om bij het vullen van de annulaire

ruimte rond het collo ia diepboorgaten een zo goed

mogelijke vulling te bereiken wordt de mazimum

korrelafmeting op c mm gesteld. Om een goed vloeien-

de beton of mortel te verkrijgen kunnen plastifi-

ceerders aan h«t mengsel toegevoegd worden, dit is

van belaag bij het vullen van de holruimten die

overblijven tussen de vaten die in een caverne

geplaatst worden.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het

tijdstip van aanvang van het afbindingsproces en hét.

verloop van het afbindings- en verhardingsproces met

behulp van chemische toevoegingen van een mengsel

met cement als bindmiddel nauwkeurig geregeld kan

worden. Hiervoor zijn de nodige versnellers en

vertragers in de handel te verkrijgen, zelfs

middelen die in eerste instantie het proces

vertragen en dit naderhand versneld doen verlopen..

Dit kan met name van belang zijn voor de tijdens de

opberging in diepboorgaten te gebruiken mortel.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke middelen

het beste zullen voldoen bij verwerking in pekel

en/of verwerking in een omgeving van steenzout.

9.4.3 Slotbeschouwing

In de studies is ten aanzien van de eigenschappen en

het gedrag van de afsluitende constructies en de samen-

stellende materialen gebruik gemaakt van thans algemeen

bekende gegevens. De voorliggende studieopdracht

betekende echter dat concepten dienden te worden

ontworpen met een technische levensduur die aanzienlijk

langer is dan gebruikelijk.
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Daarbij is gebruik gemaakt van algemeen bekende

materialen zoals bijvoorbeeld cement en bitumen waarbij

is aangenomen dat de eigenschappen en gedragingen van

deze materialen over langere tijd niet veranderen en

ook niet door het steenzoutnilieu wordt beïnvloed. Daar

hierover echter onvoldoende bekend is zal middels

verder onderzoek de juistheid van deze veronder-

stellingen moeten -worden aangetoond, te meer daar het

blijvend goed functioneren van de opbergfaciliteiten

hiervan mede afhankelijk zijn. Bij dit onderzoek dienen

dan de resultaten en mogelijke eisen voortkomend uit

.een in het kader van fase 1 van het OPLA-programma uit

te voeren veiligbeidsanalyse en radiologische toetsing

eveneens betrokken te worden.

Het is derhalve van groot belang dat tijdig dergelijke

onderzoeken worden uitgevoerd met het doel een zo groot

mogelijke zekerheid te krijgen met betrekking tot de

eigenschappen en gedragingen van de gekozen opberg-

faciliteit, de toegepaste constructies en constructie-

materialen alsmede de gekozen opbergtechnieken op

langere termijn. Dit "tijdig" is met name van groot

belang wanneer gekozen zou worden voor de opberg-

strategie C' dan wel C.

Samenvattend kan worden gesteld dat met inachtname van

het hierboven gestelde de afsluiting van de

verschillende opbergfaciliteiten met gebruik making van

bekende materialen mogelijk wordt geacht.
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Hel 3 ij net nadruk gewezen op bet feit dat deze

afdichtingen wat betreft de technisch-kwalitatieve

eigenschappen in diepboorgaten niet gewaarborgd kunnen

worden, in diepboorgaten slechts gedeeltelijk beheerst

en zeker niet controleerbaar zijn te realiseren, dit in

tegenstelling tot de te maken afsluitingen in het

voorliggende mijnconcept waar dit wel het geval is en

waarbij alle onderdelen over een langere periode

controleerbaar zijn en indien noodzakelijk hersteld dan

wel geheel vernieuwd kunnen worden.
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10. KOSTENRAMINGEN

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de kostenramingen voor

de aanleg, de bedrijfsvoering en de beëindiging hiervan alsmede

de afsluiting van de opbergfaciliteiten van de mogelijke

opbergconcepten en -strategieën worden gegeven. Deze

kostenramingen zijn op de volgende uitgangspunten en

veronderstellingen gebaseerd:

De kostenramingen zijn gebaseerd op het prijspeil per ultimo

1985.

Geen rekening is gehouden met de kosten voor terreinver-

werving en aansluitende infrastructurele werken buiten de

eigenlijke opberglocatie.

Geen rekening is gehouden met mogelijke renteopbrengsten

e.g. rentekosten.

- Alle investeringen zijn volledig afgeschreven en met moge-

lijke opbrengsten na beëindiging van het bedrijf is geen

rekening gehouden.

- Voor de bepaling van personele kosten is uitgegaan van een

arbeidstijd van 40 uur/week respectievelijk 173 uur/maand.

De beide schachten in het mijnconcept worden na elkaar af ge-

diept.

De verschillende opbergruimten worden direct na vulling

afgesloten.

- De totale opbergfaciliteit wordt in een periode van 5 jaar

na beëindiging van het bedrijf afgeslotent.

De na vulling van holruintten in het mijnconcept resterende

hoeveelheid uitgekomen zout blijft gedurende een aantal

jaren vrij van kosten opgeslagen op het bedrijfsterrein.

De ter beschikking komende niet gecontamineerde pekel kan

zonder kosten worden afgevoerd.
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Van de bij eea nat bedreven caverne alsmede de uit de diep-

boorgaten vrijkomende en mogelijkerwijs gecontamineerde

pekel is aangenomen dat deze pekel door middel van

verdamping tot een hoeveelheid vast radioactief afval wordt

verwerkt. Voor deze verwerking ia inclusief het opbergen van

het verkregen afval Dfl. 175,—/m pekel aangehouden.
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10.1 Diepbooraaten en cavemen

10.1.1 Strategie A - Droge bedrijfsvoerino

alle bedragen in guldens x 1000

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

Grondonderzoek totaal
Bouwvergunni ngen,
leges, enz.
Ontwerpkosten
Bouwrijp maken terrein
incl wegen, sporen enz.
Gebouwen
Algemene installaties
incl. afvalbehandeling
Inrichting gebouwen
voor bedrijfsvoering
Electrische voorzie-
ningen
Watervoorziening
Algemene transport-
middelen
Communicatiemiddelen
Aanschaf machines
Maken van diepboorgaten
Maken caverne incl.
vulschacht
Droogpompen caverne
Afdichten

15\ onvoorzien

Personeelskosten
bedrij fsvoering
Lopende kosten
bedrij fsvoering

Koepel

7

5

6
15

6

7

2

1
2

10
24

23

4

115'.
17.

132.

83.

25.

240.

.000

500
.000

.000

.000

.000

.000

.500
500

.000

.000

.100

.400

.600
600
000

200
280

480

125

000

605

Kussen

9

5

6
15

6

7

2

1
2

11
87

38

14

207.
31.

238.

92.

25.

356.

.125

500
.000

.000

.000

.000

.000

.500
500

.000

.000

.800
400

400
500
800

525
130

655

500

000

155

Laag

8.

5.

6.
15.

6.

7.

2.

1.
2.
11.

138.

65.
1.

38.

308.
46.

355.

—

—

--

000

500
000

000
000

000

000

500
500

000
000
900
200

300
000
900

800
320

120*

deze bedrijfsvoering is in een laag uitgesloten
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10.1.2 Strategie B - Droge bedrijfsvoerina

alle bedragen in guldens z 1000

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

13.

19.

Grondonderzoek totaal
Bouwvergunningen,
leges, enz.
Ontwerpkosten
Bouwrijp maken terrein
incl wegen, sporen enz.
Gebouwen
Algemene installaties
incl. afvalbehandeling
Inrichting gebouwen
voor bedrijfsvoering
Electrische voorzie-
ningen
Watervoorziening
Algemene transport-
middelen
Communicatiemiddelen
Aanschaf machines
Maken van diepboorgaten
Maken caverne incl.
vulschacht
Droogpompen caverne
Afdichten

15% onvoorzien

Personeelskosten
bedrij fsvoering
Lopende kosten
bedrij fsvoering

Koepel

11

5

19
54

27

11

2

4
5

11
77

37
1
11

279
42

321

242

62

626

.150

500
.500

.315

.100

.000

.500

.500
700

.000

.000

.300

.400

.000

.200

.300

.965

.000

.965

.500

.300

.765

Kussen

27.375

500
5.500

19.315
54.100

27.000

11.500

2.500
700

4.000
5.000

23.000
440.100

80.200
1.300

' 66.500

763.590
115.290

883.880

252.500

62.300

1.198.680

Laag

24.000

500
5.500

19.315
54.100

27.000

11.500

2.500
700

4.000
5.000

34.200
916.500

122.600
2.000

112.300

1.341.715
201.300

1.543.015*

—

—

. * deze bedrijfsvoering is in een laag uitgesloten.
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10.1.3. Strategie C - Droge bedrijfsvoering

alle bedragen in guldens x 1000

0. Totale aanlegkosten
(10.1.2)

18. Personeelskosten
bedrijfsvoering

19. Lopende kosten
bedrij fsvoering

Koepel

321.965

602.500

92.300

1.016.765

Kussen

883.880

602.500

92.300

1.578.680

Laag

1.543.015*

—

* deze bedrijfsvoering in in een laag uitgesloten

10.1.4 Strategie A - Natte bedrijfsvoering

alle bedragen in guldens x 1000

0. Totale aanlegkosten
(10.1.1)

6. Extra afvalbehandeling
15. Droogpompen caverne

18. Personeelskosten
bedrij fsvoering

19. Lopende kosten
bedrij fsvoering

20. Pekel en afval-
behandeling

Koepel

132.480
1.500
(600)

133.380

101.875

27.500

28.000

290.755

Kussen

238.655
1.500
(500)

239.655

111.250

27.500

28.000

406.405

Laag

355.120
1.500
(1.000)

355.620

126.250

32.500

28.800

543.170

299



10.1.5 Strategie B - Natte bedrijfsvoerina

alle bedragen in guldens z 1000

0. Totale aanlegkosten
(10.1.2)

6. Extra afvalbehandeling
14. Dropgpompen caverne

18. Personeelskosten
bedrijfsvoering

19. Lopende kosten - •
bedrij fsvoering

20. Pekel en afval-
behandeling

Koepel

321.965
2.500
(1.200)

323.265

267.500

69.140

70.000

729.905

Kussen

383.880
2.500
(1.300)

885.080

282.500

72.300

70.000

1.309.880

Laag

1.543.015
2.500
(2.000)

1.543.515

332.700

82.300

72.000

2.030.515

10.1.6 Strategie C - Natte bedrijfsvoering

alle bedragen in guldens z 1000

0. Totale aanlegkosten
(10.1.5)

18. Personaelskosten
bedrijfsvoaring

19. Lopende kosten
badrij fsvoering

20. Pekel en afval-
behandeling

Koepel

323.265

602.500

102.300

64.750

1.092.815

Kussen

885.080

602.500

102.300

64.750

1.654.630

Laag

1.543.515

602.500

117.300

66.600

2.329.915
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10.2 Opberqmiin

10.2.1 Strategie A

alle bedragen in guldens x 1000

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

Grondonderzoek totaal
Bouwvergunningen,
leges, enz.
Ontwerpkosten
Bouwrijp maken terrein
incl wegen, sporen enz.
Gebouwen
Algemene installaties
incl. afvalbehande1i ng
Inrichting gebouwen
voor bedrijfsvoering
Electrische voorzie-
ningen
Watervoorziening
Algemene transport-
middelen
Communicatiemiddelen
Schachten
Schachtinrichting
Aanleg mijn incl.
kamers en caverne
Deponieboringen
Aanschaf machines
Afdichting boringen.
kamers en caverne
Afdichting galerijen
Afdichting schachten

15% onvoorzien

Personeelskosten
bedrij fsvoering
Lopende kosten
bedrij fsvoering

Koepel

5

6

9
15

6

7

2

1
2

72
29

35
6

10

3
13
47

272.
40.

313.

120.

20.

454.

.000

500
.500

.315

.300

.000

.000

.500
200

.000

.500

.000

.000

.370

.300

.160

250
800
000

695
904

599

625

600

824

Kussen

4

6

9
15

6

7

2

1
2

89
29

35
6
10

3
13
56

298.
44.

343.

120.

20.

484.

