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VOORWOORD 

Op 26 april 1986 vond in de Sovjet-Unie een reactorongeval plaats nabij Tsjernobyl (ca 130 
km van Kiev), waarbij de schade zo groot was (Fig. 1) dat enorme hoeveelheden radionu-
cliden in de atmosfeer werden verspreid. Dit ongeval heeft niet alleen in de Sovjet-Unie, doch 
ook in landen ver daarbuiten, grote gevolgen gehad. Voor de Sovjet-Unie staan de directe 
gevolgen van het ongeval - de doden, de zieken, de geëvacueerden en de gevolgen voor de 
energievoorziening - om begrijpelijke redenen voorop. Het nut en de toekomstige rol van 
kernenergie voor elektriciteitsopwekking lijken in de Sovjet-Unie, ook na dit zeer ernstige 
ongeval, echter geen punt van discussie. 

Buiten de Sovjet-Unie, en vooral in West-Europa, heeft de overtrekkende radioactieve 
wolk in sommige landen voor veel consternatie gezorgd. Maatregelen ter beperking van de 
Jralingsdosis bij de bevolking werden ijlings genomen. Juist door die maatregelen ontstond 
enter soms een groeiende verwarring als gevolg van werkelijke en schijnbare inconsistenties. 
Dit ook binnen de Europese Gemeenschappen onvoldoende gecoördineerde overheidsbeleid 
meet voornamelijk worden verklaard uit het feit dat een ongeval met een reactor in de 
Sovjet-Unie, met als gevolg fall-out in grote delen van West-Europa, in slechts weinig 
dra iboeken voor rampenbestrijding voorkwam. In enkele landen waren de reacties van de 
be^lking dan ook vrij emotioneel; in andere landen daarentegen is nauwelijks enige beroe
ring ontstaan. 

He< reactorongeval bij Tsjernobyl was (en is) het ernstigste uit de geschiedenis van de civiele 
kernenergie. De gevolgen ervan waren, door de grote hoeveelheid verspreide radioactieve 
stoffe-j, veel ernstiger dan die van het tot dan toe ernstigste ongeval (met eenheid 2 van de 
centrale bij Harrisburg, Verenigde Staten), hoewel ook daar sprake was van e-;n (gedeeltelijk) 
smelten van de reactorkern. 

Het ongeval te Harrisburg begon op 28 maart 1979. Het leidde tot een groot aantal 
aanpas ingen in de veiligheidsconcepten van de kernenergiecentrales die in het Westen waren 
en werden gebouwd. De 'lessen uit Harrisburg1 hebben volgens de betrokken deskundigen de 
reactorveiligheid dan ook zeker verhoogd. Betekent Tsjernobyl echter dat de aanpassingen die 
zijn gerealiseerd na het ongeval in Harrisburg toch onvoldoende effectief zijn? En moet het dus 
mogelijk of zelfs waarschijnlijk worden geacht dat in de toekomst meer kemsmeltingsonge-
vallen zullen optreden, zo mogelijk met nog ernstiger gevolgen dan bij Tsjernobyl? 

Dit boek wil op die vragen een zo duidelijk mogelijk antwoord geven. Daartoe worden de 
beide ongevallen beschreven en geanalyseerd. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de 
onderlinge overeenkomsten, maar ook aan de onderlinge verschillen. Op grond van de 
bevmdingen zal vervolgens worden uiteengezet of het, volgens de opvattingen van de auteurs, 
verantwoord is om met kernenergie verder te gaan op de wijze die tot het ongeval in 
Tsjernobyl gebruikelijk was. 
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У12. 1 
()\er/icht van het sterk beschadigde reactorgebouw in Tsjernoby! (situatie op 1986-05-09). Foto Tass -
Associated Press. 

De KEMA heeft gemeend aan alle andere beschouwingen over het ongeval bij Tsjernobyl 
deze technisch wetenschappelijke analyse te moeten toevoegen. Zoals bekend stond Neder
land eind april 1986 immers aan de vooravond van een uitbreiding van het aantal Nederlandse 
kernenergiecentrales. Als centrale organisatie van de Nederlandse elektriciteitsbedrijven had 
de KEMA reeds een aanzienlijke rol gespeeld bij de opstelling van de specificaties waaraan 
de/e centrales /ouden moeten voldoen; tevens was aan de KEMA een verdere rol toebedacht 
bij de realisatie van de uitbreiding. Vanuit deze achtergrond heeft de KEMA. die destijds reeds 
aandacht besteedde aan de analyse van het ongeval bij Harrisburg (Mostert & Dufour, 1979; 
Mostert, 19H6. |987). nu ook het verloop van het ongeval bij Tsjernobyl nauwkeurig 
geanalyseerd en met de verkregen inzichten nogmaals kritisch gekeken naar de ontwerpeisen 
\ oor de bestaande en de nieuw te bouwen kerncentrales in Nederland. Als nevenprodukt van 
die analyse is dit boek ontstaan waarin wordt nagegaan in hoeverre de inzichten die er na 
Harrisburg. maar voor het ongeval in Tsjernobyl bestonden over de toepassing van kernener
gie in Nederland, eventueel moeten worden aangepast. 

Aan dit boek is bijgedragen door diverse medewerkers van de KEMA. In alfabetische 
volgorde zijn dit: Ing. A.C. Bolsterlee (reactorsystemen en hun veiligheidsvoorzieningen), Ir. 
B.Th. Eendebak (reactorveiligheid en risico-analyse). Dr. Ir. J.A.M.M. Kops (ioniserende 
straling en stralingshygtënische aspecten). Dr. A.J. van Loon (redactie). Prof. Ir. P. Mostert 
(analyse van het ongeval in Harrisburg en vergelijking van dit ongeval met dat in Tsjernobyl). 
Dr. Ir W..I. Oosterkamp (reactorfysica), Ir. R.W. van Otterloo (betrouwbaarheidsanalyse). 
Dr. Ir. A.C.M, van Vonderen (thcrmohydraulica en toepassing van kernenergie)en Mr. L. van 
Weele (juridische aspecten). Verder werden substantiële bijdragen (ontwerp van de centrale in 
Tsjernobyl. beschrijving en analyse van het ongeval daarmee) geleverd door Prof. Dr. J.A. 
Goedkoop, oud-directeur van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). 
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Hoofdstuk I 

INLEIDING 

Het ongeval dat op 26 april 1986 plaatsvond met eenheid 4 van het kerncentralecomplex bij 
Tsjernobyl heeft in veel landen opnieuw geleid tot een periode van herbezinning op de 
toepassing en verdere ontwikkeling van kernenergie. Eerder leidde het ongeval met eenheid 2 
van de centrale bij Harrisburg tot een dergelijke periode van herbezinning. Toch staat ook na 
dit tweede, zeer ernstige, kernsmeltingsongeval in vrijwel geen enkel land dat kernenergie 
toepast voor elektriciteitsopwekking het belang van deze energiebron voor de toekomstige 
energievoorziening als zodanig ter discussie. Zelfs in de afgelopen 'magere'jaren, die in feite in 
1979 begonnen na het ongeval bij Harrisburg, is dan ook de mondiale ontwikkeling van 
kernenergie voortgezet met jaarlijkse groeicijfers in de orde van grootte van 109?. Er zijn 
inmiddels circa vierhonderd kernenergiecentrales in bedrijf met een gezamenlijk vermogen 
van ongeveer 275.000 MW(e); deze centrales zijn thans verantwoordelijk voor circa 16% van 
de mondiale elektriciteitsproduktie. In het Oostblok waren er in 1985 zeventig kernenergie
centrales in gebruik meteen gezamenlijk vermogen van ca 35.000 MW(e), goed voor 10-119; 
van de elektriciteitsproduktie. 

Voordat het ongeval bij Tsjernobyl plaatsvond waren er mondiaal in totaal ca 4000 
reactorjaren bedrijfservaring opgedaan (in de civiele sector), zonder dat r.ucleaire ongevallen 
plaatsvonden waardoor doden vielen te betreuren: een unicum voor een tak van industrie van 
deze omvang en complexiteit. Deze gunstige resultaten konden mede worden behaald dankzij 
de strenge veiligheidseisen. Die eisen leidden ook voortdurend tot nieuwe technische ontwik
kelingen, zowel in het Westen als in de Sovjet-Unie. 

Het ongeval met de centrale bij Tsjernobyl kon niettemin plaatsvinden, ondanks de 
Russische veiligheidsvoorzieningen aan hun twee typen van de z.g. thermische reactoren, 
namelijk de grafiet-gemodereerde RBMK (zoals de centrales in Tsjernobyl) die uitsluitend in 
de Sovjet-Unie zelf werd gebouwd, en de druk-waterreactor, die door de Sovjet-Unie ook aan 
andere landen uit het Oostblok werd geleverd. Het is niet waarschijnlijk dat de Russische 
deskundigen zelf rekening hebben gehouden met een ongeval dat zulke ernstige gevolgen zou 
hebben als in Tsjernobyl. Toch lijkt er nauwelijks sprake te zijn geweest van paniek, hoewel de 
noodzakelijke evacuatie van ca 135.000 omwonenden veel consternatie met zich mee moet 
hebben gebracht. 

Reacties op het ongeval bij Tsjernobyl 

Het grensoverschrijdende karakter van de radioactieve uitstoot heeft sterk bijgedragen aan de 
aandacht die internationaal aan het ongeval bij Tsjernobyl werd gewijd. Verschillende 
rapporten, studies en publikaties over de reactor, het ongeval en het verloop daarvan zijn 
inmiddels verschenen. In augustus 1986 presenteerde een staatscommissie van de Sovjet-Unie 

11 



reeds een lijvig rapport (USSR-SC Li AE. 1986) aan hei Internationaal Bureau voor Kernener
gie (IAEA) te Wenen. Dit rapport is gaan fungeren als het belangrijkste openbare naslagwerk 
met betrekking tot de RBMK, waarover tot dan toe weinig bekend was en die weinig 
gelijkenis vertoont met de in het Westen veelvuldig toegepaste licht-waterreactoren. 

Direct na het verschijnen van het Sovjet-rapport heeft een groep experts, verenigd in de 
International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG), een eerste internationale studie 
verricht naar het ongeval. Als basismateriaal dienden daarbij het Russische rapport en 
discussies met verschillende Sovjet-experts. De bevindingen zijn neergelegd in een INSAG-
rapport van september 1986 met het doel de lidstaten van het IAEA behulpzaam te zijn bij het 
trekken van lering uit het ongeval, en daardoor de veiligheid bij de civiele toepassing van 
kernenergie verder te vemogen. Het INSAG-rapport geeft aanbevelingen voor verdere acties 
en afwikkeling, vooral op het niveau van internationale organisaties, en omschrijft gebieden 
waarop verdere studie gewenst lijkt. 

Instituten in verschillende landen zoals de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk, de Verenigde 
Staten en Groot-Biittanniê, hebben inmiddels evaluaties gemaakt of laten maken van het 
ongeval te Tsjernobyl om daaruit lering te trekken met betrekking tot het type reactoren dat in 
die landen in bedrijfis of wordt gebouwd. Voorlopige conclusies zijn gepresenteerd tijdens een 
aantal internationale symposia. Ook in Nederland werden analyses van het ongeval gegeven, 
met speciale aandacht voor oorzaken, gevolgen en maatregelen, tijdens drie symposia die 
waren georganiseerd door de Afdeling voor Kerntechniek van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs gegeven; die gegevens werden eveneens in boekvorm uitgebracht (Van Loon, 
1987). 

Internationaal overleg heeft ook reeds in september 1986 geleid tot acceptatie van een 
tweetal conventies door nagenoeg alle IAEA-lidstaten, waaronder Nederland. Deze conven
ties hebben betrekking op de informatieverschaffing bij grensoverschrijdende ongevallen en 
op de wederzijdse assistentie bij reactorongevallen. Bij een ongeval met een Russische 
kernonderzeeboot op de Atlantische Cvcaan voor de Amerikaanse oostkust in oktober 1986, 
heeft de Sovjet-Unie laten zien de informatieplicht serieus op te vatten. 

Voortgang in de Tsjernobyl 

In de Sovjet-Unie probeert men inmiddels om de gevolgen van het ongeval zoveel mogelijk 
ongedaan te maken of te beperken. De normalisering van het gebied rond de centrale ~al 
overigens nog de nodige tijd en hoofdbrekens kosten. De gevolgen voorde stroomvoorziening 
werden, voor zover mogelijk, beperkt gehouden, o.a. door de na het ongeval stilgelegde 
elektriciteitsproduktie door de overige reactoren in Tsjernobyl weer te beginnen zodra men 
dat verantwoord vond. 

Reactor 1 werd vrij spoedig weer in gebruik genomen; begin november 1986 was dat het 
geval met reactor 2; het weer in bedrijf nemen van de derde reactor vond plaats in de loop van 
1987. Om reactor 4 werd een betonnen 'sarcofaag' gestort (Fig. 2). Op 13 maart 1987 maakte 
Andronik Petrosyants, voorzitter van het Sovjet-comité voor kernenergie, bekend dat de 
bouwwerkzaamheden aan reactor 5 inmiddels waren hervat en dat ook het werk aan reactor 6 
weer op korte termijn zou beginnen. Op die manier wordt in de Sovjet-Unie getracht om de 
ook reeds voor het ougpval te Tsjernobyl onvoldoende elektriciteitsproduktie zo spoedig 
mogelijk op te voeren, waarbij aan kernenergie in toenemende mate een belangrijke rol wordt 
toegedacht. 
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Het tot een betonnen sarcofaag verpakte reactorgebouw van Tsjernobyl-4 (situatie op 1986-12-02). AP 
'A irephoto. 

Consequenties voor Nederland 

De vraag of. en zo ja: hoe, Nederland verder moet met kernenergie, is door het ongeval 
opnieuw actueel geworden. Ten aanzien van eventueel nieuw te bouwen centrales heeft de 
Regering op 2 mei 1986 besloten om de verdere besluitvorming op te schorten tot na het 
bekend worden van de resultaten van een aantal studies en orderzoeken. Het ongeval in 
Tsjernobvl kan zo voor Nederland en verschillende andere landen van invloed worden op de 
energievoorziening, en vooral c^ te elektriciteitsvoorziening, op langere termijn. De nood
zaak om het ongeval te Tsjernobyl in brede zin te bestuderen en te onderzoeken op 'lessons 
learned' wordt daarom alom onderkend. 

De Nederlandse regering heeft vrijwel onmiddellijk na het ongeval een 'Werkplan afwikke
ling Tsjemobyl' aangekondigd. Op 23 juni 1986 isdit plan door de Minister van VROM aan 
de Tweede Kamer toegezonden. Een Operational Safety Analysis Review Team (OSART) 
van het IAEA heeft op verzoek van de Nederlandse Regering in november 1986 de kerncen
trale in Borssele doorgelicht op aspecten t.a.v. management en bedrijfsprocedures; in april 
1987 meldde het OSAR Team dat een toen juist afgesloten tweede inspectie had aangetoond 
dat inmiddels alle geëigende korte-termijn maatregelen tot volle tevredenheid waren uitge
voerd. In de kerncentrale te Dodewaard is een OSART-inspectie uitgevoerd in april/mei 
1987; de bevindingen van dat team waren nog niet bekend bij het ter perse gaan van dit boek. 

Een extern bureau heeft inmiddels in opdracht van de regering het functioneren van het 
Coördinatie Centrum te Leidschendam in de periode direct na het ongevai geanalyseerd. De 
radioactiviteitsmetingen van o.a. RIVM, KEMA en ECN, verricht in de periode direct na het 
ongeval, werden samengevat in voortgangsrapporten die in mei, resp. juni 1986 naar de 
Tweede Kamer werden gezonden. Verder onderzoek naar meer technische aspecten van 
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bestaande centrales zijn rond eind 1986 begonnen onder directe supervisie van de Kernfysi
sche Dienst» К FD). 

De taakgebieden die in de actieprogramma's van de overheid zijn opgenomen bestrijken 
enkele wezenlijke facetten rond de toepassing van kernenergie. Zij komen in dit boek echter 
niet of slechts zijdelings aan de orde. 

De maatschappelijke aanvaarding van kernenergie en van de daarmee verbonden risico's 
blijft een factor van grote betekenis. Risico's lijken eerst dan aanvaardbaar te worden wanneer 
zij begrijpelijk worden en wanneer er een duidelijk 'nut' tegenover staat. Daarbij wordt dan de 
relatieve zwaarte van het risico afgewogen door vergelijking met de risico's en ongemakken 
die verbonden zijn aan de alternatieven. 

Het nut en de onmisbaarheid van een betrouwbare en economisch verantwoorde energie
voorziening lijken ook in Nederland nauwelijks ter discussie te staan. Het is daarom noodzake
lijk te bezien hoe een optimale elektriciteitsvoorziening, ook op langere termijn, kan worden 
gewaarborgd. Dat valt echter buiten het terrein dat deze bijdrage wil bestrijken. Over dat 
onderwerp zijn in de atgelopen jaren talrijke publikaties verschenen, onder andere van de 
VDEN (1980, 1981,1982), die een bron zijn van veel praktische informatie en die daardoor 
kunnen bijdragen aan verdieping van inzicht in de energieproblematiek en de rol die kerne
nergie daarin kan of wellicht ook moet spelen, ondanks Tsjernobyl. 

Dit boek houdt zich vooral bezig met de essenties van het ongeval in Tsjernobyl en de 
daaruit te trekken conclusies met betrekking tot de reactorveiligheid. Daarbij spelen de 
technische verschillen tussen de reactortypes in het Westen en het Oostblok een belangrijke 
rol. Tevens wordt aandacht besteed aan de thans algemeen aangehangen filosofie dat door 
middel van simplificatie en gebruik makend van bewezen technologieën, stap voor stap een 
verdere verlaging van de risico's kan worden bereikt. 

Een en ander is terug te vinden in de opbouw van dit boek, waarin de genoemde aspecten 
achtereenvolgens aan de orde komen. In hoofdstuk II en hoofdstuk IV worden oorzaak en 
verloop van de ongevallen in respectievelijk Tsjernobyl en Harrisburg geanalyseerd; bij de 
analyse van het ongeval in Tsjernobyl (hoofdstuk II) zijn onder andere gegevens gebruikt die 
van Sovjet-zijde zijn verstrekt, aangevuld met werk van het Amerikaanse Department of 
Energy (DOE). In hoofdstuk III worden die gegevens vergeleken met de inzichten die 
hierover bij de KEMA zijn ontstaan naar aanleiding van reactorfysische en thermohydrau-
lische overwegingen, en van computerberekeningen die het ongevalsverloop weergeven. 

Een belangrijke vraag is of, en zo ja: in welke mate, een soortgelijk ongeval als dat bij 
Tsjernobyl ook in het Westen zou kunnen plaatsvinden. Om die vraag zo goed mogelijk te 
beantwoorden wordt in hoofdstuk V ingegaan op de consequenties van kernsmeltingsonge-
vallen in licht-waterreactoren en op de kans van optreden van een dergelijk ongeval. In 
hoofdstuk VI worden de wettelijke kaders aangegeven waarmee de risico's worden ingeperkt 
en waarmee eventueel toch optredende schade kan worden geregeld. In hoofdstuk VII, 
tenslotte, wordt ingegaan op de lessen die de ongevallen in Tsjernobyl en Harrisburg ons 
hebben geleerd en op de mogelijke gevolgen daarvan voor de verdere toepassing van 
kernenergie in Nederland. 

Absolute veiligheid bestaat niet, ook niet bij de elektriciteitsvoorziening. Dé oplossing voor 
alle problemen rond de energievoorziening bestaat evenmin. Vele factoren spelen een rol, 
zodat de aanpak altijd een compromis zal moeten zijn. Dat gegeven zal men ook in het oog 
moeten houden wanneer de lessen uit de kernsmeltingsongevallen van Tsjernobyl en Harris
burg worden getrokken. 
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Hoofdstuk II 

HET ONGEVAL BIJ TSJERNOBYL 

De explosie van eenheid 4 van de kerncentrale bij Tsjernobyl die zich voordeed op de ochtend 
van 26 april 1986 luidde een ongeval in dat onder het personeel dat de brand moest bestrijden 
binnen enkele weken 31 doden eiste, voornamelijk als gevolg van een te hoge stralingsdosis. 
Ongeveer 135.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Een gebied met een straal van dertig 
kilometer rond de centrale raakte zwaar met radioactiviteit besmet en in verschillende delen 
van West-Europa vroeg de fall-out om maatregelen. Inmiddels zijn de acties en maatregelen in 
verband met de directe gevolgen van het ongeval overigens, althans voor wat West-Europa 
betreft, goeddeels afgesloten. 

In de berichtgeving is terecht veel aandacht geschonken aan zowel de menselijke fouten die 
tot het ongeluk in Tsjernobyl hebben geleid, als aan de moed die is betoond bij werkzaam
heden om de gevolgen ervan te beperken. Dat die gevolgen zo rampzalig waren is echter niet 
alleen te wijten aan menselijke fouten die tijdens een veiligheidsexperiment werden gemaakt, 
maar ook aan het ontwerp van de RBMK-1000, een reactortype waarvan er alleen al in 
Tsjernobyl vier stonden en nog twee in aanbouw waren. 

Het is daarom noodzakelijk om aan de reconstructie van het ongevalsverloop een beschrij
ving te laten voorafgaan van het reactorontwerp, inclusief een analyse van de rol die de 
ontwerpkarakteristieken bij het ongevalsverloop hebben gespeeld. 

Het ontwerp van de reactor 

Voor het ongeval in Tsjernobyl was in het Westen weinig bekend van de technische 
karakteristieken van de RBMK-1000. Pas in augustus 1986 werd door de Russen op een 
bijeenkomst van het International Atomic Energy Agency te Wenen een rapport met 
uitvoerige beschrijvingen gepresenteerd (USSR-SCUAE, 1986), waarin ook het ongevalsver
loop werd beschreven. Dat rapport liet echter nog veel vragen onbeantwoord; een deel van die 
vragen werd beantwoord - zij het veelal op grond van interpretaties - door op de Sovjet-rap-
portage gebaseerde rapporten die werden opgesteld door de International Nuclear Safety 
Advisory Group (INSAG, 1986) en de United States Nuclear Regulatory Commission 
(USNRC, 1987). De hier gepresenteerde beschrijving is mede op voornoemde rapporten 
gebaseerd, aangevuld met Russische vakliteratuur. Tevens is gebruik gemaakt van de beschrij
vingen en interpretaties die, aan de hand van eveneens vooral de hiervoor genoemde 
rapporten, zijn gemaakt door Van Iddekinge (1987). 

Algemene gegevens 

De RBMK (Fig. 3) is een grafiet-gemodereerde, met gewoon (licht) water gekoelde reactor, 
werkend met het z.g. drukbuisprincipe. Dit betekent dat de stoom wordt opgewekt in een 
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Fig 3 
Opengewerkte tekening van de RBMK-1000 (naar Semenov, 1983; De Haas, 1986). De nummers (1) 
tot en met (9) worden in de tekst verklaard. Langs de leidingen (3) waardoor het stoom/water-mengsel 
de reactor verlaat, loopt een tunnel (10) waardoorheen een stralingsdetector rijdt om eventuele lekkage 
van de radioactieve splijtingsprodukten uit de splijtstofstaven te signaleren. De afscherming rond de 
reactor (11,12,13) kan boven elk splijtstofkanaal worden weggenomen door de laad/ontlaad-machine 
(15), waarna, terwijl de koeling door de laad/ontlaad-machine wordt overgenomen, de afgewerkte 
splijtstof wordt verwijderd en nieuwe splijtstof wordt ingebracht. De afgewerkte splijtstofbundels gaan 
naar een waterbassin (14). Hoe groot de installatie is, blijkt in de tekening uit de positie van het dak boven 
de kraan (16), dat op een hoogte van 70 m ligt. 
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groot aantal (1661) verticale drukbuizen waarin zich de splijtstofelementen bevinden, en niet 
in een groot drukvat zoals dat gebeurt in de licht-waterreactoren die in het Westen gebruikelijk 
zijn. De RBMK is een Russisch ontwerp en is uitsluitend in Rusland in gebruik. Tijdens bedrijf 
kan bij deze reactor splijtstof worden gewisseld, waarbij de desbetreffende drukbuis wordt 
geïsoleerd van het primaire systeem. 

In de RBMK-1000 wordt stoom voor twee turbogeneratoren van el4 500 MW opgewekt 
door rechtstreekse overdracht van splijtingswarmte aan water. Evenals in Westerse kokend-
waterreactoren (zoa's die in de kerncentrale Dodewaard) bestaat de splijtstof uit gesinterd 
uraniumdioxide, verpakt in metalen hulzen (de splijtstofstaven) van ongeveer een centimeter 
in doorsnede, waardoor een groot oppervlak beschikbaar is voor de warmte-overdracht. In de 
Westerse kernenergiecentrales staan die splijtstofstaven (gebundeld en in gelid geplaatst in 
splijtstofelementen) in een groot drukvat. Hierin bevindt zich water dat de bij de splijting 
opgewekte warmte afvoert; dit water vervult echter ook nog een tweede functie, namelijk het 
afremmen van de neutronen. Bij elke splijting vliegen twee of drie neutronen met grote 
snelheid uit de splijtstof weg. Om voldoende kans te krijgen een andere uraniumkern tot 
splijting te brengen (en zo de gecontroleerde kettingreactie voort te zetten) moet het neutron 
eerst worden afgeremd. Daartoe moet het neutron het overgrote deel van zijn energie 
kwijtraken; dat gebeurt in licht-waterreactoren door ongeveer twintig botsingen met 
waterstofatomen. 

Bij de Russische RBMK-1000 vindt het afremmen van de neutronen niet plaats door 
botsingen met waterstofatomen, maar voornamelijk door botsingen met de zwaardere kool
stofatomen van gestapelde grafietblokken (1 in Fig. 3); om het grootste deel van zijn energie 
kwijt te raken, moet een neutron wel 114 botsingen maken met koolstofatomen. Door 1661 in 
het grafiet uitgespaarde kanalen lopen 22 m lange buizen (2), waarin boven elkaar twee 3,5 m 
lange bundels van elk achttien splijtstofstaven zijn geplaatst. Afgezien van de stalen eind
stukken boven en onderde reactor bestaat het hoofdbestanddeel van deze buizen, evenals dat 
van de splijtstofbekleding, uit zirconium, een metaal dat weinig neutronen absorbeert. 

Bij normaal bedrijf wordt per uur 37.500 Mg water van 545 К onderin de kanalen gepompt 
en daarin tot koken verhit, waarna het gevormde stoom/water-mengsel door leidingen (3) 
naar een van vier stoomafscheiders (4) wordt gevoerd. Per uur wordt daaruit 5400 Mg stoom 
verzameld, die met een temperatuur van 557 К en een druk van 7 MPa bij de turbines 
aankomt. Twee voedingspompen voeren het condenswater terug naar de stoomafscheiders. 
Van daaruit valt het verzamelde water door leidingen (6) naar de acht hoofdcirculatiepompen 
(7) die het via verdelers (8) en leidingen (9) onderin de reactorkanalen terugvoeren. 

De functies van warmteafvoer en het afremmen van neutronen zijn in dit reactortype dus 
gescheiden, zij het niet volledig, in de kanalen worden de neutronen natuurlijk toch wel 
enigszins afgeremd door het water en anderzijds wordt het grafiet door de neutronen (en de 
gammastraling) opgewarmd. Mede om de afvoer van de in het grafiet ontwikkelde warmte 
naar de kanalen te vergemakkelijken, is de hele grafïetstapeling luchtdicht opgesloten in een 
stalen omhulling. Hierin bevindt zich, behalve het grafiet, ook een gasmengsel van helium en 
stikstof dat de warmte gemakkelijker overdraagt. 

De constructie van de RBMK-1000 lijkt hierdoor heel wat ingewikkelder dan die van de 
Westerse kokend-waterreactor met een enkel drukvat. Historisch is een argument voor dit 
ontwerp echter geweest dat grafiet vrijwel geen neutronen absorbeert zodat met minder 
splijtingen toch een kettingreactie op gang kan worden gehouden. Het is dan ook mogelijk een 
grafietreactor te bedrijven met natuurlijk uranium, waarin het gehalte gemakkelijk splijtbaar 
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uranium-235 slechts 0,7fV bedraagt, /ulk*. aoren ziji. in en kort na de Twe. Je \V t reldoer-
log gebouwd om via neutrontnvanv t do л .u >mkernen van urmium-23ii iet voo 'oom-
wapens benodigde plutonium te pioduc- rer. r renais in Groot-Brittannië en Frai.xrijk waar 
civiele varianten zijn ontwikkeld ;s /o r Rusland de RBMK ontstaan. Weliswaar werkt de 
RBMK-1000 niet meer met natuurlijk агаг.лоп, maar het tot voor kort aangeh »iden ura-
nium-235-gehalte van 1,82 is aanzienlijk lâ ,er dan de ca 3% 6:г nodig is voor d Westerse 
licht-waterreactoren 

De RBMK-1000 verschilt in nog tal \ u '., < ichten tamelijk opvallend van de in : et Westen 
gebruikelijke reactortypes. Zo is hij vr -i gruei ^ Fig. 4) dan een licht-waterreactor, L' was het 
alleen maar omdat een neutron bij K>tsing met een koolstofatoom gemidr'?Id veel minder 
energie verliest dar. bij botsing met een waterstofatoom, zodat er r.-jgal wat gralet nodig is om 
de neutronen voldoende af te remmen. Daar stellen de Russen als \ oordele * tegenover dat de 
RBMK is opgebouwd uit betrek'.eFjk kleine, tamelijk eenvoud i te fabricenv onderdelen en 
dat er ook geen groot en zwaar drukvat vooi behoeft te worden gemaakt en vervoerd. Dit 
laatste argument lijkt weinig steekhoudend, want andere onderdelen zijn juist weer exUa 
griwt, zo hebben de stoomseparatoren van de RBMK een lengte van dertig .neter. F.en 
onmiskenbaar voordeel van het Russische ontwerp is dat het reactorbed rij f niet behoeft te 
worden onderbroken voor de verversing van splijtstofelementen. Hoe de splijtstof wordt 
gewisseld, wordt uiteengezet in het bijschrift van Figuur 3. De Westerse reactoren worden 
meestal eens per jaar stilgelegd en opengemaakt, waarna ongeveer een derde van de splijtstof
elementen eruit wordt gehaald en door nieuwe vervangen. 

Voor het ongevalsverloop in Tsjernobyl en de emst'ge consequenties daarvan zijn, naast de 
gemaakte menselijke fouten, drie technische voorzieningen waarschijnlijk van doorslagge
vende betekenis geweest. Dat zijn (1) de regel- en afschakelsystemen, (2) het noodkoelsysteem 

Fig. 4 
Overzicht van het patroon van de kern in een RBMK-1000(Tsjernobyl-1). FotoTass / Associated Press. 
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Fig- 5 
Verdeling van de neutronenabsorberende regelstaven over de reactoren Tsjernobyl-1 en Tsjernobyl-2. In 
deze horizontale doorsnede stelt elk blokje binnen de getekende kring een zuil grafietblokken voor met 
een doorsnede van 25x25 cm. Door elke zuil loopt een grafietbuis, waarvan 1693 splijtstofelementen 
bevatten, soms voorzien van een detector waarmee de plaatselijke dichtheid van neutronen en/of 
gammastraling wordt gemeten. Daarnaast zijn er 179 drukbuizen waardoorheen van boven naar onder 
water stroomt. Deze drukbuizen bevatten 146 handbediende regelstaven (MC), waarvan 89 voor het 
instellen van de gewenste verdeling van de vermogensdichtheid en 57 voor nooduitschaketing; 12 voor 
automatische vermogensregeling (ЛС) en 21 korte staven (SAR) voor regeling van de verticale 
vermogensverdeling. 

De verongelukte eenheid Tsjernobyl-4 had in totaal 211 regelstaven, resp. 103 en 72 van de twee 
typen MC's, 12 ACs en 24 SAR's. Daartoe moeten 32 splijtstofkanalen zijn vrijgemaakt; welke dat 
waren is niet uit de vrijgegeven informatie af te leiden. 
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en (3) het insluitsvsteem. Deze technische voorzieningen zullen daarom in de hieronder 
volgende paragrafen kort worden besproken. 

Regel- en afschakelsystemen 

Het regelen van het vermogen bij de RBMK-1000 is in verband met de grote afmetingen van 
de kern en de geringe overreactiviteit van een verse kern niet eenvoudig. Om de neutronen
dichtheid ook lokaal in de hand te kunnen houden, zijn er in de RBMK 211 neutronenabsor-
berende regelstaven, die in kanalen tussen de splijtstofkanalen op en neer kunnen worden 
bewogen. Door deze regelstaven in de juiste posities te plaatsen kan lokaal de neutronenver
menigvuldigingsfactor op de juiste waarde worden gehouden, en daarmee komt dan weer een 
evenwichtige warmteprodukte tot stand. Figuur 5 en Figuur 6 geven hierover nadere 
bijzonderheden. 