.500

500
.500

.315

.300

.000

.000

.500
200

.000

.500

.000

.000

.370

.300

.160

.250
800
500

695
804

499

625

600

724
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10.2.2 Strategie B

alle bedragen in guldens z 1000

1. Grondonderzoek totaal
2. Bouwvergunningen,

leges, enz.
3. Ontwerpkosten
4. Bouwrijp maken terrein

incl wegen, sporen enz.
5. Gebouwen
6. Algemene installaties

incl. afvalbehandeling
7. Inrichting gebouwen

voor bedrijfsvoering
8. Electrische voorzie-

ningen
9. Watervoorziening

10. Algemene transport-
middelen

11. Communicatiemiddelen
12. Schachten
13. Schachtinrichting
14. Aanleg mijn incl.

kamers en caverne
15. Oeponieboringen
16. Aanschaf machines
17. Afdichting boringen.

kamers en caverne
13. Afdichting galerijen
19. Afdichting schachten

15\ onvoorzien

20. Personeelskosten
bedrijfsvoering

21. Lopende kosten
bedrijfsvoering

Koepel

S.000

500
7.500

9.315
54.500

27.000

11.500

3.000
200

4.000
2.500

77.000
30.800

69.870
9.700

13.550

6.476
25.800
49.300

407.511
61.126

468.637

262.500

124.000

855.137

Kussen

4.500

500
7.500

9.315
54.500

27.000

•11.500

3.000
200

4.000
2.500

90.200
30.300

77.000
13.200
13.550

7.250
25.800
56.500

438.815
65.822

504.637

272.500

124.000

901.137
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10.2.3 Strategie C'

alle bedragen in guldens z 1000

0.

20.

21.

22.

Totale aanlegkosten
(10.2.2)
Personeelskosten
bedrijfsvoering
Lopende kosten
bedrijfsvoering
Demonstratie opberging

Koepel

468.637

805.000

325.000
50.000

1.648.637

Kussen

504.637

805.000

325.000
50.000

1.684.637
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10.3, Overzicht aanleckosten verschillende ooberofaciliteiten

Alle bedragen in guldens z 10^

A
B
C
C'

Diepboorgaten en
cavemen (droog)

koepel

132,5
322,0
'322,0

kussen

238,7
883,9
883,9

laag

355,1
1543,0
1543,0

Diepboorgaten en
cavernea (nat)

koepel

133,4
323,3
323,3

kussen

239,-7
885,1
885,1

laag

355,6
1543,5
1543,5

Opbergmijn

koepel

313,6
468,6

468,6

kussen

343,5
504,6

504,6

10.4. Overzicht bedrijfsleosten verschillende opberofaciliteiten

Alle bedragen in guldens x

A
B
C
c1

Diepboorgaten en
eavernen (droog)

koepel

108,1
304,8
694,8

kussen

117,5
314,8
694,8

laag*

—

Diepboorgaten en
eavernen (nat)

koepel

157,4
406,6
769,6

kussen

166,8
424,8
769,6

laag

187,6
487,0
786,4

Opbergmijn

koepel

141,2
386,5

1180,0

kussen

141,2
396,5

1180,0

* droog bedreven eavernen zijn uitgesloten in een laag
•

10.5. Overzicht totale kosten verschillende ooberofaciliteifcen

Alle bedragen in guldens x 106

A
B
C

c*

Diepboorgaten en
eavernen (droog)

koepel

240,6
626,8
1016,8

kussen

356,2
1198,7
1578,7

laag*

—

Diepboorgaten en
eavernen (nat)

koepel

: 290,8
729,9
1092,9

kussen

406,5
1309,9
1654,7

laag

543,2
2030,5
2329,9

Opbergmijn

koepel

454,8
855,1

1648,6

kussen

484,7
901,1

1684,6

* droog bedreven eavernen zijn uitgesloten in een laag
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N.B. - Er wordt met nadruk op gewezen dat in het geval dat

de hoeveelheid op te bergen radioactief afval

afwijkt van de in deze studie gehanteerde

hoeveelheden de kostenconsequenties die hiervan het

gevolg zijn niet door extrapolatie dan wel

interpolatie uit de hierboven gegeven kostenramingen

mogen worden afgeleid.

- In de opbergstrategieën C en C' is een geringere

interimopslagcapaciteit vereist dan in de strategie

B. Met de hieruit voortvloeiende kostenbesparingen

is in voorgaande beschouwingen _ _ geen rekening

gehouden.

- Uit tabel 10.2.6, zie voor verdere detaillering

respectievelijk 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5, 10.1.6,

10.2.2 en 10.2.3, blijkt dat de totale kosten bij

strategie C respectievelijk C' aanzienlijk hoger

worden geraamd dan bij strategie B. Dit verschil

wordt veroorzaakt door de hogere personeelskosten in

strategie C/C'(zie tabel 10.2.5); de aanlegkosten

zijn namelijk gelijk (zie tabel 10.2.4). Een en

ander houdt verband met de veronderstelling, dat

gedurende de perioden in strategie C/C', waarin geen

opberging plaatsvindt, het personeel in dienst

blijft.
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11. PERSOHEEL EH TIJDSPLANHINGEN

11.1 Personeel

Aangenomen is dat de aanleg en afsluiting van de diverse

opbergfaciliteiten alsmede bet bouwen en slopen van de boven»

grondse voorzieningen op contractbasis door derden wordt

verricht. Tijdens de aanleg van de diepboorgaten en cavernen of

de opbergmijn zal in continudienst gewerkt worden, waarbij

gemiddeld tusse- 75 en 125 mensen per dienst op het terrein

aanwezig zijn. Dit is vooral noodzakelijk bij de voorkomende

boorwerkzaamheden in verband met de stabiliteit van het onver-

buisde boorgatgedeelte en ter voorkoming van het vast gaan

zitten van het boorgereedschap in het boorgat.

Geschat wordt dat de werkzaamheden ten behoeve van het diep-

boorgaten en cavernen concept circa 5 jaar voor de aanvang van

de eindopberging zullen starten behalve in het geval van opber-

ging in de zoutlaag waarvoor circa 6 jaar nodig is. Voor het

mijnconcept zal deze aanlooptijd circa 7 en 6 jaar bedragen in

respectievelijk de A en C' strategie en circa 9 jaar in de B

strategie. Als toezicht zullen tijdens de aanlegperiode circa

40 man nodig zijn/ behalve in de A strategie diepboorgaten en

cavernen waar waarschijnlijk circa 20 man voldoende zijn.

Wanneer de opberging beëindigd is, zullen nog een 40-tal mensen

gedurende 5 jaar zorgdragen voor de afsluiting van de opberg-

voorzieningen en ontruimingen van het bedrijfsterrein.
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De vaste bedrijfsbezetting tijdens het opbergen wordt in het

geval van één opbergploeg geschat op:

Terreinbewaking
bediening hot-cell, laboratorium
LAVA-gebouw (lossen LAVA-
container, laboratorium, opslag)
Opbergoperatie KSA/HAVA en LAVA
Werkplaatsen enzovoorts
Afvalbehandeling
Administratie, EHBO, stralings-
controle enzovoorts
Directie + staf

aantal
mensen

4
17

12
13
10
5

15
15

diensten

3
3 '

1
1
1
1

1
1

TOTAAL

totaal

12
51

12
13
10
5

20
15

133

Wanneer over het totaal een factor van 1,13 in verband met

ziekte, enzovoorts gezet wordt, bedraagt de totale bedrijfs-

bezetting bij één opbergploeg ca. 150 mensen.

Indien in meerdere diensten opgeborgen moet worden, komen er

per dienst maximaal circa 50 mensen bij.

11.2 Tiidsraminoen

Op de tekeningen 11.01 t/m 11.04 zijn in balkendiagrammen de

verschillende opbergstrategieën en het bijbehorende afvalaanbod

schematisch aangegeven.

Als voorbeeld voor een booroperatie van een diepboorgat met een

grote diameter zijn op tekening 11.05 de tijdschema's voor de

aanleg van een cavernevulschacht in de drie zoutformaties uit-

gewerkt.
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Voor het tijdsbeslag van de uitloging van cavemen wordt

verwezen naar tekeningen 07.10 en 07.11 voor een caverne in een

zoutkoepel, tekening 07.13 en 07.14 voor een caverne in een

zoutkussen en 07.16 es 07.17 voor een caverne in een zoutlaag.

Het cumulatieve jaarlijkse afvalaanJbod voor opberging in de C

en C' strategie tussen het jaar 2000 ea het jaar 2040 is

grafisch weergegeven op tekening 11.06.

Op de tekeningen 11.07 t/m 11.09 is voor het diepboorgaten en

cavernenconcept voor de drie zoutformaties per opbergstrategie

een totaaloverzicht gegeven van de hoofdactiviteiten. Voor de

aanleg van de cavernen is uitgegaan van uitloging met een

onverzadigde pekelproduktie, zie 7.4. In het zoutkussen moeten

in de B strategie twee of drie cavernen gelijktijdig uitgeloogd

worden, in de overige strategieën en zoutformaties vindt de

constructie van de cavernen na elkaar plaats. Waar achter de

opbergactiviteit dubbele of driedubbele balken staan aangegeven

wordt bedoeld dat in 2 of 3 diensten per werkdag gevuld moet

worden om binnen de gestelde ti;ïslimiet de opbergihg te kunnen

beëindigen.

Het tijdschema voor de aanleg van de twee schachten voor de

opbergmijn in een zoutkussen en in een zoutkoepel is uitgewerkt

op tekening 11.10. Tekening 11.11 bevat het werkplan voor de

ontsluiting van de eerste LAVA-kamers en KSA-opberggalerijen in

de B of C' strategie. Verdere ontwikkeling van de mijn zal in

de B strategie in het op het schema aangegeven tempo doorgaan

zodat de mijn geheel aangelegd is ongeveer 9 jaar na de aanvang

van de bouw van de eerste schacht. In de A-strategie duurt de

ontwikkeling van de gehele mijn ca. 7 jaar. In de C' strategie

zullen slechts 1 a 2 LAVA kamers aangelegd hoeven te worden om

het omstreeks het jaar 2000 voorradige LAVA en MAVA op te

kunnen bergen en vervolgens zal elke 4 a 5 jaar een volgende

LAVA kamer gemaakt moeten worden voor de opberging van het

jaarlijkse aanbod, zie tekening 11.06 en 11.13.
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Het totaaloverzicht van de aanleg-» opberg-, en afsluitactivi-

teiten van een opbergmijn in een zoutkoepel en in een zout-

kussen voor de drie opbergstrategieen is gegeven op de

tekeningen 11.12 en 11.13.
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12. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN KOSTENRAMINGEN

12.1 Samenvatting en conclusies

Definitieve opberging van radioactief afval is bestudeerd

volgens twee hoofdconcepten:

- vanaf het maaiveld in diepboorgaten en cavemen, als volgt

in IG-MIJB0-85-01 omschreven:

"Het op basis van "proven technology" verrichten van

een feasibility-studie met inbegrip van werkplan en

kostenindicatis voor aanleg, bedrijf en afsluiting van

de opberging voor een geheel van voorzieningen ter

veilige opberging van radioactief afval, uit te werken

voor de in aanmerking te nemen zoutformaties; met dien

verstande dat voor het hoog-actief afval diepboorgaten

vanaf het maaiveld worden toegepast en voor het overige

afval gebruik wordt gemaakt van kunstmatig tot stand

gebrachte cavemen".

"Het begrip "veilige opberging" zoals hierboven gefor-

muleerd, dient in het kader van de onderhavige studie

beperkt te blijven tot veiligheid gedurende aanleg,

bedrijf en afsluiting van de opbergfaciliteit".

- alsmede voor eea ondergronds in een voor dit doel te ontwik-

kelen mijn, IG-MIJBO-85-07:

"Het op basis van "proven technology" uitwerken van

voorontwerpstudies met inbegrip van werkplannen en

globale kostenramingen voor de aanleg van een opberg-

mijn, de tot standbrenging van de opbergingen en de

afsluiting van het geheel van voorzieningen tot veilige

opberging van radioactief afval.
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De ontwerpstudie dient mede om een globale vergelijking

en afweging mogelijk te maken tussen deze wijzen van

opberging en de in de eerder vermelde feasibility

studie behandelde alternatieve opbergwijzen, en die
! i

afweging niet alleen te doen op basis van technische en

kostenoverwegingen, maar daarin ook andere aspecten in

beschouwing te nemen die tot een algemene acceptatie

van de opberging zouden kunnen bijdragen".

De beoordeling of de in dit rapport beschreven concepten

voldoen aan eisen en criteria die aan een opberging worden

gesteld uit het oogpunt van de lange termijn veiligheid heeft

geen onderdeel uitgemaakt van de studies. Een door anderen te

maken veiligheidsanalyse en radiologische toetsing, waarvoor de

in dit rapport vermelde gegevens mede zullen worden ingebracht,

zal hieromtrent uitsluitsel moeten geven.

De studieopdracht betekende dat opbergvoorzieningen dienden te

worden ontworpen, daarbij inbegrepen de afsluitende construc-

ties na beëindiging van de opbergactiviteiten, met een tech-

nische levensduur die aanzienlijk langer is dan gebruikelijk.

Daarbij werd gebruik gemaakt van algemeen bekende materialen,

zoals bijvoorbeeld cement en bitumen, waarbij werd aangenomen

dat de eigenschappen en gedragingen van deze materialen over

langere tijd niet veranderen en ook niet door het steenzout-

milieu worden beïnvloed. Daar hierover echter onvoldoende

bekend is sal middels verder onderzoek de juistheid van de

bovengenoemde veronderstellingen moeten worden aangetoond,

temeer daar het goed functioneren van de opbergfaciliteiten

daar mede van afhankelijk kan zijn.
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De beschreven mogelijke opbergconcepten zijn locatieoaafhanke-

lijk en gebaseerd op de geologische en geomechanische gegevens

welke bij de opdracht zijn verstrekt en die indicatief zijn
i

voor de in Nederland voorkomende steenzoutformaties. Voorts is

in eerste instantie uitgegaan van de thermodynamische,

chemische en fysische eigenschappen van het opberggesteente

zoals summier in de bijlagen van de opdracht vermeld, waar

nodig aangevuld•met de uit de literatuur bekende gegevens. Dit

betreft met name eigenschappen van het opberggesteente en de

constructiematerialen nodig voor een kwalitatief. goede en

betrouwbare afsluiting van de opberging.

Met betrekking tot de analyse van de mogelijke bedrijfsvoering

stonden geen definitieve gegevens ter beschikking. Binnen het

kader van de mogelijkheden zijn hiervoor zodanige uitgangs-

punten gehanteerd dat een noodzakelijke aansluiting op de

bedrijfsvoering van een nog te bouwen interimopslag mogelijk

lijkt.

De aanleg en bedrijfsvoering van de in dit -rapport beschreven

opbergconcepten berust op de opbergscenario's zoals in de

opdrachtomschrijvingen aangegeven. —

Met inachtname van het voorgaande kan het volgende worden

gesteld:

a)J3f uitgevoerde studies tonen aan dat de aanleg van een

opbergfaciliteit, hetzij als diepboorgaten en cavemen

hetzij als mijnconcept, voor radioactief afval met huidige

technieken in de steenzoutvoorkomens van Nederland mogelijk

is.
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b) De globale studie met betrekking tot de bedrijfsvoering

toont aan dat deze met gebruikmaking van huidige technieken

op beheerste wijze tot de mogelijkheden behoort, evenwel met

uitzondering van een droog bedreven cavernebedrijf in zout-

lagen wegens instabiliteit van de drooggepompte caverne (zie

7.2.2.1). Of in de beschreven bedrijfsvoering de individuele

dosislimiet voor radiologische werkers niet wordt over-

schreden (50 mSv per jaar) moet uit een door anderen uit te

voeren veiligheidsanalyse en radiologische toetsing blijken.

Verwacht mag worden dat met toepassing van thans bekende en

bewezen technieken deze waarde haalbaar is en indien gewenst

kan worden onderschreden.

c) Met betrekking tot de te realiseren technische barrières

welke ten doel hebben de opbergfaciliteiten af te sluiten en

daardoor de radionucliden migratie naar de biosfeer te

verhinderen dan wel langdurig te vertragen moet er van

worden uitgegaan dat deze wat betreft de technisch-

kwalitatieve aspecten alleen in de beschreven mijnconcepten

volledig gewaarborgd kunnen worden, waarbij/ indien

barrières gespreid over* een langere periode gebouwd worden

(te denken is aan 5 jaar of langer) ook langdurige controle

en eventueel herstel dan wel volledige vervanging tot de

mogelijkheden behoort. Voor de diepboorgaten en cavemen

concepten is dit uitgesloten en kan slechts de kwaliteit van

het in te brengen afdichtingsmateriaal worden gewaarborgd.

De in dit rapport aan deze barrières toegekende eigen-

schappen, te weten de te verwachten permeabiliteit en de

technische levensduur, zijn gebaseerd op de veronderstelling

dat de eigenschappen en gedragingen van de toegepaste

materialen in een steenzoutmilieu en over een langere tijd

niet veranderen ten opzichte van wat thans hierover bekend

is.
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De toelaatbaarheid van deze veronderstellingen dient tijdig

met medeneming van gegevens met betrekking tot het zout-

milieu ter plaatse van mogelijke locaties voor de defini-

tieve opberging van radioactief afval middels onderzoekingen

in samenhang met wiskundige modellen voldoende te worden

aangetoond. Hierbij dienea de resultaten en mogelijke eisen

voortkomend uit aan voor fase 1 uitgevoerde veiligheids-

analyse en radiologische toetsing eveneens in de beoordeling

te worden betrokken. ' '

d) Gebleken is dat de colli met kernsplijtingsafval (KSA) en

hoog-actief afval -(HAVA 200) door de tijdens het opbergen

optredende krachten zodanig kunnen beschadigen dat met name

voor het opbergconcept diepboorgaten en cavemen een

beschermend overpack, dat in de uitgevoerde studie nader is

uitgewerkt, noodzakelijk is. In overleg met ECN is besloten

hiervoor een boorgatdiameter van 6 700 mm aan te houden in

afwijking van de in de opdrachtomschrijving gegeven «5 600

mm (zie 6.3.1).

e) Het in de opdrachtomschrijving gegeven alternatief om vier

colli met kernsplijtingsafval te bundelen en daarna als één

pakket op te bergen is op bedrijfvoeringstechnische gronden

en de hiervoor noodzakelijke constructieve maatregelen in

overleg met ECN niet in deze studie uitgewerkt (zie 6.3.2).

f) Uit d* uitgevoerde studie blijkt een natte vuloperatie van

een uitgeloogde caverne zeer wel mogelijk te zijn. Echter

gezien de relatieve kwetsbaarheid van de op te bergen colli

kan beschadiging en mogelijk lekraken hiervan niet worden

uitgesloten met het gevolg dat de tijdens de vuloperatie te

verdringen pekel gecontamineerd raakt, hetgeen een directe

afvoer van deze pekel onmogelijk maakt. Het gevolg is dat

deze pekelhoeveelheden ter plaatse behandeld moeten worden.
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De verwerking en afvoer hiervan is echter in de voorliggende

studie niet uitgewerkt maar het dient in detail bestudeerd

te worden indien een natte vuloperatie serieus zou worden

overwogen (zie 6.3.3).

g) De opdrachtomschrijving geeft als mogelijke wijze van aanleg

van een caverne de droge methode (boren en schieten). Een

dergelijke constructiemethode vereist dezelfde of nagenoeg

dezelfde voorzieningen als noodzakelijk voor een ondergronds

aan te leggen mijn. In overleg met ECN is van het uitwerken

van dit concept in combinatie met diepboorgaten afgezien

(zie 7.2.2.2). Wel is deze aanlegmogelijkheid in het mijn-

concept uitgewerkt, maar kan dan niet worden gezien als een

zelfstandige optie.

h) Door het thans nog ontbreken van locatie gebonden gegevens

hebben de beschreven opbergconcepten slechts een globaal

karakter en zijn niet in detail uitgewerkt en geoptima-

liseerd. Met inachtname van de in de onderscheiden hoofd-

stukken gemaakte voorbehouden ten aanzien van het gedrag en

de eigenschappen van toegepaste materialen over lange tijd

in een zoutmilieu alsmede de technisch-kwalitatieve

aspecten, die ten aanzien van bepaalde constructies kunnen

worden gewaarborgd, mag er echter van worden uitgegaan dat

bij een te zijner tijd uit te voeren detailstudie de in deze

studie beschreven concepten op hoofdlijnen niet zullen

veranderen en dat de dan te maken kostenramingen met betrek-

king tot sanlegkosten aanvaardbaar (gedacht kan worden aan

15%) van de nu gegeven kostenramingen zullen afwijken. Dit

betekent dat deze studie voldoende nauwkeurig is om na te

gaan of de voorgestelde wijze van opbergen van radioactief

afval zowel technisch als economisch haalbaar mag worden

geacht.
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i) De resultaten uit deze, zij het beperkte, studie kunnen voor

zover van toepassing worden ingebracht in een veiligheids-

analyse en radiologische toetsing, welke als onderdeel van

fase 1 van het OPLA-programma wordt uitgevoerd om te kunnen

beoordelen of middels de omschreven opbergconcepten een

langdurig veilige opberging van radioactief materiaal

mogelijk is.

Samenvattend kan gestald worden dat de aanleg en bedrijfs-

voering van de bestudeerde opbergconcepten, te weten een

opbergmijn dan wel diepboorgaten en cavernen technisch haalbaar

is» met uitzondering van een droge bedrijfsvoering van een in

een zoutlaag uitgeloogde caverne.

Ten aanzien van de afsluitingen wordt opgemerkt: dat duidelijke

verschillen zijn aan te geven in de technisch-kwalitatieve

beoordeling van deze afsluitingen. Deze verschillen berusten in

hoofdzaak op de mogelijkheid deze op beheersbare en controleer-

bare wijze aan te brengen.

In hoeverre deze verschillen echter maatgevend zijn voor de

lange termijn veiligheid van de opberging moet uit een door

anderen te maken veiligheidsanalyse en radiologische toetsing

blijken.

Ben beter inzicht met betrekking tot de eigenschappen en

gedragingen van de beschreven afsluitingen en de daarbij

toegepaste materialen kan middels gerichte onderzoaken in

samenhang met wiskundige modellen worden verkregen. Suggesties

dienaangaande zijn in da aanbevelingen, zie hoofdstuk 13,

gegeven.

12.2 Kostenramingen

Voor de aanleg/ de bedrijfsvoering en de beëindiging hiervan,

alsmede de afsluiting van de opbergfaciliteiten worden de

kosten geraamd zoals in de hierna volgende tabel vermeld.
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Er wordt met nadruk op gewezen dat in het geval dat de hoeveel-

heid op te bergen radioactief afval afwijkt van de in deze

studie gehanteerde hoeveelheden de kostenconsequenties die

hiervan het gevolg zijn niet door extrapolatie dan wel inter-

polatie uit de hierboven gegeven kostenramingen mogen worden

afgeleid.

Overzicht totale kosten verschillende opberafaciliteiten

Alle bedragen in guldens x 106

A
B
C
C'

Diepboorgaten en
cavemen (droog)
koepel

240,6
626,8

1016,8

kussen

356,2
1198,7
1578,7

laag*

i 
i 

i 
i

Diepboorgaten en
cavemen (nat)
koepel

290,8
729,9

1092,9

kussen

406,5
1309,9
1654,7

laag

543,2
2030,5
2329,9

Opbergmijn

koepel

454,8
855,1

1648,6

kussen

484,7
901,1

1684,6
* droog bedreven cavemen zijn uitgesloten in een laag
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13. AAHBEVELINGEH

a) De studie is gebaseerd op da gegevens ten aanzien van steen-

zoutformaties en de hierboven voorkomende afdekkende

gesteenten zoals geformuleerd in de opdrachtomschrijvingen.

Het zal duidelijk zijn dat een locatie gebonden project-

studie voor de eindopbergingsfaciliteit voor radioactief

afval eerst definitief voor wat betreft technische uitvoer-

baarheid, vereiste lange termijn veiligheid en economische

haalbaarheid gemaakt kan worden wanneer meer specifieke

gegevens ten aanzien van het op te bergen afval, de opberg-

techniek, de geometrie en de thermomechanische eigenschappen

van het opberggesteente alsmede de totale geologische en

hydrologische situatie van de gekozen opbergformatie en

locatie ter beschikking staan.