De 211 regelstaven bevinden zich in drukbuizen van Zr/Nb met een uitwendige diameter 
van 83 mm en een wanddikte van 3 mm (i.p.v. 4 mm voor de splijtstof-drukbuizen). Ze zijn 
onder te verdelen in drie soorten: 
{]) 175 handbediende regelstaven (MC) waarvan er 72 dienen voor noodsituaties; 
(2) 12 automatisch bediende regelstaven (AC); 
(3) 24 korte absorberstaven (SAR). 
De regelstaven waren voor het ongevalsverloop van groot belang in verband met hun invloed 
op de warmteproduktie. De warmteproduktie in een reactor is op elk moment namelijk 
ongeveer evenredig met het aantal neutronen dat haar bevolkt. Neutronen ontstaan wanneer 
een atoomkern door splijting overgaat in twee brokstukken plus twee of drie neutronen; de 
neutronen verdwijnen weer door in een atoomkern (bijv. van uranium of waterstof) te worden 
ingevangen of door uit de reactor weg te lekken. Net als in een menselijke bevolking kan men 
dan ook spreken van opeenvolgende generaties, zij het dat de levensduur van een neutron in de 
reactorkern in duizendsten van een seconde wordt gemeten. De verhouding tussen het aantal 
neutronen in een generatie en dat in de voorafgaande noemt men de neutronenvermenigvul
digingsfactor, gewoonlijk aangeduid met de letter k. Bij stationair bedrijf heeft к een waarde 
van één omdat een gecontroleerde kettingreactie vereist dat er per tijdseenheid steeds gelijke 
aantallen atoomkernen door thermische neutronen tot splijt ing worden gebracht; de reactor is 
dan kritisch. 

Noodkoelsysteem 

In geval van lekkage in een primair circuit ontsnapt koelmiddel van het reactorsysteem naar 
buiten. Treedt de lekkage op in dat deel van het primaire circuit dat zich binnen het 

Fig. 6 
De drie typen regelstaven van de RBMK-1000. Tegen een meterschaal, die zijn nulpunt heeft in het 
middenvlak van de reactor, zijn aangegeven: boven- en onderkant van de grafïetstapeling, de ligging van 
de .splijtstofelementen daarin en de beide uiteinden van de drukbuizen waarin de regelstaven op en reer 
bewegen. De verticale afmetingen zijn ontleend aan vrij primitieve tekeningen van de installatie; de 
horizontale afmetingen zijn sterk overdreven. De regelstaven hangen aan kabels; kennelijk om vastlopen 
in de lange drukbuizen te voorkomen zijn ze samengesteld uit ca I m lange secties die scharnierend zijn 
gekoppeld (USNRC, 1987: Fig. 2.15). De secties die neutronen moeten absorberen (zwart) zijn 
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opgebouwd uit manchetten boriumcarbide met een uitwendige diameter van 70 mm Om ongewenste 
neutronenverlie/en in water ie voorkomen /ijn er daarnaast even dikke verdringerscctie* van massief 
grafiet (gearceerd). 

Type MC. Voor de lengte wordt in de literatuur steeds 617 cm genoemd, voor het aantal absorberende 
secties /owe! 5 als 6. Dezelfde onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de verdringer. In overeenstem
ming met figuur 2.15 uitUSNRC( 1987) wordt aangenomen dat beide uit 6 secties bestaan, want alleen 
dan is de manier te begrijpen waarop beide /ijn gekoppeld. De verdringer hangt namelijk aan het 
absorberende deel door middel van een stang die in de onderste boriumcarbide-sectie kan schuiven. De 
/m daarvan moet /ijn dat, nadat de verdringer tot op de bodem van de drukbuis is gezakt, het 
absorberende deel nog verder in de reactor kan zakken. Dit leidl dan tot de getekende laagste stand. Als 
de door Van Iddekinge (1987) opgegeven 'effectieve slag' van 625 cm betrekking heeft op de verdringer, 
dan volgt daaruit de eveneens getekende hoogste stand, waarbij voor de verbindingsstang de maximaal 
mogelijke lengte van 1 m is aangenomen. 

Type AC. Dit type verschilt van type MC door het ontbreken van de verdringer. In de figuur is 
aangenomen dat de onderkant van de regelstaaf in uitgetrokken stand gelijk staat met de bovenkant van 
de splijtstof. De getekende laagste stand is gebaseerd op de door Van Iddekinge (1987) genoemde 
effectieve slag van 450 cm, al is niet duidelijk waarom men de staven niet verder zou laten zakken. 

Type SAR. Hier hangt het absorberende deel (volgens alle opgaven drie secties, totaal 305 cm lang) 
onder de verdringer. Voor het aantal secties daarvan wordt zowel 5 als 6 vermeld, maar hier is opnieuw 
de laatste waarde als de meest waarschijnlijke aangenomen. Ook is weer een koppeling.sstang veronder
steld. Als laagste stand is die getekend waarbij de verdringer symmetrisch in de reactor hangt; de hoogste 
stand is gebaseerd op de door Van Iddekinge (1987) genoemde slag van 700 cm. 
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insluitsysteem bevindt, dan begint de druk binnen het insluitsvsteem te stijgen. Het oplopen 
van de druk wordt tegengegaan door de ontsnappende stoom naar de afblaaskelders te leiden 
en in het daar aanwezige koude water te condenseren. 

Vanuit een noodkoelsysteem wordt dan noodkoelwater toegevoerd naar de reactor. De 
verzamelleiding van het noodkoelsysteem is aangesloten op een accumulator onder gasdruk. 
Wanneer deze accumulator leeg is, wordt de verzamelleiding gevoed via een standpijp waar 
drie pompen noodkoelwater inpersen vanuit een noodkoelwatervoorraadtank. Bij een breuk 
in een hoofdkoelmiddelleiding (diameter 300-900 mm) volgt een automatische snelafschake-
ling van de reactor. Bij kleinere lekkages in bijv. een drukbuis vindt de afschakeling via 
handbediening plaats. Het noodkoelsysteem is ontworpen voor een breuk van een hoofd
koelmiddelleiding en is redundant uitgevoerd. 

Insluitsysteem 

Het vrijkomen van de radioactieve splijtingsprodukten wordt vertraagd of voorkomen door 
achtereenvolgens de splijtstoftabletten, de splijtstofbekleding en het primaire systeem. Wan
neer een lek in de splijtstofbekleding optreedt, komen splijtingsprodukten direct in de 
stoom/water-kringloop terecht. Door in de afvoer van de drukbuizen naar de stoor afscheider 
het koelmiddel op radioactiviteit te controleren, worden eventueel defecte splijtsto» Mementen 
direct opgespoord en gelokaliseerd, waarna ze kunnen worden vervangen. 

Componenten waarvan wordt verondersteld dat daarin een lekkage of een breuk kan 
optreden, zijn omgeven door lekdichte ruimten die gezamenlijk het insluitsysteem vormen. 
Deze hebben een ontwerpdruk van 300-500 kPa. Stoom en water in deze ruimten worden 
naar afblaaskelders met waterbassins geleid waar de stoom kan condenseren. Deze afblaas
kelders bevinden zich onder de reactor. 

Een vrijgegeven foto (Fig. 7) toont dat boven de reactorkern een glazen lichtkoepel 
aanwezig is, zodat daar in geen geval sprake kan zijn van een werkelijk insluitsysteem. In 
Figuur 8 is aangegeven welke compartimenten zich volgens GRS (1986) binnen het insluitsys
teem bevinden van de centrale Smolensk 2, die identiek is aan Tsjernobyl-4. Grote componen
ten zoals de vier stoomafscheiders met een diameter van 2,6 ra en een lengte van 30 m, de 
bovenzijde van de reactor, en grote delen van de pijpsystemen zijn niet ingesloten. 

Technische gegevens 

Van Iddekinge (1987) heeft een groot aantal relevante technische gegevens over de RBMK-
1000 verzameld in een appendix bij zijn beschrijving van de reactor. Aan die appendix zijn de 
gegevens ontleend die zijn opgenomen in Tabel 1. 

Beschrijving van het ongeval 

Na een bedrijfstijd van ongeveer twee jaar waren onderhoudswerkzaamheden aan de reactor 
van Tsjernobyl-4 nodig en daarom was besloten op vrijdag 25 april de reactor buiten bedrijf te 
stellen. Als toen de gebruikelijke procedures zouden zijn gevolgd, zou het ongeval niet zijn 
gebeurd. Men had echter besloten van de gelegenheid gebruik te maken om een nieuwe 
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l ig . 7 
Overzicht van de reactorhal in een van de reactorgebouwen in Tsjernobyl (foto uit I9K2). Het glazen 
lichtvenster bovenin geeft aan dat er geen insluitsvsteem aanwezig is dat overeenkomt met de in het 
Westen gangbare insluiLsvstemen. ЛР Laserfoto. 

2.1 



Tabel 1 
Technische gegevens van de RBMK-IOOO (bi 

reactortype 
ontwerpleeftijd reactor 
moderator grafiet 
gewicht moderator 
koelmiddel 
reactorvermogen 
turbines 
splijtstof 
totale hoeveelheid U 
verrijkingsgraad 
gemiddelde versplijting 
hoogte kern 
diameter kern 
aantal regelstaven 

waarvan afschakelstaven 
aantal drukbuizen 
lengte van een drukbuis 

waarvan onder de kern 
waarvan in de kern 
waarvan boven de kern 

buitendiameter drukbuizen 
dikte drukbuizen 
totaalgewicht zircaloy 
splijtstofelementen per drukbuis 
staven per splijtstofeleinent 
vermogensdichtheid in splijtzone 
maximum vermogen per drukbuis 
gemiddeld vermogen per drukbuis 
maximum lineair vermogen per staaf 
gemiddeld lineair vermogen 
vermogensreductie! regeling) 
temperatuur zircaloy drukbuis 
temperatuur moderator 
debiet inert-gassysteem 
koelmiddelcirculatie 
persdruk hoofdkoelmiddelpompen 
temperatuur koelmiddel 

sloomgehalte 
snelheid stoom/water-mengsel 
stoomdruk in stoomafscheider 
stoomgeneratie 
buffervaten kernnoodkoeling 
totaal volume buffervaten 
watervolume per tank 
drijfgasvolume per tank 
druk in de buffervaten 
noodkoelpompen 
capaciteit noodkoelsysteem 
hoge-druk injectiepompen 
iage-druk injectiepompen 
totale opbrengst injectiepompen 
drukvereffeningsbassin koelpompen 
drukvereffeningsbassins 
waterinhoud drukvereffeningsbassins 
luchtinhoud drukvereffeningsbassins 
drukverefïeningssysteem 

i: Van Iddekinge, 1987). 

drukbuizen kokend-waterreactor 
30 jaar 
(inertisatie door 8OT He en 2Ш N2) 
ca 1800 Mg (in blokken van 25x25x60 cm) 
H20 
3200 MWth, 1000 MWe 
2 x 500 MW 
UOj 
180*Mg 
1.8-27t 
18.500 MWd per Mg U 
7m 
12 m 
211 
72 
1661 
22 m 
5 m (roestvast staal) 
8 m (Zr-2,5%Nb) 
9 m (roestvast staal) 
88 mm 
4 mm 
ca 140 Mg 
2 
18 
4.2 MW.rrr3 (gemiddeld) 
3,05 MW 
1,9 MW 
360-385 Wem-' 
150 Wem" 
8%.s-' (maximaal) 
600 К (maxii.iaal) 
825-975 К 
30 mMr' 
10.400 kg.s-] 

8.3 MPa 
543 К (intrede in kern) 
557 К (uittrede uit kern) 
15% (uittrede uit kern) 
20 m.s"' (maximaal) 
7 MPa 
1600 kgs-1 

2 x 6 tanks (hoge-druk injretie) 
160-200 mi water 
ca 14 m3 

ca II m3 

10 MPa 
3 
3 x m 
i 
3 
ca 3000 t.h-' 
3 (capaciteit 3x50^) 
2 boven elkaar 
ca 3200 m3 

ca 3700 m1 

0,45 MPa (maximale ontwerpdruk) 
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Fig. 8 
Insluit- en drukvereffenirtgssysteem van Smolensk-2, een reactor die idenuek is aan Tsjernolby 1-4 (naar: 
GRS, 1986). 

veiligheidsvoorziening te beproeven. Doordat bij dat experiment niet gehandeld werd over
eenkomstig de voorschriften, kon het fatale ongeval op 26 april beginnen. De nogal summiere 
Russiche rapportage over het ongevalsverloop (USSR-SCUAE, 1986) is van commentaar 
voorzien door de INSAG (1986) en vooral ook door de USNRC (1987); aan deze commen
taren is een deel van de volgende beschrijving ontleend. 

Bedoeling van het experiment 

Ook nadat een reactor, door inschuiven van alle regelstaven, ruimschoots is afgeschakeld, 
produceert hij nog lange tijd warmte. Weliswaar is dan het splijtingsproces opgehouden, maar 
de daarbij gevormde splijtingsprodukten zijn merendeels radioactief. Dat wil zeggen dat hun 
atoomkernen instabiel zijn en streven naar een stabielere toestand. De overgang naar die 
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stabielere toestand vindt volgens een goed bekend tijdsverloop plaats (iedere isotoop heeft zijn 
karakteristieke halfwaardetijd) en gaat gepaard met het vrijkomen van energie, deels in de 
vorm van doordringende gamma-straling, deels als bewegingsenergie van elektronen die nog 
m de splijtstof tot stilstand komen. Het blijft dus nodig koelwater langs de splijtstofstaven te 
voeren, want anders zouden eerst de metalen splijtstofbekleding en vervolgens ook de splijtstof 
zelf smelten, waardoor radioactiviteit zou vrijkomen. 

Voor het aandrijven van de pompen die zorgen voor het circuleren van het koelwater is 
elektriciteit nodig, maar aangezien een kerncentrale uiteraard op het elektriciteitsnet is 
aangesloten, is dat onder normale omstandigheden geen probleem. Men moet echter rekening 
houden met een plotselinge verbreking van de aansluiting op het net. Voor dat geval is er bij 
elke reactor een aantal dieselaggregaten met brandstofvoorraad beschikbaar. Bij de RBMK-
1000 duurt het ongeveer een minuut voordat die op toeren zijn gekomen, maar dat is niet erg 
als de reactor al geruime tijd eerder is afgeschakeld, want dan is de warmteproduktie door 
radioactief verval immers intussen sterk afgenomen. De netaansluiting kan echter ook worden 
verbroken terwijl de reactor in vol bedrijf is. In dat geval worden automatisch regelstaven 
ingeschoven en wordt de stoom verder rechtstreeks, dus niet meer via de turbines, naar de 
condensors geleid. 

De hoofdcirculatiepompen van de RBMK-1000 zijn voorzien van zware vliegwielen, 
waardoor deze na afschakeling nog ongeveer een halve minuut doordraaien. Daarna moet 
zich in de splijtstofkanalen een regime van natuurlijke convectie instellen, maar daarbij moet, 
zelfs voordat de diesels starten, voedingwater worden gesuppleerd ter compensatie van de 
voortgaande stoomvorming. Dat kan door met de hand de accumulatoren van het noodkoel-
systeem in werking te stel'en. Dit systeem is eigenlyk bedoeld om bij een pijpbreuk automa
tisch bij te springen. Bij een dergelijke gebeurtenis in Koersk begin 1980 was dit echter een 
nogal hachelijke operatie gebleken, en sindsdien werd onderzocht of in geval van nood ook 
koelwater kon worden toegevoerd door gebruik te maken van de uitloopenergie van de 
turbogeneratoren. Eerdere proeven met Tsjernobyl-4 hadden uitgewezen dat dit niet goed 
werkte doordat bij het uitlopen de spanning van de generator te snel daalde. Daarom was een 
spanningsregelaar geïnstalleerd en daarmee zou de proef worden herhaald. Daartoe zou de 
warmteproduktie in de reactor, normaal 3200 megawatt (MW), eerst worden teruggebracht 
tot 700-1000 MW, waarbij alleen nog de te beproeven turbogenerator zou behoeven te 
draaien. Vervolgens moest de stoomtoevoer naar de turbine worden onderbroken, waardoor 
automatisch de regelstaven zouden worden ingeschoven. Tevoren zou het noodkoelsysteem, 
dat anders onbedoeld in werking zou kunnen treden, buiten werking worden gesteld. Daar
door zou niet kunnen worden vastgesteld of de noodkoelwaterpomp in een vergelijkbare, 
niet-bedoelde situatie goed zou functioneren; in plaats daarvan zou men kijken hoe lang de 
uitlopende turbogenerator de hoofdcirculatiepompen draaiende kon houden. De proef moest 
voor de zaterdagochtend van 26 april zijn beëindigd. 

Uitvoering van het experiment 

Het opgestelde tijdschema voor het experiment leek geen probleem toen men in het begin van 
vrijdagmiddag op half vermogen was aangeland. De eerste turbogenerator en vervolgens ook 
het noodkoelsysteem werden toen uitgeschakeld. Op dat moment kwam echter van de 
distributie-organisatie (de plaatselijke 'SEP') het bevel het vermogen niet verder te doen dalen 
omdat anders de behoefte aan elektriciteit onvoldoende kon worden gedekt; dit bevel bleef tot 
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ver in de avond van kracht. 
Kennelijk had de onderbreking van het experiment onzekerheid of onduidelijkheid 

geschapen, want bij het verder terugregelen van de reactor werd een bedieningsfout gemaakt. 
De produktie van sphjtingswarmte liep daardoor terug tot slechts 30 M W. Met alle mogelijke 
middelen trachtte men vervolgens terug te keren naar het voorgeschreven vermogen, maar 
daarbij werd men gehinderd door de toenemende neutronenvangst door het nuclide xenon-
135. Dit xenon-isotoop ontstaat door verval van het splijtingsprodukt jodium-135 (halve
ringstijd 6,7 h) en verdwijnt door neutronenvangst of door radioactief verval (halfwaardetijd 
9,2 h). Bij constant reactorvermogen stelt zich een stationaire concentratie xenon-135 in. 
Wordt echter daarna het vermogen verlaagd, dan verdwijnt er per tijdseenheid minder 
xenon-135 door neutronenvangst, terwijl de vorming uit jodium-135 aanvankelijk even hard 
doorgaat, zodat de hoeveelheid xenon-135 - en daarmee het neutrenenverlies - toeneemt. Dit 
verstoorde evenwicht resulteerde bij het experiment in Tsjernobyl m een teruglopend reactor
vermogen en moest worden gecompenseerd door de regelstaven verder uit de kern te trekken, 
d.w.z. door de neutronenvangst van de regelstaven te verminderen. Uiteindelijk lukte het de 
warmteproduktie op 200 MW te brengen, maar toen waren wel, ter compensatie van het 
neutronenverlies in xenon, bijna alle regelstaven uitgetrokken. 

Dit laatste zou volgens de voorschriften al een dwingende reden geweest zijn om verder van 
het experiment af te zien. Hetzelfde gold voor het te lage vermogen. De bedrijfsploeg wilde 
echter het experiment binnen de gestelde termijn tot een goed einde brengen, en zette daarom 
de werkzaamheden toch voort. Zelfs werd, om bij eventuele mislukking de proef meteen nog 
eens te kunnen doen, ook nog de beveiliging overbrugd die, toen men vier seconden na 01 h23 
eindelijk de stoomtoevoer naar de turbine onderbrak, de regelstaven had moeten doen 
inlopen. 

De turbogenerator liep nu uit en het waterdebiet door de reactor liep, aangezien de helft van 
de hoofdcirculatiepompen op de turbogenerator was aangesloten, geleidelijk terug. 

Gevolgen van het experiment 

Wat men tijdens het uitlopen van de turbogenerator ook waarnam, was dat het vermogen 
begon te stijgen. Dat gebeurde aanvankelijk heel geleidelijk, maar later steeds sneller, ondanks 
het feit dat de regelstaven van het type AC (zie Figuur 5) zich weer automatisch naar binnen 
gingen bewegen. Om 01 h23.40 werd bevel gegeven de snelafschakelknop AZ-5 in te drukken 
waarmee alle regelstaven van het type MC in beweging worden gezet. Enkele seconden 
daarna werden in de regelkamer een paar schokken gevoeld en zag men dat deze regelstaven 
waren blijven stilstaan. Daarom werden ze losgekoppeld van de aandrijvingen om ze onder 
hun eigen gewicht te doen invallen, maar of dat effect heeft gehad is niet bekend. 

Omstreeks datzelfde moment nam men buiten de centrale een explosie waar, weldra 
gevolgd door een tweede. Stukken hete splijtstof en grafiet vlogen in het rond en veroorzaak
ten branden, onder andere van de dakbedekking van omliggende gebouwen. Tegen de 
dageraad waren de branden geblust, maar daarbij hadden velen een aanzienlijke stralingsdosis 
opgelopen. 

De reactor zelf lag als gevolg van de explosie(s) open. Het lukte wel er water in te pompen, 
maar dat bedreigde al spoedig de overige opwekkingseenheden omdat de turbogeneratoren 
van alle vier reeds in gebruik genomen kernreactoren in een gezamenlijke hal van achthonderd 
meter lengte stonden. Daarop ging men ertoe over vanuit hefschroefv'iiegtuigen zand, lood (als 
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stralingsafscherming) en borium (dat door zijn sterke neutronenvangst moest voorkomen dat 
de reactor opnieuw kritisch zou worden) in de reactorruimk ..e werpen. Daarmee werd wel de 
inmiddels in het grafiet woedende brand gesmoord, maar het radioactieve verval ging door 
zodat, naarmate in de volgende dagen de afdekking toenam, de temperatuur weer begon te 
stijgen. De temperatuur liep zelfs zo ver op dat men vreesde dat de reactorinhoud door de 
fundamenten van de reactor heen zou smelten. Ter vermijding daarvan werd inderhaast een 
betonnen, van koeling voorziene, opvanginrichting aangelegd: gelukkig bleek die achteraf 
overbodig. 

Inmiddels werden door de schoorsteen werking van de brand de radioactieve bestanddelen 
tot meer dan duizend meter hoogte in de lucht verspreid en vervolgens over grote afstanden 
getransporteerd, eerst tot in Scandinavië, later vooral naar Midden-Europa. Onder de splij-
tingsprodukten bevonden zich radioactieve isotopen van edelgassen, vooral xenon en krypton. 
Die edelgassen zijn geheet uit de verwoeste reactorkern vrijgekomen, maar doordat ze in de 
atmosfeer snel sterk werden verdund en doordat ze niet in het menselijk lichaam worden 
gebonden, heeft dat voor de volksgezondheid weinig betekenis gehad. Van het nuclide 
jodium-131 is ongeveer 20% verspreid, en aangezien dat isotoop via het gras en de melk in de 
menselijke schildklier terecht komt, leidde dit in Nederland zelfs tot een tijdelijk graasverbod. 
Ook dit nuclide, met zijn halveringstijd van acht dagen, was echter al spoedig weer tot zeer 
lage concentraties teruggebracht. Een langduriger zorg vormt het caesium-137 (halveringstijd 
dertig jaar), waarvan ongeveer eenzelfde fractie is verspreid. Van de overige, minder vluchtige, 
elementen is 2-5% uit de reactor ontsnapt. Deze elementen zijn niet alleen in geringere mate 
vrijgekomen, maar ze zijn ook minder ver getransporteerd. 

Onder het bedrijfs- en brandweerpersoneel zijn in het eerste jaar na het ongeval 31 doden 
gevallen, bijna allen tengevolge van de opgelopen dosis straling. Veel mensen hebben geen 
aantoonbaar letsel opgelopen; niettemin moet men bij een groot aantal personen rekenen op 
een verhoogde kans op kanker, althans wanneer men uitgaat van de veelal gehanteerde maar 
nooit werkelijk aangetoonde lineaire relatie tussen ontvangen stralingsdosis en daaruit resulte
rende kans op kanker. Bij de betrokken risicogroepen moet allereerst worden gedacht aan de 
naast omwonenden, van wie er ongeveer 135.000 zijn geëvacueerd. Uitgaande van Russische 
publikaties over de door deze groep opgelopen stralingsdosis is geschat (Barendsen, 1987) dat 
voor hen de kans gedurende de eerstkomende 70 jaar kanker te krijgen met 0,6% is toege
nomen. Het USNRC (1987) geeft een goed overzicht van de gezondheidseffecten op grotere 
afstand. 

Analyse van het ongeval: de aanloop 

Dat de proef met de turbogenerator, nog geen twee minuten nadat die was begonnen, tot een 
dergelijke ramp kon leiden is voor een deel terug te voeren op het in de wind slaan van 
voorschriften. Dat geldt niet voor alle voorschriften, want dat men de centrale tien uur lang op 
halve kracht liet werken terwijl het noodkoelsysteem was geblokkeerd, was weliswaar 
gevaarlijk, maar maakte voor het ongevalsverloop niets uit. Nog meer fouten hadden mogen 
worden gemaakt, als men maar niet de beveiliging had overbrugd die bij verbreking van de 
stoomtoevoer naar de turbine meteen een groot aantal regelstaven in beweging zou hebben 
gezet. Door het tijdig inlopen van de regelstaven zou immers de produktie van splijtings-
warmte zijn afgenomen in plaats van toegenomen. 

Dat de splijtingswarmte al kort na het begin van de proef begon te stijgen, wijst erop dat de 
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neutronenvermenigvuldigingsfactor, verder met de letter к aangeduid, toen groter dan éér. was 
geworden. Nu zijn er, behalve de regelstaven, nog vele andere grootheden die invloed op к 
hebben. In de eerste plaats zijn dat de gemiddelde, maximale en lokale temperaturen van de 
splijtstof, evenals de temperatuur van het koelmiddel en van het grafiet. Men drukt die 
afhankelijkheden uit als temperatuurcoêfficiênten van k. Voor de veiligheid is speciaal die 
voor de splijtstoftemperatuur (ook wel 'doppler-coëfficiënt genoemd) van belang, omdat die 
prompt reageert op een verandering in de warrnteproduktie. Zo is er ook een dampbeleoëf-
ficiënt die aangeeft hoeveel к toeneemt bij een toename van de verhouding damp/vloeistof in 
de koelkanalen. 

Bij de reactortypen die in de kern behalve de splijtstofelementen alleen water bevatten, is de 
dampbelcoëfficiënt negatief. In de RBMK-1000 blijft het als moderator gekozen grafiet de 
neutronen echter afremmen en dientengevolge is daar de dampbelcoëfficiënt positief. Men zou 
hieruit kunnen concluderen dat de reactor instabiel is, doordat een kleine vermogensverhoging 
(via meer dampbellen en een hogere к) leidt tot een nog verdere stijging van het vermogen. Dat 
is echter onder normale bedrijfsomstandigheden niet het geval, doordat dan de verschillende 
temperatuurcoêfficiênten tezamen een groter effect in tegengestelde zin veroorzaken. Bij laag 
vermogen overheerst evenwel de dampbelcoëfficiënt en juist daarom moest de proef met de 
turbogenerator bij een thermisch vermogen van minstens 700 MW worden uitgevoerd. 

Ten aanzien van het tijdstip 0Ih23.04, vanaf welk moment stoom uit de stoomafscheiders 
niet meer naar de turbine maar rechtstreeks naar de condensor werd geleid, kan worden 
vastgesteld dat de toestand in de splijtstofkanalen sterk afweek van de normale bedrijfstoe-
stand. Er werd namelijk slechts een fractie van de normale hoeveelheid stoom geproduceerd, 
terwijl de waterstroom juist groter was dan normaal, omdat men voor het experiment (ook al 
weer in strijd met de voorschriften) alle acht circulatiepompen had ingeschakeld in plaats van 
de gebruikelijke zes. Het temperatuurverschil tussen boven- en onderkant van de kern was dan 
ook tot slechts enkele graden teruggelopen. Toen, bij het uitlopen van de turbogenerator, vier 
van de acht circulatiepompen langzamer gingen draaien zonder dat de warrnteproduktie werd 
verminderd, werden er ni" alleen meer dampbellen gevormd, maar begon die vorming ook al 
dieper in de reactor, waai door ze langer van invloed bleven op de neutronenvermenigvul
digingsfactor. Dit leidde ertoe dat к een waarde bereikte van meer dan één, dat de warmte-ont-
wikkeling begon toe te nemen, dat er nog meer stoom kwam, enz. Wel kwamen toen 
automatisch de twaalf regelstaven van het type AC in beweging, maar dat was niet voldoende 
om het proces te stuiten. Daarom werd om 01h23.40 bevel gegeven de snelafschakelknop 
AZ-5 in te drukken die de overige regelstaven in beweging moest zetten. 

De laatste seconden van Tsjemobyl-4: de Sovjet-versie 

De analyse van het ongeluk tot op het moment waarop de knop AZ-5 werd ingedrukt is, 
evenals de daaraan voorafgaande beschrijving, grotendeels ontleend aan de officiële Sovjet-
rapportage (USSR-S7UAE, 1986) die werd opgesteld voor de aan het ongeval gewijde 
lAEA-bijeenkomst die van 25 tot 29 augustus 1986 plaatsvond in Wenen. Het verdere 
verloop van het ongeluk kan minder gemakkelijk aan de hand van die stukken worden 
gereconstrueerd, maar de volgende analyse is niettemin wel sterk op dit materiaal gebaseerd. 
Niet alles wordt echter met deze gegevens voldoende duidelijk. In de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk zal daarom worden getracht enkele duistere punten op te helderen, mede aan de 
hand van elders uitgevoerde analyses. In hoofdstuk III zal aan de orde worden gesteld wat de 
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eigen К ЕМ A-bevindingen zijn i.a.v. de laatste seconden van de cngevalscentrale; daarbij 
wordt gebruik gemaakt van diepgaande computerberekeningen. 

Dat er duistere punten zijn in het ongevalsverloop gedurende de laatste, dramatische 
seconden is niet (of niet geheel) te wijten aan onwil van de Sovjet-autoriteiten om de relevante 
gegevens te verstrekken. Het gebrek aan on weerspreekbare gegevens is vooral te wijten aan de 
slechts spaarzaam voorhanden capaciteit in de centrale om gegevens automatisch te registre
ren. Die capaciteit werd bovendien voornamelijk benut ten beh eve van het experiment met 
de turbogenerator. Daardoor zijn er slechts weinig gegevens beschikbaar over wat er in de 
reactor zelf gebeurde. 

De Russen hebben daarom voor de reconstructie een computer-simulatie uitgevoerd. 
Volgens deze reconstructie bevonden alle twaalf automatische regelstaven (type AC) zich op 
het moment dat knop AZ-5 werd ingedrukt geheel of bijna geheel in de reactor, was de 
warmteproduktie inmiddels gestegen tot 320 MW en waren de koelkanalen gemiddeld voor 
24% gevuld met damp. Volgens deze Russische analyse (Fig. 9) nam de dampfractie daarna 
geleidelijk verder toe, daarmee (middelste diagram) ook k, en daarmee weer de stijgsnelheid 
van het vermogen. Binnen 3l/2 seconde passeerde dat al het vermogen bij normaal bedrijf. 
Daarmee steeg echter de temperatuur van de splijtstof (Fig. 9) zoveel dat het effect van de 
dampbellen, dankzij de negatieve doppler-coëfficiënt, weer teniet werd gedaan en het ver
mogen, na negentig maal de nominale waarde te hebben bereikt, weer terugliep 

Inmiddels was echter zo'n 290 GJ aan splijtingswarmte vrijgekomen. In Amerikaanse 
experimenten is waargenomen dat de splijtstof bij zo'n plotselinge warmteproduktie fragmen
teert en dat daarbij de splijtstoibekleding bezwijkt. De Russen nemen aan dat dit ook met 
althans een deel van de splijtstofstaven in de kern van Tsjernobyl-4 is gebeurd en dat daarbij de 
wegschietende hete splijtstofdeeltjes het nog aanwezige water eensklaps hebben doen ver
dampen. Niet alleen zou dat hebben geleid tot een nieuwe en snellere stijging van к en daarmee 
tot een tweede vermogenspiek (ditmaal tot 470 maal nominaal, geïntegreerd 950 GJ), maar 
ook zou hierdoor het afschermende deksel boven de reactor, met een massa van ongeveer 
1300 Mg, zijn opgelicht; daarvoor was ongeveer 0,1 GJ aan mechanische arbeid nodig. Bij dit 
oplichten werden alle aan het deksel vastzittende koelkanalen, voor zover nog intact, 
losgescheurd. 

De buitenlucht kon toen in aanraking komen met de sterk verhitte reactormaterialen, 
waarna door chemische reacties nog meer energie kon vrijkomen. In het Russische rapport 
wordt aangenomen dat zich inmiddels, door reactie tussen zirconium en stoom, waterstofgas 
had gevormd en dat dit na menging met de lucht is geëxplodeerd. In de daarop volgende brand 
kan ook het zirconium rechtstreeks met lucht zijn gaan reageren. Zou al het zirconium zijn 
geoxideerd (rechtstreeks danwei via vorming van waterstof), dan zou daarbij ruim 1500 GJ 
zijn vrijgekomen (vergelijkbaar dus met de door de Russen berekende, stootsgewijs vrijge
komen, splijtingswarmte). Tijdens de latere grafietbrand is vermoedelijk nog veel meer energie 
vrijgekomen: zou al het grafiet zijn verbrand, wat overigens niet waarschijnlijk is, dan zou het 
gaan om 60.000 GJ. 