Daar hiervoor nog omvangrijke onderzoekprogramma's moeten

worden uitgevoerd, lijkt het in het kader van de tijds-

planning/ met name bij dr- opbergscenario' s C en C', aan te

bevelen, mede gezien in het licht van de benodigde tijd voora

die onderzoeken, hiermede tijdig te starten en de thans

beschreven concepten regelmatig aan de dan gevonden situa-

ties te toetsen. Deze regelmatige toetsing van ontwerp aan

onderzoekresultaat geeft een zo groot mogelijke zekerheid

dat het uiteindelijk definitieve ontwerp technisch en

economisch geoptimaliseerd is.

b) Opgemerkt wordt dat in de studie van het mijnconcept ervan

is uitgegaan dat de colli met kernsplijtingsafval (KSA.) en

hoog-actief afval (HAVA 200) zonder een zogenaamde overpack

worden opgeborgen. Uit door ECN uitgevoerde berekeningen

blijkt echter dat deze colli bij stapeling op elkaar gedeel-

telijk samengedrukt en waarschijnlijk sterk beschadigd

worden.
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Om dit probleem te voorkomen, is rekening gehouden met het

aanbrengen van een drukverdelende laag ter dikte van 0,65 m

bestaande uit zout tussen de colli met het doel de optreden-

de krachten af te voeren. Zekerheid met betrekking tot het

juist functioneren hiervan is echter niet te geven.

Opgemerkt wordt dat voor de optie van opberging in een mijn

een overpack misschien niet direct nodig is omdat de steen-

zoutformatie zelf wellicht de overpackfunctie,. vervult, een

gedachtengang die op dit moment ook in Gorleben wordt

gsvolgd. Daarnaast is het echter denkbaar dat men voor de

duur dat de deponie toegankelijk is, bijvoorbeeld 50-100

jaar, een overpack aanbrengt die direct contact tussen glas

en steenzout in ieder geval gedurende die periode onmogelijk

maakt; uitsluitsel hieromtrent kan slechts worden gegeven

aan de hand van de uitkomsten van een door anderen uit te

voeren veiligheidsanalyse en radiologische toetsing.

Het zal duidelijk zijn dat om zekerheid te bewerkstelligen

de overpack in dat geval bestand dient te zijn tegen de

lithostatische en • thermomechanische belastingen die ter

plaatse van de opgeborgen colli optreden, gesuperponeerd op

de drukkrachten uit de bovenliggende stapeling. Bovendien

zullen hoge eisen gesteld worden aan de corrosiebestendig-

heid van het materiaal van de overpack. In het kader hiervan

zijn reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd en vindt nog

steeds onderzoek plaats [2] [3] [7][9].

c) Zoals in het onderhavige studierapport beschreven, is voor

het opbergen van de colli met kernsplijtingsafval (KSA) en

hoog-actief afval (HAVA 200) in diepboorgaten besloten tot

het aanbrengen van een overpack om zo een veilige bedrijfs-

voering te waarborgen.
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Aangezien de omstandigheden èn de controleerbaarheid tijdens

plaatsing, aanvulling en afsluiting in deze optie niet of

veel minder zijn gewaarborgd dan in het mijnconcept, ligt

het in de rede meer aandacht te schenken aan de kwaliteit en

de levensduur van de toegepaste overpack. Uit een in fase 1

van het OPLA programma door anderen uit ts voeren veilig-

heidsanalyse en radiologische toetsing dienen in dat geval

aanvullende ontwerpeisen ten aanzien van de uitvoeringsvorm

geformuleerd te worden.

De in deze studie voorgestelde overpack voor het opbergen

vaa de hiervoor genoemde colli in diepboorgaten is slechts

bedoeld om een veilige bedrijfsvoering' te waarborgen en

derhalve is dan ook geen aandacht geschonken aan de te

zijner tijd optredende lithostatische en thermomechanische

belastingen noch aan de corrosiebestendigheid.

d) In de ASSE II zoutmijn in de BRD zijn experimenten uitge-

voerd naar de aard en omvang van het optreden van radiolyse

van de naar een warmtebron (gesimuleerde colli met kern-

splijtingsafval) migrerende pekelinsluitingen. De voorlopige

resultaten gevea. aanleiding te veronderstellen dat de

gemeten waterstofontwikkeling gedomineerd wordt door

corrosieverschijnselen aan de buitenzijde van de pijpen,

waarin de colli zijn geplaatst, omdat tussen de electrisch

verhitte en de simulatie-colli (Co-60) gevulde gaten geen

wezenlijke verschillen konden worden vastgesteld. De maxi-

male druk van de waterstof dia werd gemeten was ongeveer

0,25 MPa. Een uitgebreid onderzoek naar deze verschijnselen

zal in het zogenaamde HAW-project in de ASSE-mijn de komende

jaren plaatsvinden.
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Voor zover kon worden nagegaan, zijn geen. direct gerichte

onderzoekingen uitgevoerd naar de effecten van radiolyse van

pekel in diepboorgaten en cavemen. Verwacht mag worden dat

de gevolgen hiervan vele malen groter zijn dan in het onder-

zoek aan een droog tot stand gebracht boorgat. De gevolgen

die dit voor de afsluiting van het boorgat respectievelijk

caverne kan hebben, zijn op dit moment niet in te schatten.

Een onderzoek hiernaar lijkt dan ook noodzakelijk.

e) Cement en betonmortels worden in deze studie gezien als

uitstekende materialen voor de technische barrières zoals

ook uit literatuur op dit gebied blijkt [8][9]. Onvoldoende

is echter nog bekend omtrent de gedragingen van deze mate-

rialen in steenzoutvoorkomens. Een onderzoek hiernaar lijkt

dan ook onontbeerlijk. Of, en zo ja- in welke mate, eventueel

toegepaste mortels onderhevig zijn aan aantasting door

microbiologische processen [8][9] is eveneens een punt dat

aanvullend onderzoek vereist.

f) Bitumen, als fixeringsmatrix voor het afval reeds toegepast,

wordt als materiaal voor toepassing bij de realisering van

de technische barrières in het algemeen gezien als

uitstekend geschikt. Ook hier geldt echter dat de levensduur

van dit materiaal wellicht aanzienlijk bekort zou kunnen

worden door microbiologische processen, waarnaar onderzoek

noodzakelijk lijkt.

g) Opgemerkt wordt dat bij de bestudering van de mogelijke

bedrijfsvoering van een aantal veronderstellingen is uitge-

gaan waarvan voor wat betreft de vorm en afmetingen van de

onderscheiden colli dé gegevens ten grondslag liggen zoals

vermeld in de opdrachtomschrijvingen.
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Het moet niet uitgesloten worden dat andere colli-afmetingen

en -vormen tot een eenvoudiger bedrijfsvoering zouden kunnen

leiden. In dit verband verdient het aanbeveling de

toekomstige handelingen op de eindopberglocatie reeds nu in

de totale bedrijfsvoering van de te bouwen interimopslag te

betrekken.

h) Zoals in het betreffende hoofdstuk beschreven, zie 9.1, is

vooralsnog gemalen zout als afdichtingsmateriaal * in nat

gemaakte diepboorgaten en cavernen buiten beschouwing

gelaten op grond van het feit dat onvoldoende duidelijk is

. of dit zout in de te verwachten relatief natte omgeving zal

rekristalliseren en zo ja op welke termijn dit dan

mogelijkerwijs plaats zal vinden. Een onderzoek hiernaar

wordt aanbevolen omdat bij een bevestiging van deze vraag

dan waarschijnlijk een beter afsluitingsmateriaal ter

beschikking staat dan thans wellicht het geval is.

i) Met betrekking tot de voorgestelde afsluiting van diepboor-

gaten en cavernen kan geen, zekerheid worden gegeven vanwege

een kwalitatief onzeker» situatie. Deze afsluitingen kunnen

zoals gezegd niet gewaarborgd worden voor wat betreft da

techniach-kwalitatieve aspecten. Het zou aanbeveling

verdienen om, indien da resultaten van een door anderen te

maken veiligheidsanalyse en radiologische toetsing hier

aanleiding toa geven, aan aantal diepboringen als proef uit

te voeren en de afsluiting op de in deze studie beschreven

wijze te realiseren. Om inzicht te verkrijgen in de mogelijk

te verwachten kwaliteit en het gedrag van deze afsluiting

zou dan middels het trekken van boorkernen, gevolgd door

gericht onderzoek hierop, een indicatie kunnen worden

verkregen.
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AFKORTINGEN

- ALAEA

- °C

Cogéma

- COVRA

- ECN

- EG

- EZ

- h

- ha

- HAVA

- IAEA

- ILONA

- j

- KCB

- KCD

- KEW

- kg

- KNMI

- KSA

- kW

As Low As Reasonably Achievable (zo
laag als redelijkerwijs mogelijk)

graden Celsius

Compagnie Génerale des Matières
Nucléaires

Centrale Organisatie Voor Radioactief
Afval

Energieonderzoek Centrum Nederland

-Europese Gemeenschappen

Economische Zaken

uur (hora)

hectare, 10.000 m2

Hoog Actief Vast Afval

Internationaal Atoom Energie
Agentschap

Integraal Landelijk Onderzoek
Nucleair Afval

jaar

Kerncentrale Borssele

Kerncentrale Dodewaard

Kernenergiewet

kilogram

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut

Kernsplij tingsafval

kilowatt
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LAVA

Matrix

MAVA

MEI

m.e.r.

MINSK

inSv

MHe

OPCA

Sv

St

wk

WTC

: Laag Actief Vast Afval

: gietvon»

: Middel Actief Vast Afval

i Mllleti-effectrappoct

i Mog«lijkh*d«a vaa Xatcrinopslag la
Vcdarlaad vaa bestraald*
Splijtstof«l««*at«a «a KSA.

: nilliSicvart

: Megawatt «leetriscb

: Opbergiag te Laad

j Sievert

> stuk(s)

t week
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VEKKLA8ENDE WOORDENLIJST

- Alfadceitjes t kern van een heliumatooa, die wordt

uitgestoten bij het verval van

bepaald* radioactieve atoaen.

- Alfastraling i hoogenergetische deelt jessjtraling,

bestaande uit alfadeeltjes.

- Betadeeltje : electron, dat wordt uitgestoten bij

het verval van bepaalde radioactieve

atomen.

- Betastraling t deeltjesstraling bestaande uit

betadaeltjes.

- Biosfeer : h*t deel van de aarde waarin zich

levende organismen bevinden.

- Deponieboring

- Diepboorgat

- 0oaimetrie

i boring in de soutformatie bestemd

voor de plaatsing van KSA- en

HAVA-colli op een beheersbare en gua

diepteligging controleerbare wijze.

t boorgat met grote diameter vanaf het

maaiveld geboord voor de opberging

van hoog-actief afval.

j methoden voor het direct of indirect

meten van de dosis.
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- Dosis : grootheid waarmee de invloed va»

straliag op de materie wordt

beschreven, uitgedrukt ia per massa

eenheid geabsorbeerde hoeveelheid

energie.

- Dosisequivalent j dosis ve^nenigvuldlgd awt ces

kwaliteitsfactor, waarin de

biologische werkzaamheid van de

verschillende soorten straliag is

verwerkt (in het spraakgebruik:

dosis).

- Dosistempo : dosis per tijdleenheid.

Droge bedrijfsvoering! all* «et de opbergingsoperatie in

vervand staand* handelingen in een

uitgeloogde en vervolgens

leeggepompte caverne.

- Oroogboring ondergrondse boring net een grot»

diameter die droog tot stand wordt

gebracht voor de opberging van

hoog-actief afval.

Binddaponi* of

opberglocatie : een plaats ergens in (noord-oost)

Nederland waar de definitieve

opberging van radioactief afval in

diep gelegen geologische formaties en

met name in zoutformaties zal

plaatsvinden.
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- Expoaie : grootheid van stralingsintensiteit,

uitgedrukt in hoeveelheid in lucht

vrijgemaakte lading per massa eenheid

lucht.

- Gamma-straling t kortgolvige electromagnetische

straling/ afkomstig uit de kern van

bepaalde radioactieve atomen.

Geabsorbeerde dosis : hoeveelheid aan materie afgegeven

energie van ioniserende straling

- HAVA kelderruimte : een overeenkomstige ruimte als de KSA

kelderruimte, eveneens luchtgekoeld.

- Kot-cell : een voor personen ontoegankelijke en

door dikke betonnen muren als

stalingsafscherming omgeven ruimte,

gesitueerd in het KSA-gebouw, waar

met op afstand bedienbare apparatuur

de KSA en HAVA colli uit een HIC

gelost, onderzocht op contaminatie en

indien nodig gedecontamineerd worden.

- Inert : chemisch met (vrijwel) niets reageren.