Westerse aanvullingen 

Op verschillende plaatsen is getracht de Russische berekeningen en interpretaties te verifiëren. 
Daarbij bestaat de grootste moeilijkheid uit het feit dat vele daarvoor noodzakelijke gegevens 
niet in het Russische rapport (USSR-SCUAE, 1986) zijn aan te treffen. Ook bij de KEMA 
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Fig. 9 
De laatste ogenblikken van Tsjernobyl-4 volgens de Russische computer-simulatie. 

In de bovenste figuur stelt de getrokken lijn de warmteproduktie voor (P). Deze is uitgedrukt als fractie 
van de warmteproduktie bij normaal bedrijf (3200 MW). De onderbroken lijn geeft de gemiddelde 
spliJLstoftemperatuur (T) aan, de streep-stip lijn de volumefractie van de damp. Tussen de tijdstippen 
01 h23.43 en 01 h23.44 is de schaal met een factor 400 veranderd. 

In de onderste curve is het verloop van de neutronenvermenigvuldigingsfactor к weergegeven. 
Helemaal onderaan de vermoedelijke standen van een der regelstaven die in beweging werden gezet door 
het indrukken van de snelafschakelknop AZ-5. Aangenomen is dat deze beweging een kwart seconde 
begon nadat daartoe om 01h23.40 opdracht was gegeven. 
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bleek het aanvankelijk moeilijk een redelijke overeenstemming te vinden tussen de toename 
van к met ongeveer 0,008 en de daardoor veroorzaakte eerste uitschieter in het vermogen; nog 
minder eenvoudig was het verband met de temperatuurstijging. Verder bleek (Oosterkamp, 
1987) dat deze toename van к zeker niet alleen het gevolg kon zijn van de vorming van 
dampbellen. Volgens Russische gegevens zou namelijk een stijging van de dampfractie met \% 
een toename van к met 0,0002 moeten teweegbrengen. Volgens Figuur 9 nam deze fractie 
echter in eerste instantie toe van 24% tot 397c en daardoor zou dus к met slechts 0,003 moeten 
toenemen-

Dezelfde discrepantie is gesignaleerd in Japan, de Verenigde Staten en Zweden. Dat heeft 
geleid tot pogingen het ongeluk op een andere manier te verklaren. De moeilijkheid is echter 
dat bij vrijkomen van een kleinere hoeveelheid warmte de splijtstof niet zou zijn uiteengespat 
en zich dus evenmin explosief stoom zou hebben gevormd. Een ander mogelijk mechanisme 
voor het plotseling vrijkomen van stoom, waarbij het falen van de drukbuizen een rol speelt, 
wordt behandeld in hoofdstuk III. 

Redelijk plausibel lijkt een Amerikaanse theorie (Sheron, 1986) waarin een belangrijke roi 
wordt toegekend aan de regelstaven van het type MC die na het indrukken van knop AZ-5 in 
de reactor begonnen te zakken. Uit Figuur 6 valt af te lezen dat het inlopen van deze staven, tot 
het moment dat het boriumcarbide de bovenkant van de reactorkern bereikte, erin resulteerde 
dat aan de onderkant water door grafiet werd vervangen en dat de neutronenabsorptie in dat 
deel van de reactor dus niet toe- maar afnam. De Amerikanen nemen aan dat de staven, voor 
het zover was, eerst nog 1,2 m moesten afleggen. 

De meest directe aanwijzing voor deze theorie is het, door de Russen (USSR-SCUAE, 
1986) verschafte, kleine maar onmiskenbaar opwaartse knikje in de k-grafiek (Fig. 9) een 
kwart seconde na 10h23.40, het moment waarop de opdracht werd gegeven de staven in 
beweging te zetten. Volgens de Amerikaanse analyse hebben de Russen vanaf dat knikje een 
extra stijging in к van 0,0015 per seconde in hun berekening ingevoerd en die drie seconden 
laten aanhouden. Aangezien de regelstaven in de RBMK zich volgens Russische publikaties 
met een snelheid van 0,4 m.s_! bewegen, is dit precies de tijd die nodig zou zijn om 1,2 m af te 
leggen. Een en ander is onderaan Figuur 9 schematisch weergegeven. 

Een impliciete bevestiging dat deze theorie juist is vormt de aankondiging in het Russische 
rapport (USSR-SCUAE, 1986) dat de staven in de RBMK-1000 voortaan 1,2 m minder ver 
zullen worden uitgetrokken dan vroeger "... om de mogelijkheid van een voortgaande 
toename van de neutronenvermenigvuldigingsfactor onderin de reactor terwijl de staven naar 
beneden zakken uit te sluiten". 

Toch blijven ook op dit belangrijke punt nog enkele vragen onbeantwoord. Als namelijk 
Figuur 6 juist is, dan hangen bij uitgetrokken regelstaven de grafieten verdringers qua hoogte 
symmetrisch in de reactor. Bij een neerwaartse beweging van deze staven zou bovenaan dus 
precies evenveel grafiet door water moeten worden vervangen als onderaan water door grafiet. 
Zou de verticale verdeling van de neutronendichtheid ook symmetrisch zijn, dan zou к in 
eerste instantie dus niet veranderen. Er blijven dan niettemin minstens drie oorzaken aan te 
wijzen waardoor к toch kan zijn gaan stijgen: 
(1) Bij de neerwaartse beweging van de verdringers ging ook de verticale verdeling van de 

vermogensdichtheid, en daarmee van de dampbelproduktie, naar beneden. En een 
dampbel heeft, zoals reeds eerder is opgemerkt, meer effect naarmate hij dieper in de 
reactor wordt gevormd. 
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(2) Op het moment dat de MC-staven gingen inlopen, bevonden de AC-staven zich al in het 
bovenste deel van de reactor (Fig. 6). Daardoor had de warmteproduktie zich toen al 
verplaatst naar het onderste deel van de reactor (Teuchen et al., 1987). 

(3) Mogelijk waren de MC-staven verder uitgetrokken dan in Figuur 6 is verondersteld. Als 
men van de daar getekende stand uitgaat, zouden bij de wijziging van het instelpunt 
waartoe de Russen hebben besloten, alle neutronenabsorberende MC-staven al enkele 
decimeters in de reactor steken. 

In het ondente deel van Figuur 9 zijn enkele opeenvolgende standen van de MC-staven 
aangegeven, uitgaande van de veronderstelling dat de onderkant van het bonumhoudende 
deel in uitgetrokken stand 1,2 m boven de bovenkant van de reactorkern uitstak. Het blijft bij 
gebrek aan gedetailleerde en verifieerbare gegevens echter onmogelijk om uit te maken of deze 
veronderstelling, in combinatie met de factoren (1) en (2), het ongeluk geheel kan verklaren. 
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Hoofdstuk III 

ANALYTISCHE RECONSTRUCTIE DOOR DE KEMA 

De KEMA heeft het ongeval bij Tsjernobyl geanalyseerd om een beter inzicht te krijgen in het 
ontwerp van de RBMK-1000 en het gedrag van dat reactortype tijdens een ongeval. Een grote 
handicap hierbij blijft het schaarse karakter van de betrouwbare en gedetailleerde informatie, 
bijvoorbeeld met betrekking tot geometrie, hydraulische parameters, karakteristieken van 
componenten en de belangrijke delen van het reactorbeveiligingssysteem, zoals de regelstaven, 
de bijbehorende verdringers en hun aandrijfsysteem. Dit gebrek aan gegevens maakt het 
noodzakelijk om op veel plaatsen een eigen interpretatie te hanteren. De resultaten van de 
ongevalsanalyse dienen daarom wel met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 

De analyse kan gesplitst worden in twee delen: 
(1) een reactorfysisch onderzoek naar neutronenfysische parameters en het fysische gedrag 

van de reactor en onderdelen daarvan; 
(2) een thermo-hydraulisch/fysische analyse van het gehele reactorsysteem inclusief stoom-

drums, circulatiepompen, regel- en afschakelstaven en splijtstofelementen. Hierbij zijn de 
resultaten van analyse (1) als invoer gebruikt. 

Hoewel de uitgevoerde analyses niet alle onzekerheden hebben opgeheven, hebben ze wet veel 
aan een betere begripsvorming bijgedragen. De invloed van enkele essentiële verschillen met 
het ontwerp van licht-waterreactoren is er ook zeker duidelijker door geworden. 

Mede als resultaat van analyse (2) is bovendien een mogelijk scenario ontwikkeld voor het 
onge vals verloop gedurende de laatste seconden voordat zich de eerste explosie in de ongevals-
centrale voordeed. Met dat scenario wordt het optreden van de tweede vermogensexcursie 
fysisch ook meer plausibel. 

Fysische aspecten 

In deel (1) van de KEMA-analyse is een aantal fysische aspecten op relevantie beoordeeld en, 
voor zover wenselijk geacht en mogelijk, vervolgens berekend en op grond van de uitkomsten 
daarvan nader geanalyseerd. Dit was mede nodig omdat over de RBMK-IOOO voor het 
ongeval nauwelijks gegevens voorhanden waren in het Westen, zodat talrijke parameters niet 
bekend waren of niet goed werden begrepen. 

De volgende aspecten zijn in detail bekeken: 
(1) de fractie nakomende neutronen 
(2) de levensduur van de thermische neutronen 
(3) het xenon-effect 
(4) de invloed van de grafiettemperatuur op het verloop van het ongeval 
(5) het doppler-effect 
(6) het dampbel-effect 
(1) de regel- en noodstopstaven 
(8) de reactiviteitsbalans 
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De voor dtr̂ e analyses benodigde berekeningen werden uitgevoerd met het computerpro
gramma LWRWIMS dat oorspronkelijk voor gasgekoelde, grafiet-gemodereerde reactoren is 
ontwikkeld, maar dat reeds vele jaren in een aangepaste vorm ook wordt gebruikt voor 
licht-watevreactoren, oa. ten behoeve van optimalisering van de splijtstofhuishouding in de 
reactoren te Borssele en Dodewaard. De met LWRWIMS berekende resultaten voor het 
ongeval te Tsjernobyl, uitgaande van een schoon rooster met zuiver grafiet en zonder 
afstandhouders van de splijtstof, stemmen goed overeen met een aantal buitenlandse bereke
ningen die de KEMA informeel t:r inzage heeft gekregen. 

Toen het ongeval plaatsvond, was de centrale 860 dagen in bedrijf geweest met 600 
equivalente voüastdagen. Daaruit volgt een beschikbaarheid van 70%. De gemiddelde vers-
plijting, op basis van een geleidelijke vervanging van de absorberelementen, zou bij voor
noemde beschikbaarheidsgraad (afgerond) 10,7 MWd.kg-1 zijn geweest, terwijl door de 
Sovjets 10,3 MWd.kg-' werd opgegeven. Hieruit moet worden geconcludeerd dat er praktisch 
geen splijtstofelementen maar alleen absorberelementen zijn vervangen. Indien de beschik
baarheid hoger is geweest dan hiervoor werd aangenomen, dan zullen er tot maximaal twee 
splijtstofelementen per macrocel zijn vervangen. 

De eerste berekeningen zijn uitgevoerd op basis van een configuratie zonder tijdelijke 
absorberelementen, met een macrocel van 1 bij 1 m (4 x 4 elementen). 

Bepaling van de fractie vertraagde neutronen 

Bij de splijting van een plutoniumkern komen andere splijtingsprodukten vrij dan bij de 
splijting van uranium-235. Het aantal door splijting van plutonium verkregen kernen dat zelf 
weer onder uitzending van een neutron vervalt, is bovendien belangrijk kleiner dan het aantal 
neutronen-producerende kernen dat ontstaat na splijting van een uraniumatoom. Zo is de 
fractie vertraagde neutronen bij splijting van U-235 0,0065 en bij spiijting van Pu-239 sleclits 
0,002. Met LWRWIMS kan de bijdrage van elk isotoop aan het totale aantal splijtingen 
worden bepaald. Met behulp van de fractie vertraagde neutronen per isotoop kan dan de 
gemiddelde of effectieve fractie (y8eff) worden berekend. Voor de reactorkern in Tsjernobyl 
werd op deze wijze voor een versplijtingsgraad van 4 MWd.kg-1 een waarde voor /ïeff van 
0,0052 berekend en voor een versplijtingsgraad van 10 en 16 MWd.kg"1 een waarde van 
0,0046, resp. 0,0041. 

De vertraagde neutronen hebben een gemiddelde energie van 0,4 MeV. De gemiddelde 
energie van de prompte neutronen is 1,5 MeV. Er zou eigenlijk een correctie moeten worden 
toegepast omdat de kans dat de prompte neutronen weglekken groter is dan de kans dat dit 
met de nakomende neutronen gebeurt. De prompte neutronen moeten meer botsingen maken 
voordat ze gethermaliseerd zijn en leggen dus een grotere weg af. De hiervoor aan te brengen 
correctie zal voor de reactor te Tsjernobyl echter erg klein zijn en is verder verwaarloosd. De 
op grond van deze uitgangspunten berekende waarden komen redelijk overeen met de 
resultaten van anderen. Zo geeft Sheron (1986) een waarde op van 0,0045 voor /Jeff tijdens 
het ongeval. In USNRC (1987) wordt een waarde 0,0048 aangehouden bij een gemiddelde 
versplijtingsgraad van 10,3 MWd.kg"1. 

Levensduur van de thermische neutronen 

De levensduur т van de neutronen kan voor thermische reactoren benaderd worden met de 
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formule т = 1 (Iav), waarbij I a de werkzame doorsnede voor thermische absorptie voorstelt 
en \ de snelheid van het maximum van de flux weergeeft. Uit berekeningen voor Tsjernobyl 
volgt dat I a = 0,43 nr ! en v = 4800 my1. De bijbehorende neutronentemperatuur is 1200 K. 
Onder deze condities is de levensduur van de thermische neutronen 0,48 ms. 

Amerikaanse berekeningen (Sheron, 1986) geven een duidelijk hogere waarde aan, n.l. 
0.7 ms. De auteurs van USNRC (1987) komen uit op de nog hogere waarde van 0.77 ms. De 
verklaring voor deze discrepanties moet waarschijnlijk worden gezocht in verschillende 
veronderstellingen met betrekking tot de details van de splijtstof en de reactor. 

Xenon-effect 

De fysische achtergronden van het xenon-effect zijn reeds aan de orde gesteld in hoofdstuk II. 
Daarom worden hier slechts de kwantitatieve aspecten behandeld. 

Bij afregelen van een reactor zat de concentratie van Xe-135 toenemen daar de vorming 
hiervan uit 1-135 nog doorgaat, terwijl tegelijkertijd de omzetting in Xe-136 door neutronen
vangst sterk afneemt ds gevolg van het lagere reactorvermogen. Hierdoor daalt de reactiviteit. 
Alleen al door dit xenon-effect moet de reactiviteit ten tijde ''an het ongeval met ongeveer 0,8% 
zijn afgenomen. In Figuur 10 wordt het berekende reactiviveitseffect op 25 april en gedurenae 
de eerste uren van 26 april 1986 weergegeven. 

Invloed van de grafiettemperatuur 

Bij de RBMK is niet alleen de dichtheidscoëfficiënt van het koelmiddel positief, maar ook de 
temperatuurcoëfficiënt van de moderator. Bij de KEMA-analyse is daarom nagegaan of 

\k (t.g.v. xenon) reactorvermogen P 

T r 

^ . P 

100% 

50% 

0%o l 
100% 

50% 

V 0% 

- 5%o -
^ Л Н 

^ « . — «""" 
-10%0 -

_— 1 1 l . t  1 ,_ ± _ . .. 1 
0 4 
<25 april) 

12 16 20 24 4 tijd (uur) 
(26 april) 

Fig. 10 
De xenon-transient in Tsjernobyl bij 35% dampbelfractie 
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Tabel 2 
Het doppler-effect als functie van de spiijLstoUemperatuur tijdens het ongeval in Tsjernobyl 
(КЕМ A-analyse). 

dampbelfractie 0.35 1,00 
temperatuur к Дк t.o.v. 850 К к Дк t.o.v. 850 К 

850 К 1.07252 0 1.08921 О 
950 К 1.07086 -0.00166 

1950 К 1.05779 -0,01473 
2950 К 1.04826 -0,02426 1.06436 -0,02485 

veranderingen in de moderatortemperatuur van invloed kunnen zijn geweest op het verloop 
van het ongeval-

Uit de warmtecapaciteit en de warmtegeleidingscoëfficiënt van het grafiet kan worden 
bepaald tot welke diepte een snelle temperatuurstijging op een bepaald moment merkbaar kan 
zijn geweest. Deze diepte bedraagt voor een tijd van tien seconden slechts vijftien millimeter. 
Een afzonderlijke berekening van de plaatsafhankelijkheid van de temperatuurcoëfficiënt van 
de moderator laat zien dat bij een indringdiepte van 15 mm het reactiviteitseffect slechts 1/6 
van net totale effect is en op het ongevalsverloop slechts een verwaarloosbaar effect kan 
hebben gehad. 