- Interimopslag : een opslagfaciltiteit voor

radioactief afval, waar het afval dat

ontstaat door opwerking van

kernreactor brandstofstaven gedurende

een door de opbergstrategie bepaalde

periode wordt opgeslagen en waar

radioactief afval afkomstig van

laboratoria en industrie verwerkt en

geconditioneerd wordt.
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- Ioniserende straling : straling die op haar weg door de

materie daaraan energie overdraagt

door het wegslaan van electro&en uit

atomen et moleculen.

- Kernsplijting : proeei aarbij een zware atoomkern

uiteenvalt in twee kleinere kernen.

- Kortlevend : een korte halveringstijd hebbende,

dus snel vervallend.

- KSA-gebouw : het gebouw op de opberglocatie waarin

KSA en HAVA colli overgeslagen worden.

- KSA kelderruimte : een voor personen ontoegankelijke en

door dikke betonnen muren omgeven

ruimte in het KSA-gebouw waarin de

buffervoorraad KSA-colli tijdelijk

opgeslagen kan worden. In deze

kelderruimte wordt d.m.v.

luchtkoeling de oppervlakte

temperatuur van de warmte

producerende KSA-colli beneden een

bepaalde waarde gehouden.

- Kubel : ton, die aan een kabel op en neer

gehaald wordt en dient als

transportcontainer in boorgaten of

schachten.

- Langlevend : een lange halveringstijd hebbende,

dus langzaam vervallend.
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- LAVA gebouw : bet gebouw op de opberglocatie waarin

tijdelijk LAVA en MAVA colli

opgeslagen worden.

- LTC : locatie£raasport£ontainer: container

die alleen binnen de hekken van de

opberglocatie gebruikt mag worden en

die dient als afschermvat voor

radioactieve straling tijdens het

transport van KSA en HAVA colli

vanuit de kelder van het KSA-gebouw

naar de plaats waar de definitieve

deponeerinrichting staat opgesteld.

Katte bedrijfs-

voering

: alle met de opbergingsoperatie in

verband staande handelingen in een

uitgeloogde en tijdens de operatie

met pekel gevulde caverne.

Neutron : ongeladen kerndeeltje met een massa

ongeve'er gelijk aan die van een

proton.

- Nuclide : atoomsoort met een bepaald aantal

protonen en neutronen in de kern.

Oppervlakte dosis-

snelheid

: dosistempo op het oppervlak van een

radioactief collo.

- Opwerkingsfabriek : fabriek waar uit de gebruikte

splijtstofstaven van de kerncentrales

nog bruikbare splijtstof wordt

te ruggewonnen.
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- Overpack Een op te offeren afscherming welke

om een groep KSA-cylinders wordt

aangebracht met het oogmerk de

hanteerbaarheid bovengronds te

vereenvoudigen en de

stralingsbelasting in de zoutformatie

in de onmiddelijke omgeving van de

KSA-cylinders te verminderen.

Overslagruimte : een ruimte in het KSA-gebouw waar de

KSA en HAVA colli in de voor elke

categorie specifieke locatie

transportcontainer (LTC) geladen

worden en de LTC's op de transport

middelen naar de einddeponie worden

geplaatst.

- Radioactiviteit : de eigenschap van bepaalde atomen

spontaan deeltjes of energie uit te

.zenden of spontaan kernsplijting te

ondergaan.

- Radiologische werker : persoon die vanwege zijn beroep met

radioactieve stoffen werkt.

Radionuclide

Radiotoxiciteit

Slevert (Sv>

: radioactief atoom.

: de radioactieve schadelijkheid.

: eenheid van dosisequivalent,

uitgedrukt in energie per

massa-éénheid.

Splijtingsprodukten : (radioactieve) stoffen, die ontstaan

als gevolg van een kernsplijting.
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- Splijtstof brandstof voor een kerncentrale

(bijvoorbeeld Uranium).

- Stralingsbelasting zie dosiseguivalent.

- lussenopslag het geheel van gebouwen op de

opberglocatie waarin activiteiten

plaatsvinden met betrekking tot

tijdelijke opslag in afwachting van

definitieve opberging van radioactief

materiaal.

- Uitlogen : het met water in oplossing brengen

van steenzout.

- Vault : engels voor kelderruimte waarin KSA

of HAVA tijdelijk wordt opgeslagen.

- WTC : weg£ransport£ontainer: container die

aan de door de overheid gestelde

eisen ten aanzien van het transport

van hoog radioactieve stoffen over de

openbare weg voldoet.
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TABLE SUBSURFACE GEOPHYSICAL METHODS (Borehole Logging)
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TABLE SUBSURFACE GEOPHYSICAL METHODS (BOREHOLE LOGGING)

Mode Name of
geophysical log

Sasis of method Application

Electrical

(requires
uncased
boreholes
and presence
of borehole
fluid, except
where
indicated)

(1) Spontaneous
potential (SP)

(2) Normal
resistivity

(3) Focused
resistivity
laterologs and

(guard logs)

(4) Induction -

Measurement of variations
in natural potentials of
lithologies in borehole.

Measurement of formation
resistivity using electrode
spacing; from a
few to about 6 m.

Measurement of formation
resistivity by focusing
the current into thin sheets

Measurement of formation
conductivity by the
measurement of secondary
magnetic fields within
the formation generated
by an alternating magnetic
field created by a
borehole sonde.

Lithologtcal variations - presence of conductive or
oxidizing/reducing minerals, dykes, etc.; delineation
of shale-sandstone sequences. Usually run in
association with normal resistivity.

Variations in lithology, porosity and groundwarcr
salinity; formation penetration depends on the
spacing of the electrodes; fracture analysis.

Porosity and groundwater salinity; indication of
occurrence of fractures, and conductive or
oxidizing/reducing minerals. Higher resolution than
normal resistivity logs.

Measurement of porosity in dry sections of boreholes;
indication of occurrence of fractures (can be made
in dry boreholes).

Radiometric*
(can be run in
cased or uncased
boreholes with

(S) Microresistivity
(micrologsand
microlaterologs)

(6) Dipmeter

(7) Radar

(8) Huid
resistivity

(I) Natural gamma

Measurement of small
volumes of the formation
immediately adjacent
to the borehole wall. Done
with miniature focused
resistivity logs.

Specialized use of
microresistivity
measurements; data from
4 probes are fed to a
computer for the computation
of dips of bedding planes
and fractures.

Measurement of reflected
pulses of induced
electromagnetic energy.

Measurement of variations
in resistivity (conductivity)
of borehole fluids.

Measurement of natural
gamma radiation by a
scintillation counter
located in a sonde.

Porosity and lithological variations: fracture analysis;
relative permeability (with mud-drilling fluids only).

Determination of the dip (inclination) and strike of
planar structures (bedding planes, fractures, etc.),
intersected in the borehole.

Gives 3-D picture of inhomogeneities inside a rock
mast within a radius of approximately 80 m of a
borehole. In development stage.

Groundwater salinity; elevations of ground water
in-flow. Important for corrections to other logs.

Radioactive elements are normally concentrated in
clays and shales so the logs give data on
lithological variations.

For a detailed description of these logs, see Nuclear WeU Logging in Hydrology. IAEA Technical Report No. 126 [4].
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TABLE (cont.)

I
I

Mode N'ame of
geophysical log

Basis of method Appiicatior

or without a
borehole fluid
except where
indicated)

(2) Gamma-gamma

(3) Neutron-neutron

(4) Neutron-gamma

(5) Spectral gamma

Acoustic

(requires
uncased borehole.
preferably
with a
borehole
Huid)

(1)

(2)

(3)

Acoustic or sonic

3-D sonic

Sonic waveform

(4) Downhole seismic

(5) Televiewer

Measurement of reflected
radiation from induced
radiation by gamma source.

Measurement of neutrons
emitted from hydrogen
atoms in the rock or por*
fluid. The hydrogen atoms
capture neutrons from a
neutron source and emit
neutrons with a different
energy.

Measurement of gamma
emitted from hydrogen
atoms in the pore fluid. The
hydrogen atoms capture
neutrons from a neutron -
source and emit
gamma radiation.

Measurement of natural gamma
radiation over a spectrum
of energies.

Measurement of time
required for sound to
travel a certain distance
through formations sur-
rounding a borehole.

Measurement of time
required for reflection
of induced sonic energy.

Depiction of individual
waveforms at discrete
depths.

Measurement of surface
signal recorded by geophone
clamped to side of borehole.

Measurement of time for
reflection of high-frequency
acoustic pulses from borehole
surfaces. Records a continuous
image of a borehole »*all.

Bulk density. Results can be disturbed by presenc
of high natural gamma background.

Porosity. Results can be interpreted in u • u,n ot
water content, both free water and in minerals..

Porosity. Results can be interpreted in terms
water content. Requires uncased borehole.

Determination of lithological and mineralog-'*
variations, including detection of K, U and r'
May provide interrelationship of different
fissure systems.

I
I
I
I
I
I
I
I

Used to measure local sonic velocity. The ttsponsj
for a given formation depends on its lithology,
porosity and fracturing. Provides a check on <
emplacement behind casing.

fracturejDetermination of number and extent of

Determination of number and extent of fi

In combination with seismic data collected froml
surface geophones yields information on subsume
geology without the need to rely on closely
spaced boreholes.

Determination of fractures along the borehole. I
I
I
I
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TABLE (cont.)

Mode Name of
geophysical log

Basis of method Application

Miscellaneous
(uncased
boreholes)

Television
camera

Caliper

Fluid temperature

Flowmeter

Gravimetric

Magnetic

Gives visual image of
borehole wall, capable
of recording image on
videotape for play-back.

Measurement of borehole
diameter Mechanical
arms in contact with the
borehole wall give a log of
borehole diameter.

Direct measurement of
temperature variations
of borehole fluid.

Direct measurement of the
flow of water, in a vertical
direction, within the borehole.

Measurement of in-situ
rock density.

Measurement of magnetic
intensity and/or
orientation.

Examination and measurement of fractures and
other discontinuities. Requires clear borehole fluid.

Identifies fractures at the borehole; identifies
cavitation or closure of certain formations
intersected by the borehole; provides corrections
to other lop for hole diameter variations: checks
condition of casing.

Heat flow within a particular region. Under
pumping and non-pumping conditions can be
used to derive information on groundwater How.

Determination of vertical hydraulic gradients.
groundwater conditions, levels and amounts of
inflow of groundwater; identifies casing leaks
and condition of screens.

Improves interpretation of regional data on
rock density.

Detection of magnetite or pyrrhotite-nch layers or
bodies; improved interpretation of regional
magnetic data.
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SAMENVATTING

l. Stapelen

Bij het opbergen van radioactief- afval kont de vraag naar voren ftoe-

veel "KSA" containers boven op elkaar geplaatst Kunnen worden, zonder

schade aan deze containers te veroorzaken.

Dit is aangepakt door te toekijken hoe groot de spanningen zijn aan

de bovenkant van zo'n container (fig. 1) ten gevolge van een centrale

belasting op het deksel. Oe werkelijkheid kan iets vervelender zijn

maar als eerste en globale indicatie is deze aanpak zeker toereikend.

Ook de vormgeving, nu niet direkt een constructie die geaaakt lijkt

om gestapeld te worden, rechtvaardigt dat slechts een globale indica-

tie wordt gegeven.

Oe spanningen zijn berekend door de bovenkant van de container te be-

schouwen als een cirkelvormige vlakke plaat die aan de randen onder-

steund dan wel belast wordt. Er zijn nu een aantal randvoorwaarden

die niet precies bekend zijn, maar waarvoor wel onder- en bovengren-

zen kunnen worden gegeven.

Dit is de conditie aan de buitenrand, de verbinding tussen het front

en de cylinder die slechts een geringe hoekverdraaiing toestaat en

dus een randvoorwaarde vertegenwoordigt tussen een oplegging en een

inklemming in.

Oezelfde overweging ge'ldt voor de binnenrand, de aansluiting van het

deksel en het front. In tabel 1 zijn de zo gecreëerde vier mogelijk-

heden weergegeven met de bijbehorende spanningsfactor S. Deze S is

afhankelijk van de verhouding tussen binnenstraal b en buitenstraal a.

/ A.a-



Tabel 1: Spanningsfactor fl [ J ]

B E L A S T I U G S G S V A L
a/h - 2 a/b - 3 a/ö » 4

jjffr

W

. 3 .

.75

1.38

.67

.70

1.21

2 . 1 -

1.02

-93

Deze 3 komt uit de relatie:

o - 6
max

waarin: W ia de totale belasting (dus aantal containers keer »80Q tl)

t : wanddikte

De afmetingen zijn a * 215 mm, b • 75 mm en c « 5 aim. De maat b .is

uit fig. 1 afgelezen dus niet exact. Al met al is het redelijk om

voor ~ drie te nemen. De factor 6 varieert dan van 0,67 tot 1,38 en

de maximale spanning wordt dan:

o - n • (129 a 360) MPa
msx

waarin n het aantal containers is dat boven op de onderste gezet

wordt.

Als we ons verder bedenken dat de toelaatbare spanning van het con-

tainermateriaal iets in de orde van 200 MPa of nog lager is, dan be*

tekent deze maximale spanning flat 1 4 2 containers voldoende zijn om

de onderste ontoelaatbaar te belasten.

Conclusie:

Het huidige ontwerp van de KSA container is niet bestand tegen op-
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stapelen. Bij dit ontwerp moet dua rekening worden gehouden met het

lek raken van alle (behalve de bovenste) vaten.

2. Onderdompelen

31j de opberging van de K5A vaten in de natte diepe boorgaten doet

zich het analoge probleem voor: hoe groot mag de pekeldruk worden op-

dat het vat nog heel blijft.

Dit kan op dezelfde manier worden aangepakt. Ook nu is het boven het

glas gelegen deel van het vat het zwaarst belast. Het rechte stuk cy-

linder kan knikken ten gevolge van uitwendige overdruk en het vlakke

front kan plastisch bezwijken.

Dit plastisch vervormen en scheuren wordt net als boven behandeld.

Nu echter is de belasting een gelijkmatige drukbelasting.

In tabel 2 zijn de relevante randvoorwaarden samengevat, alsmede de

spanningsfactor a.

Tabel 2: Spanningsfactor a [1]

B E L A S T I N G S G E V A L

w

w

a

JiJÜSi - o.«9

In dit geval is meegenomen dat ook ter plaatse van het deksel druk

heerst. Het deksel is "doorlopend" genomen waardoor de stijfheid

kleiner en de spanning wat hoger wordt. Deze maximale spanning be-

draagt:

wa1
°max

De druk w is gelijk* =>an de statische druk van de pekel of tiet water

op diepte h[mj, dus:

w - pgh
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De maximale spanning wordt nu:

o - h * (9.1 a 22.9) MPamax

Als a weer 200 MPa wordt genomen, dan blijkt dat al vanaf eenmax
diepte van 3.7 a 22 m deze spanning wordt overschreden.

De knik- of collapsedruk van net cylinderdeel kan worden berekend met

behulp van de uitdrukking [2]:

E ft»
er " «(i-v*) la J

Met E - !.3 x !0 5 H/mm1 en de overige gegevens ingevuld levert dat

op:

P - 0,62 MPaer

De "kritieke" diepte voor het cylinderdeel is dus:

hcr " Ï T * 62 "

De eindige lengte van het cylinderdeel zal wel enige ondersteuning

geven maar hier zal geen factor < 2 uit volgen want de lengte is re-

latief niet kort (- > 3 /at") [2].

Conclusie

Het ontwerp van de XSA containers is zo dat na onderdompeling op een

diepte groter dan 10 m met ernstige vervormingen en scheuren moet

worden gerekend.

Referenties

[1] Roark, R., Formulas for stress and strains

[2] Timoshenko, S., Theory of elastic stability
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Figuur I

Container glass volume: 1501

(all dimensions in mm)

lid

Head

Normal
upper glass level

Wall
thickness: 5

Bottom

Welding line

i~

1100

1335

Welding
line

T T
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A.2.2 OVERPACKBEREKENING VOOR KSA/HAVA 200

A.2.2.1 Diepboorqaten

De KSA en HAVA 200 colli kunnen niet zondermeer in een diep-

boorgat geplaatst worden/ omdat het bovenste/ ongevulde/

deel van de 5 nun dikke roestvrijstalen verpakkingsbus van

deze colli bij onderdompeling vrijwel direct samengedrukt en

ernstig vervormd wordt en mogelijk zelfs losscheurt. Door

deze vervorming ontstaan er vrijwel zeker problemen met het

lossen van het collo. Bovendien blijkt dat slechts een zeer

gering aantal colli direct op elkaar gestapeld kan worden,

voordat de onderste collokop door de bovenbelasting be-

zwijkt. Voor een betrouwbare en veilige vuloperatie is een

steviger verpakking van de colli nodig, de zogenaamde over-

pack, die bestaat uit een van onder en boven afgesloten dik-

wandige buis.

In het ontwerp van de overpack is alleen rekening gehouden

met belastingen die kunnen optreden tijdens de vuloperatie,

dat wil zeggen van het moment van plaatsen van het eerste

collo tot en met het tijdstip waarop de afsluitprop is aan-

gebracht. De hierbij toegepaste overpack zal waarschijnlijk

niet bestand zijn tegen de na verloop van tijd optredende

lithostatische en thermomechanische belastingen en maar ge-

durende een relatief korte periode een corrosiebescherming

bieden. In een door anderen uit te voeren aanvullende vei-

ligheidsanalvse en radiologische toetsing zullen aanvullende

ontwerpeisen van de overpack gedefinieerd moeten worden,

indien hogere eisen aan sterkt* of corrosiebestendigheid

wenselijk blijken.
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Ontwerp

De ovecpack is ontworpen voor de verpakking van één collo

KSA of HAVA 200. De inwendige lengte bedraagt 1,38 m en de

inwendige diameter 0,45 m, zodanig dat het collo met enige

speling aangebracht kan worden.Het gewicht van een overpack

met een wanddikte van 30 mm, een bodemplaat, van 50 mm en

kopplaat inclusief hijspunt van 100 ram bedraagt circa 700

kg. Het gewicht van een op te bergen collo met overpack

wordt dan circa 1180 kg. De bodem is enigszins afgerond om

het aflaten te vergemakkelijken.

De bodemen kopplaat worden met behulp van de electron-beam

methode vastgelast. Dit proces wordt uitgevoerd in een

vacuümkamer zonder toevoeging van materiaal, het is als het

ware een smeltproces.

Berekeningen

- mechanische sterkte

Het onderste collo wordt blootgesteld aan de maximale

mechanische belasting. Deze belasting is tijdens de

vul- operatie opgebouwd uit de "hydrostatische"

belasting van de pekelkolom en het gewicht van de

bovenliggende stape- ling. Voor de berekening is

uitgegaan van de situatie in de zoutkoepel, waarbij de

boorgatdiepte maximaal 1500 m bedraagt en de

stapelhoogte 900 m.

De hydrostatische drukgradient bedraagt maximaal

0,013 MPa/m, hetgeen resulteert in een uitwendige druk

[P ] op het diepstgeplaatste collo van 19,5 MPa.
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De bijbehorende maximum spanning in de wand van de

overpack kan afgeleid worden uit de betrekking voor

radiale spanning:

(D/d) -1

waarin:

O « d e uitwendige diameter • 0,51 m

d =• de inwendige diameter » 0,45 m

P = de uitwendige druk = 19,5 MPa

waaruit volgt dat a » 176 MPa

De maximale axiale belasting tijdens de vuloperatie is opge-

bouwd uit het gewicht van 900 m collistapeling van colli met

een lengte van 1,53 m en een gewicht van -1180 kg en de

bovenstaande pekelkolom van 600 m. Dit resulteert in een

axiale spanning a = 41,8 MPa in de cilinderwand.. a

Uit de maximale radiale en axiale spanning kan de maximum

equivalente spanning afgeleid worden door gebruik te maken

van de formule:

(er - a ) + a 2 + a 2
r a a '

waaruit volgt dat O * 159,3 MPa, ruim beneden de toelaat-

bare spanning die voor normale staalsoorten minimaal 200 MPa

bedraagt.
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- mechanische stabiliteit

Het onderste collo met overpack blijkt bij de gekozen wand-

dikte bestand tegen knik, plooien en bezwijken ten gevolge

van uitwendige belasting.

knik

De kracht die nodig is om een kolom te laten uitknikken

wordt gegeven door de formule van Euler:

waarin:

E • de elasticiteitsmodulus van staal * 2 . 10 MPa

I • het traagheidsmoment van doorsnede van de kolom

1 * de lengte van de kolom * 1,53 m

I wordt berekend uit de volgende formule:

TT64

Hieruit volgt K » 1103 MN ofwel ruim 100 maal de optredende

maximale axiale belasting van 8,5 MN.

plooien

De overpack zal plooien indien de axiale spanning in de

cylindrische wand de waarde overschrijdt die volgt uit de

volgende formule:

a a - 0,5 . 0,605
3(l-v ) (D + d)
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waarin:

v = Poisson getal = 0,3

t = wanddikte » 0,03 m

Hieruit volgt dat de axiale spanning 4577 MPa mag bedragen

voordat de gekozen o ver pack ten gevolge van deze druk gaat

plooien. De werkelijke maximale druk ligt een factor 500

lager.

bezwijken ten gevolge van uitwendige druk

De overpack zal Bezwijken tengevolge van uitwendige druk als

P groter is dan c
u *

berekend kan worden:

P groter is dan de waarde die uit de volgende formule

P - -JL L + 0,09 E [ 3 + ±tl] (£.)3

u _ 2 c er

waarin:

i,(O + d)

c - 1 + (—)
irr

Bij invullen van de numerieke waarden van de parameters

blijkt dat de kritieke uitwendige druk 478 MPa bedraagt

ofwel ruim 24 maal de maximaal optredende uitwendige druk.
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A.2.2.2 Droogborinqen in opbergmiin

In de opbecgmijn woeden KSA/HAVA 200 colli opgeborgen in een

droog boorgat. Zoals reeds bij de diepboocgaten is vermeld

worden de koppen van de naakte colli samengedrukt zodra er

enkele colli direct boven op elkaar worden gestapeld. In het

ontwerp dat in dit rapport is uitgewerkt, is aangenomen dat,

door tussen de colli een zoutlaag van 0,65 m aan te brengen,

de bovenbelasting dusdanig wordt overgedragen op de boorgat-

wand dat de colli tijdens de vuloperatie en primaire afslui-

ting van de boorgaten heel blijven. Mocht uit berekeningen

en/of proeven blijken dat.dit niet het geval.is dan is in de

mijn wellicht ook een overpack nodig. Indien een dergelijke

overpack alleen dient voor een veilige vuloperatie kan deze

licht uitgevoerd worden, want deze hoeft namelijk alleen

bestand te zijn tegen de axiale belasting en de hiermee

samenhangende kniken plooiverschijnselen. Wanneer in de door

anderen uit te voeren veiligheidsanalyse en radiologische

toetsing de eis geformuleerd wordt dat de overpack heel moet

blijven gedurende de levensduur van de opbergmijn, dan zal

waarschijnlijk een zwaardere overpack toegepast moeten

worden met mogelijke consequenties voor de diameter van het

boorgat.

Uit de hierna volgende berekeningen blijkt dat een overpack

met een wanddikte van 10 mm voldoende sterkte heeft om

tijdens de vuloperatie heel te blijven. Aangezien het in de

droogboringen in de mijn niet direct noodzakelijk is de

annulaire ruimte tussen collo en boorgatwand aan of op te

vullen zoals in de diepboorgaten zal een KSA/HAVA 200 collo

met een dergelijke overpack zonder problemen in een

6 600 mm gat geplaatst kunnen worden.
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Berekeningen

Voor de berekeningen is uitgegaan van een maximale stapel-

hoogte van 300 m, ofwel iets meer dan is aangehouden voor de

. droogboorgaten in de zoutkoepel.

De overpack heeft de volgende afmetingen:

d • inwendige diameter • 0,45 m

D » uitwendige diameter • 0,47 m

t » wanddikte - 0,01 m

1 » uitwendige lengte » 1,50 m, inclusief hijspunt

Het gewicht van een dergelijke overpack bedraagt ca. 295 kg en

een collo met overpack ca. 775 kg.

De maximale belasting op de onderste overpack bedraagt 1,55 MN

en de axiale spanning 8,93 MPa.

De kritieke knikbelasting voor een dergelijke overpack is

335,5 MN en de kritieke axiale spanning voor plooiing 1592 MPa.

In beide gevallen blijkt dat de voorgestelde overpack ruim-

schoots voldoet aan de tijdens de opberging gestelde eisen.
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A. 3 Ontwecpcriteria vooc boorgatverbuizing

De sterkte van de verbuizing of casing hangt samen met de

wanddikte en de materiaaleigenschappen van het gebruikte

staal, die echter in verband net de lasbaarheid van de in

standaardlengten aan te voeren casingpijpen maar binnen

bepaalde grenzen te kiezen zijn.