Doppler-effect 

Het effect van de verhoging van de splijtstoftemperatuur, ook wel het doppler-effect genoemd, 
is eveneens berekend met het programma LWR WIMS. De resultaten van deze berekeningen 
zijn samengevat in Tabel 2. De doppler-reactiviteit kan volgens de theorie en volgens de 
LWRWIMS-berekeningen goed beschreven worden met de formule ДК = a^i \ /T, - \/T2), 
waai bij T, en T2 de twee verschillende temperaturen van de berekening zijn en av de 
proportionaliteitsconstante voorstelt. Uit Tabel 2 volgt dat av = 0,001. 

Een interpretatie van de door de Sovjets gegeven doppler-coëfficiënt is moeilijker. Indien 
echter wordt aangenomen dat het een echte coëfficiënt (dus <5k/<5T) is, dan volgt uit de 
berekening dat ök/ÖT ongeveer -17.10-6 bedraagt bij normale bedrijfstemperatuur, en onge
veer -12.10"6 over het temperatuurgebied waarbinnen het ongeval zich heeft afgespeeld. De 
laatste waarde komt goed overeen met de opgave door USSR-SCUAE (1986), nl. 12.10-6. 

Dampbel-effect 

Voor de berekeningen van de dampbelreactiviteit in Tsjernobyl is de reactiviteit berekend 
voor een aantal versplijtingen en dampbelfracties. Voor de bepaling van de dampbelreactivi
teit moet een iets hogere versplijting worden aangenomen dan de gemiddelde versplijting. De 
hieruit afgeleide dampbelreactiviteit is te vinden in Tabel 3. 

De toenemende neutronenlek uit de reactor reduceert de dampbelreactiviteit met circa 30%. 
Bij axiale berekeningen wordt door middel van een lekcorrectie met behulp van de migratie
lengte het weglekken in axiale richting expliciet verdisconteerd. Het weglekken in radiale 
richting, wat ongeveer de helft uitmaakt van het totaal, moet impliciet bij de dampbelreactivi
teit in de beschouwingen worden betrokken. 
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Tabel 3 
Dampbelreactiviteit in de reactor van Tsjernobvl-4 (KEMA-analyse). 

versplijting (MWd.kg-1) 4 10 16 4 10 16 
dampbelfractie ((y<) к(zonder lek) keff(met lek) 
100 
70 
30 

0,022 
0,012 
0,006 

0,022 
0.012 
0,006 

0,025 
0.013 
0,006 

0,014 
0,008 
0,005 

0,016 0,019 
0.008 0.010 
0,004 0.005 

Op basis van de storingstheorie moeten reactiviteitsefïecten met het kwadraat van de 
neutronenflux worden gewogen. In het centrum van de reactor, waar de flux het hoogst is, zal 
ook de versplijting het hoogst zijn. Een effectieve versplijting van 16 MWd.kg"1 lijkt redelijk. 
De maximale reactiviteit kan in dat geval worden gesteld op 0,025 indien er geen lek in 
rekening gebracht wordt en op 0,019 indien dat wel gebeurt. 

Volgens de officiële Russische opgave (USSR-SCUAE, 1986) bedraagt de dampbelcoëf-
ficiënt in de RBMK-1000 onder normale bedrijfscondities 0,02, doch moest onder de 
heersende condities tijdens de test om niet nader opgegeven redenen eerder met 0,03 worden 
gerekend. Amerikaanse berekeningen (USNRC, 1987) komen opeen waarde van 0,02 bij een 
versplijtingsgraad van 10,3 MWd.kg-1. Andere onderzoekers (Dr. Zünd, Motor Columbus, 
pers. comm.) hebben een dampbelcoëfficiënt berekend die oploopt tot 0,03 bij een versplij
tingsgraad van 16 MWd.kg-1. Waarschijnlijk varieerde de dampbelcoëfficiënt in de RBMK 
dus tussen de waarden 0,02 en 0,03, afhankelijk van de plaats in de reactor, en dus van de 
lokale versplijtingsgraad. Omdat weinig bekend is over de schema's voor de splijtstofherlading 
en de splijtstofverplaatsingen, is dit echter moeilijk te achterhalen. 

Regel- en noodstopstaven 

De reactor van Tsjernobyl-4 had 211 regel- en noodstopstaven. Deze waren verdeeld over de 
reactor opgesteld. Toen het ongeval begon, waren er twaalf regelstaven in gebruik voor de 
automatische regeling. Er kunnen op een regelstaafpositie drie gebieden worden onder
scheiden: water, absorberelement en verdringerelement. 

Uit de KEMA-analyses is gebleken dat de verdringers verantwoordelijk waren voor 
ongeveer de helft van het totale reactiviteitseffect dat door bewegingen van de regelstaven 
werd veroorzaakt (Tabel 4). Bij de toestand zonder dampbellen heeft het effect (Ak) van de 

Tabel 4 
Reactiviteitseffect van de regelstaven in Tsjernobyl-4 (KEMA-analyse). 

1Ш damp 0% damp dampbel-effect 

verdringer 
water 
regelstaaf (RG) 

(water-verdringer) 
(RG-verdringer) 

1,06785 
1,00849 
0.90616 

0.05936 
0,16169 

1.04739 
1,00009 
0,93035 

0,04780 
0,11704 

0,02046 
0,00840 
0,02419 
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Tabel 5 
Veranderingen van de neutronenvermenigvuldigingstactor к ten gevolge van veranderingen in de kern 
van Tsjernobyl-4. 

bij vol vermogen 
f 35'; dampbellen) (36 eq regelstaven in) к -- I 

bij 6'r vermogen 
(geen dampbellen) dampbellen Лк — 0,007 

xenon-effect Лк = • 0,008 
dopplcr-effect (AT = 150 K) Дк — + 0,002 
moderator (AT ^ I00K) Ак = -0 ,007 
30 eq regelstaven uitgetrokken Дк = +• 0,020 30 eq regelstaven uitgetrokken 

к — 1.000 

verdringers t.o.v. het water een vaarde van 0,05 terwijl voor het effect van de regelstaven t.o.v. 
de verdringers geldt dat Ak = 0,12. Bij de uitsluitende aanwezigheid van stoom zijn de 
effecten groter. 

Reacüviteitsbalans 

Uitgaande van de toestand op vol vermogen kan men voor de toestand bij 6% vermogen 
zonder dampbellen, evenals voor de toestand vlak voor de vermogensexcursie, een reactivi-
teitsbalans opstellen. Hierbij worden de reactiviteitseffecten van de verschillende verande
ringen onderling verdisconteerd (Tabel 5). Voor de invloed van de regelstaven is een 
rechtevenredig effect met het aantal regelstaven genomen daar de effectieve regelstaven 
verspreid in de kern zitten. Aan de automatische regelstaven is slechts de halve waarde van de 
overige regelstaven toegekend omdat ze geen verdringer hebben. 

Uit de balans blijkt dat de automatische regelstaven onvoldoende effect hebben om de 
reactiviteit van 30% dampbellen te compenseren. 

Thermo-hydraulisch/fysische analyse 

De analyse van het transiënte reactorgedrag is uitgevoerd met een daartoe speciaal ontworpen 
computerprogramma waarin alle relevant geachte aspecten van het gehele primaire circuit zijn 
opgenomen. Het eendimensionale model berekent het dynamische verloop van de lokale en 
gemiddelde thermo-hydraulische grootheden, alsook de lokale en globale reactorfysische 
parameters. 

In het thermo-hydraulische deel van het programma worden onder andere de druk .e 
temperatuur van het koelmiddel, de stoomkwaliteit, de massastroom en de dampfractie 
berekend, evenals de temperaturen van het uranium, de splijtstofhulzen en de drukpijpen. In 
het reactorfysische deel worden onder andere het lokale nucleaire vermogen, de reactiviteits-
veranderingen die voortvloeien uit regelstaafbewegingen, de terugkoppelingen uit dampfrac
tie en doppler-effect en het weglekken van de neutronen bereken J. Enkele specifieke aspecten 
zoals de versplijtingsgraad en de xenon-concentratie zijn als stationair gegeven in een initieel 
stabiele toestand verdisconteerd. 

Het thermo-hydraulisch gedrag wordt beschreven door de behoudswetten voor massa, 
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impuls en energie. Waar specifieke Sovjet-gegevens bekend zijn, zijn deze gebruikt; in alle 
andere gevallen zijn de 'standaard'-correlaties uit de literatuur toegepast, zoals bijvoorbeeld 
voor warmte-overdracht, frictie, slip, onderkoeld koken, etc. Het neutronenfysisch gedrag is 
beschreven met de Boltzmann-vergelijking met één groep vertraagde neutronen. 

Het programma heeft nog enkele onvolkomenheden. In de volgende secties werden enkele 
van de relevant geachte resultaten van de uitgevoerde berekeningen kort samengevat. Dit 
betreft: 
(1) het transiënte reactorgedrag volgend op het begin van het experiment, 
(2) de excursie, 
(3) de invloed van variaties in enkele fysische parameters, 
(4) de rol van de verdringers. 

Beschrijving van de berekende transient 

De computerberekening geeft, overeenkomstig de ook elders getrokken conclusies, aan dat het 
ongevalsverloop culmineerde in een vermogensexcursie. In Figuur 11 zijn enkele van de 
relevante hiervoor berekende parameters weergegeven als functie van de tijd. 

Op tijdstip t, begon het experiment en bij vier van de acht circulatiepompen begon het 
toerental af te nemen met 2% per seconde (veronderstelling). Dit resulteerde in een verminde
ring van het reactrrdebiet ф. Als gevolg van deze debietsvermindering begon de gemiddelde 

Fig. 11 
Verloop van enkele voor het ongeval relevante grootheden na het begin van het experiment in 
Tsjernobyl-4 (volgens de KEMA-analyse). 
P -- reactorvermogen; T = gemiddelde splijtstoftemperatuur (max.); a = gemiddelde dampfractie; к = 
neutronenvermenigvuldigingsfactor; ф — debiet van het koelmiddel. 
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dampfractie in de kern toe te nemen; dit resulteerde, als gevolg van de positieve dampbelcoëf-
ficiënt, in een langzame toename van de gemiddelde reactiviteit en daarmee van het vermogen 
P. Het toenemende vermogen en het teruglopende debiet ф zorgden op hun beurt weer voor 
verdere stijging van de dampfractie; er was hierbij dus sprake van een ontwikkeling die zichzelf 
versterkte. 

Toen de vermogensverhoging een waarde van 3% had bereikt (tijdstip t2), begon de laatste 
groep (AC) regelstaven in te lopen. Door het nog steeds afnemende debiet konden zij echter 
niet verhinderen dat de dampbelfractie, de reactiviteit en het vermogen verder bleven 
toenemen. 

Op tijdstip t3 begon het debiet zich te stabiliseren. De helft van de pompen leverde toen geen 
bijdrage meer, de andere helft zat in het gebied van beginnende cavitatie als gevolg van de hoge 
watertemperatuur (weinig voedingwater) en het hogere debiet per pomp. Dampfractie, 
reactiviteit en vermogen bleven in hun vicieuze cirkel gevangen en bleven dus ook verder 
oplopen. De temperatuurverhoging van de splijtstof was toen nog nagenoeg onveranderd en 
dus kon geen terugkoppeling plaatsvinden via het doppler-effect. 

Tijdstip t4 was het moment waarop knop AZ-5 werd ingedrukt en de MC staven en 
bijbehorende verdringers de kern begonnen binnen te lopen. De absorberstaven waren tot dat 
moment uitgetrokken tot onder de kern en gaven daarom in het begin nog geen reactiviteits-
vermindering. De verdringers voegden echter onmiddellijk reactiviteit toe aan de onderzijde 
van de kern, waardoor daar een hoger vermogen en vervolgens ook een grotere dampfractie 
ontstond. 

Deze damp bewoog met het koelmiddel door de kanalen naar boven en gaf daardoor, via de 
positieve dampbelcoëfftciënt, een reactiviteitstoename over het gehele bovenliggende deel van 
de kern. De reactiviteitsafname die tegelijk door de verdringers aan de bovenkant van de kern 
werd geïntroduceerd, had een ander 'invloedsgebied'. Het inbewegen van de verdringers gaf in 
wezen dus geen toevoeging van reactiviteit, doch alleen een verplaatsing daarvan naar de 
onderzijde van de kern. Via de positieve dampbelcoëfficiënt en het 'vergrotingseffect' van de 
door de kern bewegende stoom resulteerde de veranderende positie van de regelstaven echter 
toch in een netto toenemende reactiviteit voor de gehele reactor (zie ook de k-curve in Fig. 11). 

Deze koppeling tussen verplaatsing van verdringers en positieve dampbelcoëfficiënt is een 
aspect dat essentieel is voor het ongevalsverloop, maar dat tevens uniek is voor de RBMK. Het 
vermogen begon door de gekozen maatregelen namelijk steeds sneller op te lopen, daarbij 
geholpen door de toenemende dampfractie. 

Bij t5 werd de reactor prompt-kritisch waarna het vermogen praktisch exponentieel opliep. 
De splijtstoftemperatuur begon eveneens te stijgen en toen - bij het bereiken van de kritische 
warmteflux - de warmte-afvoer op enkele plaatsen plotseling verminderde, werd een nog 
groter deel van het nucleaire vermogen omgezet in temperatuurverhoging van de splijtstof. De 
terugkoppeling via het doppler-effect nam hierdoor, zij het een weinig naijlend, eveneens zeer 
snel toe, met als gevolg een drastische afname van de reactiviteit en het vermogen. 

Bij de sterk verhoogde splijtstoftemperatuur begon het warmtetransport door straling van 
de splijtstof naar de drukpijp eveneens sterk toe te nemen. Omdat een dergelijk warmtetrans
port evenredig verloopt met de vierde macht van de temperatuur, leidde dit tot een snelle 
toename van de temperatuur van de drukpijp, zoals te zien is in Figuur 11. 

Op tijdstip t6 is de computerberekening afgebroken omdat de gebeurtenissen die daarna 
kunnen zijn opgetreden, zoals het smelten of fragmenteren van splijtstof, het optreden van een 
zirconium/water-reactie of drukverlies door pijpbreuk, niet in het model zijn beschreven. 
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Alle voorgaande gegevens in ogenschouw nemend kan reeds hier worden geconcludeerd 
dat het afnemende debiet als gevolg van het uitiopen van de helft van de pompen het ongeval 
heeft geïnitieerd. Het gecombineerde effect van reacti viteitsverplaatsing door de verdringers en 
positieve dampbelcoèfficiënt heeft een essentiële rol gespeeld bij de escalatie van het ongeval. 

De excursie 

Het is voor een goed begrip van het ongevalsverloop nuttig om nog meer in detail te kijken 
naar het verloop van een aantal grootheden in de seconden die volgden op het begin van 
inlopen van de snelafschakelstaven (MC) en de daaraan gekoppelde verdringers. De keuze 
van de voor computerberekening geselecteerde fysische parameters wordt nader toegelicht in 
de volgende paragraaf. In Figuur 12 zijn enkele van de berekende grootheden weergegeven. 

In de vorige paragraaf is reeds beschreven hoe, als gevolg van het inlopen van de 
MC-staven, de reactiviteit toenam. Het vermogen P reageerde zeer duidelijk en was op het 
tijdstip t5 (= 27,25 s) reeds met een factor vier toegenomen in vergelijking met het kanaalver
mogen op t - 0. Dit oorspronkelijke kanaalvermogen kwam overeen mei een reactorver
mogen van 200 MWth-

Op t5 werd de reactor prompt-kritisch, waarbij de grootste bijdrage aan de toegevoegde 
reactiviteit afkomstig was van de eerder beschreven gecombineerde invloed van verdringer en 
dampfractie. Het effect van het absorberdeel van de MC-staven werd toen nog overheerst door 
de reactiviteitstoevoeging van de groeiende gemiddelde dampfractie. 