A.3.1 Mogelijk* belastinggevallen

In de olie-industrie worden voor de berekening van de wand-

dikte van de toe te passen casing de volgende ontwerpeisen

gesteld on de drie belangrijkste belastinggevallen te kunnen

weerstaan [1H2][3]:

- trekbelasting

Elke verbinding noet het volledige gewicht dat er onder

hangt kunnen dragen/ waarbij de grootste trekkracht op-

treedt boven in de casingstring.

In de olie-industrie wordt over het algemeen geen reke-

ning gehouden met de opdrijvende kracht die de casing-

string ondervindt wanneer deze tijdejis het inlaten aan de
* •

onderkant is afgeplugd, naar wordt gerekend alsof de

gehele pijp vrij opgehangen is in lucht. Dit laatste

criterium dicteert dat de sterkste pijp nabij het opper-

vlak geplaatst zou moeten worden.

Gezien de grote diameters en de respectabele wanddikten

die nodig zijn om mogelijk optredende uitwendige drukken

te kunnen weerstaan (zie verder) krijgen de in deze

studie te beschouwen casingstrings dusdanige gewichten,

dat het praktisch vrijwel onmogelijk is deze op een

andere manier in te brengen dan door gebruik te naken van

de opwaartse kracht op een van onderen gesloten pijp.

Hierdoor worden de casings nauwelijks op trek belast.
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- bezwijken ten gevolge van uitwendige belasting (collapse)

Hieronder wordt verstaan het overschrijden van de even-

wichtstoestand welke bestaat tussen uitwendige belasting

en de sterkte van de pijp. Het meest ongunstig denkbare

belastinggeval is dat van een lege» inwendig onder atmos-

ferische druk staande pijp die uitwendig hydrostatisch of

zelfs lithostatisch belast wordt. Dit houdt in dat de

sterkste pijp normaal gesproken onderin het gat moet

worden geplaatst*

In de olie-industrie is het over het algemeen voldoende

om met de hydrostatische druk ten gevolge van de boor-

spoelingskolom te rekenen. Xn de hier te beschouwen

gevallen zal het boorgat tijdens zijn levensduur kortere

of langere tijd niet gevuld zijn met boorvloeistof of

pekel en moet dus met de lithostatischc druk of met de

"hydrostatische" druk tengevolge van de bituacnkoloa

gerekend worden» Steenzout vertoont bovendien kruip-

verschijnselen, waardoor na verloop van tijd de casing in

ieder geval een uitwendige belasting te weerstaan krijgt

die tenminste gelijk is aan de lithostatische.

Wanneer de casing goed gecementeerd is, dat wil zeggen

da;, over de gehele omtrek en hoogte alle onregelmatig-

heden in de boorgatwand geheel zijn opgevuld met cement,

kan gerekend worden net alzijdig gelijkmatig verdeelde

belasting* Ongelijkmatige uitwendige belasting stelt

hogere eisen aan het casingmateriaal dan gelijkmatige en

dient dan ook voorkomen te worden. De cementatie is dus

van uiterst groot belang voor de levensduur van de casing

en moet dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

uitgevoerd worden. Controle hierop is mogelijk met behulp

van boorgatmetingen door de casing heen.
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Een alternatief vooc het vastcementeren van de casing is

het toepassen van bitumen als vulling van de annulaice

ruimte tussen de verbuizing en de boorgatwand, zoals in

de schachtenbouw gebruikelijk is. Het voordeel van

bitumen is dat deze ook na lange tijd nog enigszins

vloeibaar blijft en zo de optredende formatiedrukken

gelijkmatig over de omtrek van de casing kan verdelen.

- scheurbelasting

Open scheuren van de verbuizing kan optreden wanneer de

inwendig* belasting groter is dan de uitwendige. In de

olie-industrie kan dit voorkomen wanneer een formatie

wordt aangeboord waarin bijvoorbeeld gas onder hoge druk

staat. Voor het casingontwerp wordt dan aangenomen dat

deze formatiedruk als inwendige druk op de gehele casing-

string komt te staan. Nabij het oppervlak is de tegen-

gestelde uitwendige druk het geringst, en daar is dus

deze belastingvorm het meest kritiek. Voor het berekenen

van de casing voor de diepboorgaten en cavernevul-

schachten is dit belastinggeval niet van belang omdat

door de verkenning van het dekterrein en de zoutformaties

het voorkomen van dergelijke onder hoge druk staande

formaties uitgesloten moet kunnen worden.

Samenvattend kan uit het bovenstaande geconcludeerd worden

dat in het kader van deze studie het bezwijken onder uit-

wendige druk het belangrijkste ontwerp criterium voor de

verbuizing van diepboorgaten en cavernevulscbachten is.

Bovendien is duidelijk dat er belangrijke reducties in

pijpgewicht te bereiken zijn door de casing van onder naar

boven stapsgewijs aan te passen aan de ter plaatse minimaal

benodigde wanddikte, die volgt uit de daar heersende maxi-

male uitwendige belasting.
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fc.3.2 Berekeningen

Het bezwijken van pijpen onder uitwendige druk kan op twee

manieren gebeuren [2] namelijk:

- bezwijken in het plastische gebied

Dit bezwijken treedt op bij relatief geringe diameter-

wanddikte [O/t] verhouding en gaat bij toename van [D/tl

over in elastisch bezwijken.

De te gebruiken formule voor bezwijken in het plastische

gebied voor [D/t] groter dan 14 luidt:

2 503Pc « 0,75 * ï a CfÊTJ-f- 0,046J

hierin is:

P - minimale bezwijkdruk [MPa]

D * nominale buitendiametec [m]

t • nominale wanddikte [m]

Y =• gemiddelde vloeispanning bij collapse [MPa]
cl

0,75 - de reciproke waarde van de veiligheidsfactor 1,33

voor de bezwijkdruk.

- bezwijken in het elastische gebied

De formule luidt dan:

P c . 0,75 • °r444 * 10 6
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Om [P ] te berekenen zijn de volgende formules gebruikt:

P = 0,023 * Z

Pc - 0,013 * Z

Waarin:

Z - diepte in meter onder het maaiveld

0,023 - het gemiddelde gewicht van de gesteente-

kolom per meter [MPa/mJ.

0,013 = het gemiddelde gewicht van de bitumen-

kolom per meter [MPa/m].

Door nu [D] en [Y 1 te kiezen kan de wanddikte [t] uitge-

rekend worden. [Y ] heeft voor s
cl

API-normen de waarde van 455 HPa.

rekend worden. [Y ] heeft voor staalkwaliteit j-55 volgens
cl

Referenties:

Cheatham Jr, J.B.; Behaviour of casing subjected to

McEver, J.W. salt loading. Journal of Petroleum

Technology, September 1964, page

1069-1075.

2. Gatlin, C ; Petroleum Engineering, drilling and

well completions, Prentice-Hall

Inc., 1960.

3. Grupping, A.W.; Het ontwerpen van casingstrings.

Collegedictaat, vakgroep Petroleum-

winning, afdeling Mijnbouwkunde,

T.H. Delft, 1984.
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8 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE UNO
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE HERSTELLUNG DES DAMMBETONS

Aufgrund der in der Einleitung, Abschnitt 1, aufgestellten Anforde-
rungen an den Beton kann aus den in den Einzelversuchen gewonnenen
Ergebnissen die Zusammensetzung optimal gestaltet werden. Da zwei
Betontypen untersucht wurden, die sich durch die Art des Zuschlag-
stoffes unterscheiden, muß allein wegen der sich daraus ergebenden
Festigkeitsunterschiede und dem Verhalten unter hohen Belastungs-
drücken differenziert werden. So sind die Si Iicatbetone mit Zuschlä-
gen von Gabbro und Quarzit den "harten" Betonen zuzuordnen, da ein
Damm aus diesen Betonen als starrer und spröder Körper anzusehen 1st,
der dem Gebirgs- und Laugendruck ohne wesentliche Deformationsneigung
Widerstand entgegensetzt.

Die Betone mit Salzzuschlag können als "weiche" 'Betone angesehen
werden. Sie stellen gewissermaßen innerhalb des Steinsalzgebirges
eine körpereigene Substanz dar, von der angenommen werden kann, daß
eine bei Einwirkung von Druckspannungen infolge Gebirgs- oder Laugen-
drucks auftretende plastische Verformung zu einem Umfließen der
Zementmatrix führt, so daß diese, da sie nur ein Drittel der Gesamt-
masse ausmacht, vom Steinsalz inkorporiert wird. Vermutlich werden
durch diesen Vorgang die ursprünglich vorhandenen Korngrenzen
zwischen Steinsalz und Zementmatrix aufgefiöBen, so daß als Endprodukt
ein mit Zement verunreinigtes Steinsalz entsteht, das voraussichtlich
dann dem Verhalten eines normalen Steinsalzkörpers entspricht.

Als Ergebnisse der Betonuntersuchungen und damit ai s Empfehlungen für
die Herstellung eines geeigneten Dammbetons sind festzustellen:
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1. Als Anmachflüssigkeit sollte gesättigte Steinsalzlauge verwen-
det werden.

2. Oie Zugabe des Verflüssigers Melkret X 1 führt bei den
OIN-Zementen zu einer Konsistenz, die1 zwischen K2 und K3
liegt; bei einem Einsatz von Tiefbohrzementen sollten die
verflüssigenden Additive werksmäßig zugemischt werden.

3. Wegen der Herstellung von Betonen mit niedrigen Porositäts-
gehalten ist die Einhaltung eines Laugen-Zement-Wertes von
0,55 anzustreben.

4. Oie Kornzusammensetzungen ergeben bei einem Größtkorn von 16 mm
(dieses sollte wegen der besseren Verarbeitbarkeit eingehalten
werden) Sieblinien mit sehr guten Betoneigenschaften, wenn die-
se nach der OIN 1045 zwischen denen der Grenzsieblinien Ajg und
316 ablegen sind.

5. Bei der Herstellung "harter" Betone sollte auf die Verwendung
basischer Gesteinskörnungen verzichtet werden (s. Abschnitt
6.4). Nach bisherigem Kenntnisstand sollten Quarzitsplitte und
-sande eingesetzt werden, die Quarzanteile >95 % aufweisen, um
die nachteiligen, auf Diffusionserschelnungen beruhenden Ein-
flüsse auf die Festigkeit ausschließen zu können (siehe Ab-
schnitt 7.2.2).

6. Zugaben von HQttensand als Mehlkornanteil erweisen sich bei
den Salzbetonen, wie sie in Tabelle 4-8 vorgeschlagen werden,
aufgrund* der zusätzlichen Silicatgelbildung als stark dichtig-
keitsfordernder Zusatz.

7. Die verwendeten Sindemittel können, wird nur eine Belastung in
Luft von 70° C und eine relative Feuchte von 30 t vorausge-
setzt, alle als geeignet angesehen werden.
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Oie Betonmischungen mit dem Zuschlag Salz für die 3 OIN-Zemente wurden
wie folgt festgelegt (TabelIe 4-8):

l/Z-Wert
Zement (M-%)
NaCI-Lösung (M-%)

Zuschlag (M-%)

Körnung (mm)
Fuller

Fülleranteil (M-%)
Körnung (mm)

VerflQssiger

VerflQssiger-Anteil
(M-% bezogen auf Zement)

Entschaumer

Entschaumer-Anteil

(M-% bezogen auf Zement)

HOZ 25 NW/HS

0.59
14,4
8.5

73,2

0.25 - 16
Hüttensand

3.9

0 - 0.25

Melcret K-R 1

(Pulver)

0.8

Etingal A

0.04

TrZ 35 L

0,58
14.4
8.35

73.35

0.25 - 16
Hüttensand

3,9

0 - 0.25
Melcret K-R 1

(Pulver)

0.8

Etingal A

0,04

TrHOZ 35 L

0,59
14,4

8,5

73,2

0,25 - 16
Hüttensand

3.9

0 -0.25

Melcret K-R 1

(Pulver)

0,8

Etingal A

0,04

TabelIe 4-8: Zusanunensetzung der Salzbetone, DIN-Zemente

FQr die Tiefbohrzemente ergab sich für beide Zemente die gleiche

Massenverteilung bei der Zusanunensetzung des Salzbetons
(TabelIe 4-9):

A.4-3



8-3

8. Bei Einwirkung von Steinsalzlauge eignen sich alle Zemente für
8etone mit Quarzit mit hohen Quarzgehalten. Salzbetone mit
Tiefbohrzementen scheinen deshalb an Festigkeit zu verlieren
(s. Abb. 7-11), weil sie wegen des geringeren Mehlkorngehaltes
(s. Tabelle 4-9) stärker von Lauge durchsetzt werden, als die
mit OIN-Zementen hergestellten.

9. Unter Berücksichtigung des möglichen Auftretens von Schwind-
rissen durch starke Wärmeentwicklung wehrend des Abbindens-
innerhalb des Kernbereichs des Massenbetons sind von den
untersuchten Zementen der HOZ 25 NW/HS und der Tr HOZ 35 L zu
empfehlen. Sei dem reinen Hochofenzement muß aufgrund des .ge-
messenen Hydratationstemperaturverhaltens ein außerordentlich
träges Abbindeverhalten in Kauf genommen werden (Bild 7-16).
Oa der Traßhochofenzement schneller abbindet bei etwa gleicher
Temperaturerhöhungsspitze könnte diesem der Vorzug gegeben
werden. Bei Verwendung als Salzbeton ist er jedoch gegen einen
Laugenangriff magnesiumchloridreicher Läsungen nicht beständig.

10. Bei der Steinsalzläugenlagerung wurde das Eindringen der Läsung
in den PrüfZylinder nach einem Jahr zu etwa 10 mm bestimmt. Da-
raus ergibt sich, bezogen auf die kleinen Abmessungen des Prüf-
körpers und auf das allseitige Eindringen der Lauge, ein erheb-
licher Abfall in der Druckfestigkeit von etwa 30 %. Wird diese
Beobachtung auf die Stirnfläche eines In situ-Dammes übertra-
gen unter der Voraussetzung, daß die Lauge durch eine vorge-
sehene Stirndichtung gelangen kann, so würden unter Vorgabe un-
günstiger Verhältnisse pro JaSrüit einem Eindringen von Lauge
in axialer Richtung von 1 cm zu rechnen sein.

Als optimale Lösung muß daher zur Herstellung eines Massenbe-
tons für einen Oamm ein Beton mit dem Hochofenzement 25 NW/HS
in der Zusammensetzung der Tab. 4-8 angesehen werden, auch
dann, wenn mit einer höheren Verdichtungsarbelt durch den Kon-
sistenzverlust um eine Stufe Infolge des höheren Mehlkornge-
haltes gerechnet werden muß.
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1.0
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^ « 1 0 - 3

40° C
Luft 75% r.F.

70° C
Luft 30% r.F.
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A—A
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HOZ
HOZ
API
API
API
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/Salz
/ Quarzit
Class
Class
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Class

G/Salz/ HS
G/ Quarzit/HS
GG/Salz/HS
GG/ Quarzit/ HS

Bild 7-15 : Langenanderung Beton
Lqgerung : Luft 75 %r. F, U 30 %r.F.J70°C
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APPENDIX 5

A.5 ENKELE CONSTRUCTIEVE ASPECTEN BIJ DE TOEPASSING VAN EEN BETON-

NEN PLUG ALS AFSLUITING VOOR EEN ZOUTSTEENGANG OP 900 m DIEPTE

A.5.1 Bepaling lengte van de betonnen plug voor een gang 4 x 5 m

-900 m

W///A
• • • • • • • • • • • • • • • • J • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • « * » # * • #

::: 9^^??n^?: P*?9: :•"::• f::: c ••:

DSN A-A

Indien de zijdelingse convergentiedruk zich nog niet ont-

wikkeld zou hebben wordt de waterdruk Pw via de ribbels of .

tanden op het steenzout overgedragen.

Ervan uitgaande dat de druk zich onder 45° naar de zijkanten

van de plug verspreid, is L , = L-2,5 m. Aangenomen wordt

dat over deze lengte (L f f ) de afgedragen schuif kracht per

m' als gelijkmatig verdeeld beschouwd mag worden.

Op grond van uitvoeringstechnische complicaties kan het

bovenvlak van de plug niet van tanden voorzien worden. Wel

dient ervoor gezorgd te worden dat de afsluiting van de

grenslaag zodanig is, dat de permeabiliteit even klein is

als die van beton. Dit zou gerealiseerd kunnen worden met

een geïnjecteerde cementspecie of een stabiel bentoniet

mengsel.
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Deze na-injectie kan gerealiseerd worden met ingebetonneerde

lansen. Het verdient aanbeveling om de afdichtzekerheid door

middel van een proef van te voren te testen.

De statische kracht op het kopvlak (4,0 x 5,0 m) bij 900 m

water- kolom is:

P - 900 x 10 x 4 x 5 • 18.104 [kN]

Bij een pluglengte L

spanning:

15 m wordt de gemiddelde schuif-

18.10
S - 7 - (2x4+5X15-2,5)

Op eenvoudige wijze kunnen de spanningen in de betonnenplug

en in het steenzout op de kritieke plaatsen bepaald worden.

Hierbij wordt de sterkte van het steenzout (trek en druk)

gelijkgesteld aan dat van beton. 3ij een totale veiligheid

van j » 2,5 op bezwijken zijn de toelaatbare spanningen:

Druk: er' - -30.103 kN/m2 a'max - 0,4 x 30.103- -12.10 3 fcN/m2

Trek: a - 3.103 kN/m2 OTiax - 0,4 x 3.103» l , 2 . 1 0 3 kN/m2

Detail tand:

:f>:::.Schuifvlak

Dit vlak spannings-
loos verondersteld
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Tijdens bezwijken wordt de wrijvingshoek tussen het beton en

het steenzout gesteld op i * 25"; met andere woorden:

* tan 25° " °'47

uit het horizontaal evenwicht van een tand volgt:

PjL - 1061 kN

F// =• 499 kN

of gelijkmatig verdeeld aangenomen dan zijn de spanningen:

p " F •
a = -rfö = -1496 kN/m2; T = -q^ = 703 kN/m2

Hordt de tand als een console beschouwd, dan zijn de normaal

buigspanningen loodrecht op het schuifvlak:

M F" - W2 2 - 2
a = - = =- = 1058 kN/m < a = 1200 kN/m

W 1 , ,2 max
6 -1*1

Ten gevolge van het hoge schuifspanningsniveau kunnen

hoofdtrekspanningen ontstaan. Met behulp van de trans-

formatie formules voor de bepaling van de hoofdspanningen

worden de spanningen in A en B bepaald:

H o o f d s p a n n i n g e n : S . , - . i ( S + S > + \ / ( S x x S y y ) 2 + S 2
xy

Voor A geldt:

S » S * 0; S - 1108 kN/m2
xx yy xy
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S1 » + 1108 kN/m
2 < amax - 1200 kN/ra2

S - - 1108 kN/m2 > 5'max * -12000 kN/m2

Voor B geldt:

S - -1062 kN/m2; S - 0; S - 703 JcN/m2
xx yy xy

Sx • 350 kN/m
2 < 5max - 1200 kN/m2

S, - -1412 kN/m2 > öf'max - -12000 kN. 2
^ /m

Conclusie: een betonnen plug met een lengte van 15 m, heeft

Voldoende weerstand tegen de hoge waterdruk.
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A.5.2 Onderzoek naar de permeabiliteit van de betonnen plug bij

een waterdruk van 900 m waterkolom.

Berekend wordt hoelang een watergedeelte er over doet voor-

dat deze door de betonnen plug gepenetreerd is, indien van

een constante drukgradient uitgegaan wordt.

De permeabiliteit wordt voornamelijk bepaald door de permea-

biliteit van de gebruikte toeslagmaterialen. Dit wordt ver-

oorzaakt door de zeer fijne poriënverdelijig in de verharde

cement pasta in tegenstelling tot de grovere poriënver-

deling en de grotere poriën van de meest gebruikte toeslag-

materialen.

De permeabiliteit van beton kan variëren tussen

k - lCf11 a 10~13 m/sec. [1]

Voor de bepaling van de penetratie tijdsduur wordt de

bekende formule van Darcy gebruikt, die toepasbaar is voor

' stationaire stromingstoestanden.

De penetratie snelheid is

i - k . 4fdL

dH - drukhoogte verschil - 900 [m]

k - permeabiliteit beton « ïo""11 [m/s]

dL - lengte van gepenetreerde monster * 15 [m]

De penetratie tijdsduur is dan:

dL (dL)2 152 , _ ,„10
T - — ' r—JT = T-, - 2,5 . 10 s

V k.dH 1 0-ll # 9 0 0
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1 jaar = 3.10 s, dus T - 790 jaar.

In werkelijkheid zal de penetratie tijdsduur langer dan het

hierboven berekende bedragen. Immers, de stationaire stro-

mingstoestand is de uiteindelijke eindtoestand. In de begin-

toestand moet de druk- verdeling zich nog ontwikkelen.

grenslaag

Ontwikkeling van drukverloop in betonnen plug

van begintoestand (t*0) tot eindtoestand (t*«)

Conclusie: de permeabiliteit van de betonnen plug met een

lengte van 15 m is miniem. In dit verband moet

opgemerkt worden dat permeabiliteit van de totale

plug afhankelijk is van de wijze waarop de grens-

laag gedicht is. 'in het voorgaande, onderwerp is

het e.a. hierover geschreven.

A.5.3 Krimpspanningen in betonnen plug

De betonnen plug woedt gerealiseerd dooc de ruimte tussen

twee gemetselde wanden te vullen met beton. Doordat het

beton koud tegen de vlakken van de steenzoutgang gestort

wordt is er sprake van belemmerde krimpverkorting waarbij de

trekspanningen in het ongewapende beton behoorlijk kunnen

oplopen.
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De grootte van de krimp kan beperkt worden door een goede

keuze van het toeslagmateriaal. Het cement speelt hierbij

een ondergeschikte rol omdat gebruik gemaakt kan worden van

krimpvrije mortel [1].

De belemmerde krimpverkoifting wordt bepaald volgens NEN 3861:

£.-« _ £/-.< Ir Ir Ir
r * c • K. • K. » K,

b h j

e , * basiskrimp - 27,5 . 10~ bij een relatieve

vochtigheid van 70%

k, = afhankelijk van betonkwaliteit = 1,1 bij B30

k = afhankelijk van fictieve dikte * 0,50 bij dH groter

dan 500 mm

k. » afhankelijk van ouderdom = 1 bij t = »

£r, <* 27,5 . 10~
5 . 1,1 . 0,50 . 1 » 1,5 . 10~4

De krimpspanning wordt berekend uit a * E. e .

Tengevolge van de kruip wordt als elasticiteitsmodulus voor

het beton

E'
- — — aangehouden. Door de afname van de elasticiteitsmodulus
1+03

ten gevolge van de kruip blijven de krimpspanningen beperkt.

De kruipcoefficient <pj volgt uit:

<j,j - kc . kd . kb . kh . kj

k * 2,3 bij een relatieve vochtigheid van 70%
k, » 0,4 afhankelijk van ouderdom en cementklasse
d
k. =• 1,1 afhankelijk van betonkwaliteit
o
k. » 0,7 afhankelijk van fictieve dikte
n
k. = 1,0 afhankelijk van ouderdom
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!|>j * 2 , 3 . 0 , 4 . 1 , 1 . 0 , 7 . 1 - 0 , 7 1

• -ii j 10 4 2 7 7

E = y ~ r = ' ^ = 1,17.10 N/mm = 1,17.10 kN/m

: | j

De krimpspanning is:

er - E.e - 1,17.1O?.1,S.1O""- 1760 kN/m2< 0,7.3000 » 2100

Opmerkingen: - de krimpspanningen zijn bepaald voor t •* <»,

terwijl de positieve invloed van de ouder-

dom op de sterkte ontwikkeling niet in de

beschouwing is meegenomen

- door de grote afmetingen van de plug wordt

de krimpsnelheid vertraagd, hetgeen een

gunstige invloed heeft op de uiteindelijke

k r impspann inge n.

A.5.4 Temperatuur effecten

De ontwikkeling van hydratatiewarmte kan aanleiding geven

tot scheurvorming. Echter door een goed gecontroleerd

koelingsysteem toe te passen, bijvoorbeeld met een buizen-

stelsel en waterkoeling, zijn deze scheuren te vermijden*

Referentie:

1. Neville, A.M. - Properties of Concrete (1975),
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