In de hierop volgende seconde nam het vermogen zeer snel toe, evenals de temperatuur van 

P/Pnom P 
a ( % ) , (MPa) 

16 — lijd ( i ) 

Fig. 12 
Verloop van enkele grootheden tijdens de excursie van Tsjernobyl-4 (volgens de KEMA-analyse). 
P = reactorvermogen; T( — maximale temperatuur van de splijtstof in het centrum van de kern; T2 = 
maximale temperatuur van de splijtstof als geheel; T3 — maximale temperatuur van de splijtstofomhul-
ling; a — gemiddelde dampfractie; к = neutronenvermenigvuldigingsfactor. 
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de splijtstof. Door het relatief trage transport van de opgewekte energie van het uranium naar 
het koelmiddel ijlde de toename van de dampfractie echter enigszins na. Op t = 28,0 s hadden 
de verdringers de onderzijde van de kern bereikt en veroorzaakten ze dus niet langer een 
'verschuiven' van de reactiviteit. De effectiviteit van de absorbers nam steeds verder toe; samen 
met het doppler-effect (als gevolg van de snel stijgende splijtstoftemperatuur) kregen zij zelfs 
de overhand zodat de vermenigvuldigingsfactor begon te dalen. Op t = 28,5 s bereikte het 
reactorvermogen zijn hoogste waarde, n.l. 88 x het nominale vermogen, om in de daarop 
volgende halve seconde weer terug te vallen tot ongeveer 3 x nominaal vermogen. 

Omdat het opgewekte vermogen nog steeds groter bleef dan het vermogen dat kon worden 
afgegeven aan het koelmiddel, bleef de splijtstoftemperatuur nog verder stijgen en vermin
derde daardoor de reactiviteit. De gemiddelde dampfractie liep nog wel iets verder op en 
leverde daardoor nog een positieve bijdrage aan de reactiviteit. Als netto resultaat van 
splijtstoftemperatuur, dampfractie en absorberstaven daalde de vermenigvuldigingsfactor 
echter tot onder de waarde één, en bleef daar. Door de invloed van de vertraagde neutronen 
nam het reactorvermogen na t = 29 s echter slechts relatief langzaam verder af. 

Parallel aan de splijtstoftemperatuur nam ook de temperatuur van de splijtstofhulzen sterk 
toe. Op t = 29 s lag deze temperatuur reeds over een lengte van twee meter boven de 1775 K. 
Dit betekent enerzijds dat op een aantal plaatsen de bekende zirconium/water-reactie toen al 
op gang gekomen moet zijn en dat anderzijds de temperatuurstraling van de splijtstofhulzen 
naar de drukpijp al zo groot geworden was dat de temperatuur van de drukpijp op plaatsen 
waar de kritische warmteflux werd overschreden, snel begon toe te nemen (curve T-pijp in 
Fig. 12). 

Reken technisch zou het geschetste verloop nog verder kunnen doorgaan. Het verliest echter 
aan praktijkwaarde omdat een aantal mogelijke fysische discontinuïteiten niet in het model 
zijn opgenomen. Het lijkt daarom zinvol om de berekende toestand omstreeks t = 30 s in 
gedachten te houden als uitgangspunt voor de verdere beschouwingen. 

Volgens de officiële Russische rapportage (USSR-SCUAE, 1986) bereikte de splijtstof na 
de eerste vermogensexcursie een zodanig hoge temperatuur dat fragmentatie optrad. Dit zou 
zijn gebeurd bij een energietoename van 1255 J.g-1. Door de fragmentatie zou het warmte-
overdragend oppervlak plotseling sterk zijn vergroot, waardoor een snelle stoomvorming 
optrad, resulterend in een eveneens snel oplopen van de druk. Dit laatste zou hebben geleid tot 
falen van de drukpijpen waardoor de ontsnappende stoom in de reactorruimte kon binnen
treden. Door het oplopen van de druk in de reactorruimte werd onmiddellijk daarna het 
deksel van de reactorruimte afgescheurd, gevolgd door een snelle drukafbouw in de reactor, 
een mogelijke waterstofexplosie en een tweede vermogensexcyrsie. Onduidelijk blijft of en 
hoe het mogelijk is geweest om met een ten dele gefragmenteerde kern nogmaals een 
prompt-kritische excursie te verkrijgen. Bij de bijna homogene verdeling van het uranium na 
fragmentatie neemt de vangst van de snelle neutronen in U-238 immers zo sterk toe dat door 
het daardoor optredende tekort aan thermische neutronen de kernreactie noodgedwongen 
'uitdooft'. 

De verklaring van de Amerikanen (USNRC, 1987) gaat eveneens uit van splijtstoffragmen-
tatie. Het rapport spreekt het vermoeden uit dat de bochten in de drukpijpen die boven de 
reactorruimte zitten, het eerste kapot zijn gegaan wat leidde tot het losscheuren van het deksel 
van de reactorruimte. Overigens wordt in hetzelfde rapport het optreden van een tweede 
excursie in twijfel getrokken; de veronderstelling in het rapport is dat er mogelijk sprake was 
van één doorgaande excursie, dus geen terugval tussen de twee excursies zoals wordt 
aangegeven in het rapport van de USSR-SCUAE (1986). Het blijft in ieder geval vooralsnog 
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een onbeantwoorde vraag of het wel mogelijk was dat de vermogensexcursie doorliep na 
fragmentatie van een deel van de splijtstof. 

Falen van de drukpijpen 

In Figuur 12 geeft de lijn die is aangeduid als Tfaa| de temperatuur aan waarbij de drukpijpen 
falen (dat wil zeggen exploderen) als gevolg van de op dat moment heersende druk in de pijp. 
De relatie tussen temperatuur en breeksterkte van zirconium is afgeleid van experimenten 
(Bingham & Lowe, 1971; zie ook Fig. 13). Weliswaar is de samenstelling van het materiaal, 
zoals gebruikt door Bingham en Lowe anders dan de wellicht sterkere zirconium/niobium-le-
gering die gebruikt is voor de RBMK-1000, maar een 25% hogere materiaalsterkte verhoogt 
de faaltemperatuur met slechts 35 К (Fig. 13). Deze geringe verhoging kan nauwelijks 
relevant worden geacht voor het veronderstelde breukscenario. In de berekende faaltempera
tuur in Figuur 12 is bovendien reeds met een 25% hogere materiaalsterkte rekening gehouden. 
Dit laatste lijkt trouwens in goede overeenstemming met Canadese experimenten (Rosingen 
& Unger, 1979) aan drukpijpen van een zirconiumlegering met 2,5% niobium. 

Enige verdere onzekerheid bestaat over de veronderstellingen die nodig zijn voor de 
berekening van de pijptemperatuur, vooral wat betreft de warmtestraling en warmteafv"*°-. 
Het is echter ook mogelijk dat er tijdens de sterke temperatuurtoename van de splijtstof zulke 
deformaties zijn opgetreden dat er direct contact is ontstaan tussen de pijp en de splijtstofhul
zen (bij normaal bedrijf bedraagt de afstand tussen beide slechts enkele millimeters). Dit zou 
dan impliceren dat de verhitting van de drukpijp sneller is verlopen dan de berekeningen 
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Fig. 13 
Faaltemperatuur van zirconium (naar: Bingham & Lowe, 1971). 
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aangeven. Op t - 29,8 s zou volgens de berekening de drukbuis kapot zijn gegaan, terwijl op 
dai moment de hoogste centrumtemperatuur van de splijtstof 3238 К was en de gemiddelde 
uraniumtemperatuur op de heetste plaats 2653 К bedroeg. Bij een gemiddelde soortelijke 
warmte van 330 J.g'.K.-1 komt dit neer op een hoeveelheid geabsorbeerde energie van 695 
J.g-1. Dit ligt significant beneden de 1255 J-jp1 die door de Russen en de Amerikanen als 
fragmentatiegrens wordt gehanteerd. 

Breuk van de drukbuis - en ongeveer gelijktijdig van een groter aantal in soortgelijke 
toestand verkerende parallelle pijpen - geeft een mogelijke verklaring voor de schokken die 
zijn waargenomen. Dergelijke breuken kunnen hebben geleid tot een snelle drukopbouw in de 
reactorruimte, gevolgd door het reeds eerder genoemde losscheuren van het deksel van de 
reactorruimte en daarmee tot het breken van alle nog intact zijnde drukpijpen. De eerste serie 
breuken zou reeds hebben geresulteerd in een snelle afname van de druk binnen de pijpen in de 
reactor en daardoor in een abrupte verdamping, dus een toename van het stoomvolume. Op 
het moment van breuk van de pijp(en) was er gemiddeld 65% stoom in de kern. Bij toename 
tot 100% zou hierdoor nog \% reactiviteit kunnen zijn toegevoegd, voldoende om de reactor 
nogmaals prompt-kritisch te maken en een tweede excursie te veroorzaken. Overigens dient 
men in gedachten te houden dat elk van de besproken scenario's uiteindelijk resulteert in 
hetzelfde eindresultaat, namelijk explosie van de reactor met grote delen van de sterk verhitte 
kern in directe verbinding met de buitenlucht. 
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Fig. 14 
Verticale vermogensverdeling over de kern (KEMA-berekening). 
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Verdeling over de kernhoogte 

Na het betreden van het zijpad met veronderstellingen is het goed weer terug te keren naar de 
op meer gegevens gebaseerde berekeningen. Daarbij is de verdeling over de kernhoogte van 
enkele grootheden van belang die als gemiddelde of als maximale waarde zijn weergegeven in 
Figuur 12. Hun verdeling over de kerahoogte kan worden afgelezen uit de Figuren 14-16. 

Figuur 14 betreft de verdeling over de kernhoogte van het opgewekte vermogen. Het 
hoogste vermogen concentreerde zich tijdens de excursie duidelijk aan de onderzijde van de 
kern: de vermogensdichtheid op t = 27,75 s was op één meter boven de onderzijde van de kern 
zelfs enige malen hoger dan op één meter onder de bovenzijde. Dit heeft te maken met de 
eerder beschreven reactiviteitsverplaatsing van boven naar beneden door de verdringers, en 
door de invloed van de absorberstaven aan de bovenzijde. 

in Figuur 15 is de verdeling van de dampfractie weergegeven voor een aantal tijdstippen als 
functie van de hoogte in de kern. Vooral rond de piek van de excursie nam de dampfractie zeer 
snel toe, om bij een hoogte van 2-3 m de eindwaarde reeds min of meer te bereiken. Dit 
betekent overigens niet dat daarna geen stoom meer werd gevormd. De ruimte voor de daarna 
toegevoegde hoeveelheid stoom werd vooral gecreëerd door de doorgangssnelheid van het 
debiet te verhogen. 

Op de tijdstippen t = 28,5 en t = 29,0 s vertoont de curve een knik op ongeveer 5 m hoogte. 
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Verticale verdeling van de dampfractie ovei de kem (КЕМA-berekening). 
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Onder dit niveau was de warmte-overdracht door convectie sterk gereduceerd door de zg. 
kookcrisis, d.w.z. de warmtebelasting was 20 hoog dat het oppervlak permanent met een laag 
stoom was bedekt. Dit leidde tot een geringe warmte-overdracht. Bij hogere temperaturen van 
splijtstof en splijtstofhulzen gaat de warmtestraling dan een belangrijke rot spelen. 

In Figuur 16 is de verdeling van de splijtstoftemperatuur over de hoogte uitgezet voor een 
aantal tijdstippen. Zolang de warmte-overdracht van de splijtstofhulzen naar het koelmedium 
normaal bleef (d.w.z. zolang geen kookcrisis optrad), werd de gemiddelde splijtstoftempera
tuur niet hoger dan ongeveer 775 K. Bij het optreden van de kookcrisis als gevolg van het 
toenemende vermogen werd er echter minder energie afgevoerd dan er werd opgewekt. 
Hierdoor nam de temperatuur van de splijtstof snel toe. Deze temperatuurverhoging concen
treerde zich op de plaats van het hoogste vermogen, waar ook het eerste een kookcrisis 
ontstond. Dit houdt ook in dat de plaats van de hoogste temperatuur van de drukpijp in dit 
gebied lag. In Figuur 16 is de temperatuur van de drukpijp te zien voor het tijdstip t = 30,0 s. 
Uit de figuur blijkt dat de eerder beschreven breuk van de pijp waarschijnlijk optrad op één 
meter afstand van de onderzijde van de kern. 

Parameterstudie 

Bij de fysische analyses door de KEMA zijn in sommige gevallen aanzienlijk andere uitkom
sten zijn verkregen dan bij berekeningen die door anderen zijn uitgevoerd. Deze verschillen 
zijn naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van uiteenlopende veronderstellingen door een 
tekort aan feitelijke informatie over de RBMK en de splijtstof. De door de KEMA veronder-
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cig. 16 
Verticale verdeling van de splijtstoftemperatuur over de kern (КЕМA-berekening). 
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stelde waarden van de diverse parameters zijn gebruikt als invoer bij de berekeningen voor het 
gedrag van de reactor. 

Om een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van variaties in de waarde van een grootheid 
zijn berekeningen gemaakt voor verschillende waarden van de meest 'опгекеге' parameters. 
Zo is bij deze gevoeligheidsanalyses onderzocht hoe de excursie zou zijn verlopen bij waarden 
van 2,2,5 en 3% per К voor de dampbelcoèfficiènt. Eenzelfde benadering is gekozen voor de 
fractie vertraagde neutronen (die in berekeningen werd gevarieerd van 0,43 tot 0,489?) en voor 
de levensduur van de thermische neutronen (variatie van 0,43 tot 0,77 ms). Voor de overige 
parameters zijn de volgende waarden gebruikt: reactiviteitswaarde van de verdringers 59r 
(lokaal), reactiviteitswaarde van de absorberstaven -89; (lokaal), reactiviteitswaarde van de 
laatst inlopende groep (van 4) AC-staven -0,15% (lokaal). Voor het initiële axiale vermogens-
profiel is een cosinus-functie gebruikt met een piekfactor van ongeveer 1,4. Ook is een aantal 
malen een verdeling met twee pieken (de zogenaamde kamelerug) toegepast, doch dit geeft 
geen afwijkende resultaten. 

Er is al eerder op gewezen dat er nog steeds enige onzekerheid bestaat over de juiste 
beginpositie en de geometrie van de MC-staven. Dit blijkt ook uit de verschillen tussen Figuur 
6 en Figuur 17. Deze laatste geometrie geeft een iets minder uitgesproken excursie en is 
daarom gekozen als uitgangspunt voor de berekeningen. 

De belangrijkste resultaten van de parameterstudie zijn samengebracht in de Figuren 18 en 
19. De voornaamste conclusie die kan worden getrokken is wel dat voor alle combinaties van 
parameters die zijn onderzocht (zie ook de legenda van Fig. 18 en Fig. 19) het reactorver-
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Fig. 17 
Regelstaven in volledig uitgetrokken en ingeschoven positie (schematisch) (bron: USNRC, 1987). 
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Fig. 18 
Piekvermogen als functie van de dampbelcoefficient (КЕМA-analyse). 
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Fig. 19 
Splijtstoftemperatuur als functie van de dampbelcoefficient. Als hoogte van de splijtstoftemperatuur is de 
maximale gemiddelde temperatuur beschouwd op het moment dat de drukbuis de grenswaarde van 975 
К bereikt. 
Legenda: zie Figuur 18. 

mogen tijdens de transient zodanig is toegenomen, met als direct gevolg zo hoog oplopende 
splijtstoftemperaturen, dat het ongeval daaruit kan worden verklaard. Het maximale reactor-
vermogen tijdens de excursie zou dan een niveau bereikt hebben tussen zestig en negentig maal 
het nominale vermogen van 3200 MWth-

Een kortere thermische levensduur en een kleinere fractie vertraagde neutronen geven 
hogere piekwaarden. Dit lijkt direct verklaarbaar uit de reactor-kinetische vergelijkingen. Een 
toename van de dampbelcoefficient van 2% tot 2,5% geeft eveneens een toename van het 
piekvermogen. Ook dit lijkt plausibel. Een verklaring voor het afnemen van het piekvermogen 
bij een verdere verhoging van de dampbelcoefficient tot 3% ligt minder voor de hand. 
Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat een excursie sneller verloopt bij een hogere dampbel
coefficient. Door de kortere tijdsduur wordt dan de hoeveelheid door de splijtstof afgegeven 
thermische energie lager, waardoor de splijtstoftemperatuur sneller oploopt. Het doppler-
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Tabel 6 
Parameiers zoals gebruikt voor de КЕМ A-berekeningen voor Figuur 11 en Figuur 12. 

darripbelcoëffïciènt 2,5 r; 
fractie vertraagde neutronen 0.43 r; 
levensduur thermische neutronen 0.77 ms 
reactiviteitswaarde van de staven: 
- verdringers 5'? 
- absorbers - 8 f : ; 
- AC-staven (laatst inlopende groep) -0.15 'V 
initieel kanaalvermogen 180 kW 

cosinus-vorming, piekfactor ± 1.4 
initiële positie regelstaven zie Fig. 17 

effect wordt daardoor eveneens sneller van belang en resulteert in een lager piekvermogen. Bij 
een grotere levensduur van de thermische neutronen verloopt de vermogenstoename gedu
rende de transient iets trager. Dit verklaart wellicht waarom het piekvermogen bij de 
levensduur van 0,77 ms iets hoger ligt dan bij 0,48 ms. 

De maximale gemiddelde splijtstoftemperaturen die optraden op het moment dat de 
drukpijp heter werd dan 975 К zijn aangegeven in Figuur 19. Het verloop van deze 
temperaturen als functie van de onderzochte parameters is hetzelfde als dat van de piekvermo-
gens in Figuur 18. De combinatie van parameters die volgens de berekeningen hebben moeten 
leiden tot het hoogste piekvermogen en de maximale splijtstoftemperatuur, is gebruikt voor de 
berekende excursie zoals beschreven in de voorafgaande paragrafen (zie ook Tabel 6). 

De regelstaven 

In de voorgaande paragrafen is reeds uitvoerig aandacht geschonken aan de rol die de 
regelstaven, in het bijzonder de verdringers, hebben gespeeld bij het ongeval in Tsjernobyl. In 
deze paragraaf wordt gekeken hoe de excursie zou zijn verlopen zonder verdringers. Tevens 
wordt ingegaan op de te verwachten effectiviteit bij een andere uitgangspositie van de 
regelstaven. Beide analyses zijn gebaseerd op berekeningen met het KEMA-computer-
programma. 

De rol van de verdringers van de regelstaven was bij de excursie vooral van belang vanwege 
het gecombineerde effect van de verschuiving van reactiviteit van boven naar beneden in de 
kern, zoals veroorzaakt door het inbewegen van de regelstaven, er. van de positieve dampbel-
coëfficiént. De rol die de verdringers meer in detail hebben gespeeld, is onderzocht door de 
'excursie' te berekenen die zou zijn opgetreden onder dezelfde condities als aangenomen in 
Figuur 11, echter zonder verdringers. 

Tot het moment van indrukken van de snelafschakelkuop AZ-5 is het verloop van de 
transient in beide gevallen identiek, maar daarna is het verloop in het geval dat er geen 
verdringers in de berekening worden opgenomen veel gematigder (vgl. Fig. 20). Het vermogen 
neemt na hot indrukken van knop AZ-5 bij 320 MWth n°8 'e t 5 verder toe tot ongeveer 400 
MWth, om in 1e daarop volgende tien seconden tot praktisch nul af te nemen. De maximale 
splijtstoftemperatuur loopt gedurende korte tijd op van 595 К tot 615 K, om daarna eveneens 
weer af te nemen. Op grond van deze berekeningen mag worden aangenomen dat zonder 
verdringers - zelfs met de positieve dampbelcoéfficiënt - de transient zonder schade aan 

51 



P ( MW,h) 

f 400 
AZ-5 

200 

P reactorvermogen 
T1 max. splijtstoftemp 

o L-V o 

T 1 ( K ) 

- 640 | 

- 620 

- 600 

- 580 

15 20 25 30 35 lijd (s ) 

Fig. 20 
Verloop van de excursie zonder verdringers (КЕМA-analyse). 
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Fig. 2! 
Verloop van de excursie met verdringers; uitgangspositie van de regelstaven: 1,2 m in de kern 
(KEMA-analyse). 

splijtstof en installatie zou zijn verlopen. 
De Russen hebben een aantal maatregelen aangekondigd (USSR-SCUAE, 1986) die erop 

zijn gericht de veiligheid van de reactoren van het type RBMK te verbeteren. Een maatregel 
die op korte termijn zou worden geïmplementeerd is het bedrijven van de RBMK met de 
regelstaven in een reeds 1,2 m lagere positie dan voorheen. Dit houdt in - de eerder vermelde 
interpretatieproblemen voorbehouden - dat de onderkant van de verdringers van de regelsta
ven zich nu op dezelfde hoogte bevinden als de onderkant van de kern. Bij inbewegen van de 
regelstaven zou bij het inbrengen van de regelstaven vanuit de 1,2 m lagere positie dus geen 
reactiviteit meer worden toegevoegd. Deze maatregel zou overigens wel inhouden dat tijdens 
normaal bedrijf de vermogensverdeling over de kern hoogte sterk zou veranderen ten opzichte 
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v an de situatie \ oor het ongeval. Om de reactor op het nominale vermogen te kunnen blijven 
bedrijven, /al de vermogensdichtheid hoger moeten komen te liggen. 

Als onderdeel van de KEMA-analvse is het verloop van reactorvermogen en splijtstoftem-
peratuur tijdens de excursie berekend, uitgaande van de hierboven genoemde, initieel 1,2 m 
lagere positie van de regelstaven. Alle overige condities zijn onveranderd gelaten. De resulta
ten van deze opstelling zijn weergegeven in Figuur 21. Uit deze figuur blijkt dat de regelstaven 
het \ ermogen snel reduceren en dat de kortstondige toename van de splijtstoftemperatuur niet 
tot schade zou hebben geleid. Hieruit mag worden geconcludeerd dat deze maatregel vanuit 
veiligheidsoogpunt effectief is voor de hier beschouwde reactorcondities. 

Conclusies van de КЕМ A-analyse 

Aanvankelijk leek het moeilijk, zo niet onmogelijk, de essentie van het engeval bij Tsjernobyl 
te doorgronden. De opgestelde reactiviteitsbalansen gaven onvoldoende overreactiviteit om 
het optreden van een excursie te verklaren. Dit werd wel mogelijk toen de invloed van de 
verdringers eenmaal werd onderkend. Deze verdringers komen in het officiële Sovjet-rapport 
I l'SSR-SC UAE, 1986) echter nauwelijks aan de orde. 

Samenvattend lijkt de door de KEMA. deels op computerberekeningen gebaseerde, analyse 
de volgende conclusies te rechtvaardigen. 

(1) De grondslag voor het ongeval werd gelegd door het uitlopen van vier van de acht 
circulatiepompen. Als bezwarende omstandigheden mogen worden genoemd: 
(a) het lage reactorvermogen en het hoge koelmiddeldebiet waardoor weinig stoom in de 

kern aanwezig was; 
(b) de hoge (oplopende) intredetemperatuur van het koelmiddel als gevolg van de sterke 

reductie van het voedingwaterdebiet; 
(c) de ongunstige (en niet toegestane) positie van de regelstaven ter compensatie van het 

xenon-effect en de reactiviteitsreduclie als gevolg van de voorafgaande snelle verhoging 
van het waterniveau in de stoomhouders (dmv. een tijdelijk hoog voedingwaterdebiet); 

(d) het overbrugde afschakelsysteem waardoor bij het afsluiten van de turbine de regelstaven 
niet inliepen. 

(2) Verdere escalatie, dat wil zeggen oplopen van het vermogen, was een gevolg van de 
positieve dampbelcoefficiënt, waarbij de volgende punten van belang zijn: 
(a) onder de condities waarin de reactor werd bedreven en door de heersende ongunstige 

waarden van sommige parameters, met name de hoge positieve waarde van de dampbel
coefficiënt, was de reactiviteitstoename te snel om door de AC-staven te worden 
gecompenseerd; 

(b) mogelijk hebben fluctuaties in de systeemdruk eveneens een rol gespeeld. 

(3) De vermogensexcursie werd na indrukken van de snelafschakelknop AZ-5 gestimuleerd 
door de invloed van de verdringers in combinatie met de positieve dampbelcoefficiënt. De 
uitgangspositie van de regelstaven speelde hierbij een grote rol. 

Het is overigens zeer de vraag - gegeven de positie en geometrie van de verdringers (Fig. 17) 
- of na het indrukken van de knop AZ-5 de bijdrage van het positieve dampbeleffect nodig was 
om een vermogensexcursie te krijgen. 
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(4) Naast de door de Russen genoemde stoomexplosie is het ook mogelijk dat het falen van een 
aantal drukbuizen ten gevolge van lokale oververhitting heeft geleid tot het falen van het 
gehele reactorsysteem. 

(5) De korte-termijnmaatregel om de regelstaven 1,2 m dieper in de reactor te houden mag 
effectief worden geacht onder bedrijfscondilies zoals die bestonden tijdens het in Tsjernobyl 
uitgevoerde experiment. 
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HoofdsMk IV 

HET ONGEVAL BIJ HARRISBURG 

Het ongeval bij I sjernobyl was niet het eerste grote reactorongeval. Zeven jaar eerder vond op 
het Three Mile Island nabij de stad Harrisburg (Verenigde Staten) een gedeeltelijke kemsmel-
ling plaats in eenheid 2 (TMI-2) van een druk-waterreactor. In tegenstelling tot wat bij 
Tsjernobyl gebeurde, zijn echter geen slachtoffers gevallen en berekeningen die uitgaan van 
een lineaire dosis/effect-relatie t.g.v. ioniserende straling wijzen op minder dan één uit het 
ongeval resulterend kankergeval gedurende de eerstvolgende zeventig jaren erna. 

Er bestaan meer verschillen tussen beide ongevallen. Zo werden de diverse nationale 
overheden (en de pers) pas over het ongeval in Tsjernobyl geïnformeerd toen het reeds enkele 
dagen daarvoor had plaatsgevonden; bij het ongeval met TMI-2, daarentegen, was de pers 
getuige van het verloop van het ongeval dat zeer geleidelijk plaatsvond en waarover voortdu
rend informatie werd verstrekt (hoe onvoldoende de kwaliteit van die informatie vaak ook 
was). Bij TMI-2 was vrije nieuwsgaring bovendien relatief eenvoudig, mede doordat de 
mensen in de directe omgeving van de centrale feitelijk nooit aan ernstige risico's (bijv. in de 
vorm van een hoge stralingsbelasting) zijn blootgesteld; bij Tsjernobyl, daarentegen, was 
?>prake van een uiterst ernstig besmet gebied van tientallen kilometers in doorsnede, waar een 
/o hoog stralingsniveau heerste dat het zeker kort na de ramp onverantwoord was om 
versla'gevers toe te laten. Een derde belangrijk verschil is dat bij TMI-2 al snel gedetailleerde 
informatie beschikbaar kwam over het hoe en waarom van het ongeval, terwijl over het 
ongeval bij Tsjernobyl, ook na de daaraan gewijde lAEA-bijeenkomst in Wenen (vier 
maanden later!), veel vraagtekens bleven bestaan. 

Een van de overeenkomsten tussen beide ongevallen is dat veel aandacht werd geschonken 
aan de invloed van menselijke fouten. Deze aandacht heeft ertoe bijgedragen dat na het 
ongeval met TMI-2 veel maatregelen zijn genomen om bij het bedrijven van kerncentrales 
menselijke fouten te voorkomen en om de gevolgen van menselijke fouten, als die toch 
gemaakt mochten worden, te minimaliseren. Dat was een van de belangrijkste lessen die uit 
TMI-2 zijn getrokken, hoewel de menselijke fouten die in Harrisburg zijn gemaakt geen 
slachtoffers hebben gemaakt, evenmin als de mankementen in het ontwerp. Dat was te danken 
aan de diepteverdediging (defense in depth) die ook al voor het ongeval met TMI-2 in de 
Westerse reactoren werd toegepast; daar kwam bij dat tot op dat moment niet onderkende 
fysisch-chemische eigenschappen van de splijtingsprodukten na een ongeluk in een waterge-
koelde en -gemodereerde reactor leidden tot een veel geringere hoeveelheid buiten de reactor 
verspreide radioactieve stoffen, dan tot toen was aangenomen. 

Het ontwerp van de reactor 

De belangrijkste kwantitatieve gegevens van de centrale zijn weergegeven in Tabel 7 (vgl. ook 
andere relevante parameters met die uit andere reactortypen: Tabel 8). Schematisch wordt de 
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Tabel 7 
(iegevens van de centrale TMI-2. 

vermogen . 
elektrisch vermogen 956 MW 
thermisch vermogen 2772 MW 
rendement 32,8 % 
aantal splijLstofelementen Ml 

reactorvat: 
hoogte 12.4 m 
diameter 4,8 m 
wanddikte 214 mm 

splijtstof: 
materiaal UO, 
gemiddelde verrijking (initieel) 2,54 % 
vorm tabletten in zircaloy «tav en 

koekmuil: 
koelmiddel H :0 
druk in primaire systeem 15,2 MPa 
temperatuur, reactorvat in 565 К 

reactorvat uit 593 К 
aantal primaire circuits 2 
aantai primaire koelmiddelpompen 4 
aantal stoomgeneratoren 2 
aantal turbines 1 

installatie weergegeven in Figuur 22; Figuur 22a geeft het primaire systeem en Figuur 22b het 
secundaire systeem. Dit onderscheid tussen primair systeem en secundair systeem is typisch 
voor een druk-waterreactor. De stoom die naar de turbine gaat, komt namelijk niet direct uit 
de reactor, zoals we! het geval is in de RBMK-1000 en ook in de Westerse kokend-waterreac
toren. In een druk-waterreactor wordt de stoom opgewekt in de zogenaamde stoomgenerator; 
deze stoom drijft de turbine aan. De stoom die de turbine weer verlaat wordt in de condensor 
gecondenseerd en daarna via het condensaatreinigingssyteem weer naar de stoomgenerator 
teruggebracht. In deze stoomgenerator wordt het water aan de secundaire zijde opnieuw verhit 
via buizen, waardoorheen water uit het primaire systeem stroomt. Dit water in het primaire 
systeem wordt in de reactor verhit (bij TMI-2 gebeurde dat bij stationair bedrijf en vol 
vermogen tot een temperatuur van ongeveer 595 К). Nadat het zijn warmte in de stoomgene
rator heeft overgedragen aan het secundaire circuit, wordt het weer (in het geval van TMI-2 
met een temperatuur van 565 K) teruggepompt naar het reactorvat om weer te worden 
opgewarmd. 

De stoomgeneratoren zijn in Figuur 22 slechts schematisch weergegeven. In werkelijkheid 
stroomt het primaire water door een groot aantal verticale, rechte buizen die parallel aan 
elkaar lopen. Boven wordt het hete water aangevoerd, terwijl het koude water onder wordt 
afgevoerd. Een ander type stoomgenerator komt veel vaker voor. Bij dit type zijn de buizen 
ü-vormig (waarbij de ü ondersteboven staat). Dat betekent dat het hete water van onderen 
wordt aangevoerd en dat het koude water ook weer van onderen wordt afgevoerd. Het eerste 
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Tabel 8 
Technische gegevens van enkele reactortypen. 

DWR KWR CANDU KBMK 

installatie 
thermisch vermogen (MW) 3.500 3.850 3.350 3.200 
elektrisch vermogen (MW) 1.200 1.250 1.100 1.000 
koelmiddel H.O H,0 D,0 H,0 
koelmiddel (door de kern) (kg.s*1) 20.000 14.300 16.000 10.400 
reactordruk (MPa) 15.5 7 11,5 7 
temperatuur koelmiddel (K.) 589 553 583 573 

reactor 
diameter kern (m) 3.6 4.8 8 12 
hoogte kern (m) 3.9 3,7 6 7 
aantal splijtstofelementen 193 784 7.200 3.322 
splijtstofstaven per element 236 62 37 18 
aantal regelstaven 61 193 36 211 
inbewegen regelstaven (my1) 1 а 2 l a 2 1 a2 0,4 
aantal drukbuizen nvt nvt 600 1.661 
splijtstofelementen per drukbuis nvt nvt 12 2 
gemiddelde vermogensdichtheid 

in de kern (MW.nr1) 92.3 56.8 11.4 4,2 
splijtstof (9r U-235) 3-5 3-5 0,7 2 
Zr in de kern (Mg) 27 60 47 140 

reactorval 
inwendige diameter (m) 5 6,6 14 14,5 
inwendige hoogte (m) 13.25 22,35 15 
inwendige lengte (m) - - 7,75 -

ipfO*i«rit«tm 

*№la*H ink I 

4 W m 

haoWhW 

_3 i. 

huipg*bou«* —-Щ — J t 

[ rW3> " 

i l o o t n 
SJfTW-

, rator 

ткМ»4ро«пр 

V 

Wirrt»l*„WHttfj.V 

'• C_ 

гчншротр 

„»«t>tt№. »££"-
rator 

-y 
^ ^r^" 

w i i i l ' . 
f condensaatrei 

ntqinqesvutfletr 

voedinqwaterporrip 1 
i r . » I . i l 

, , 1 

vo*tii.tg 
waterpomp 

i l 

I ' ! 

eond*ns«t (anhs 

1 

1 

eond*ns«t (anhs 

1 

conden 
saatlanhs 

I 

!vecut>dwre noodpomp !vecut>dwre noodpomp 
!• 4 1 ' . 

. . . . 

Fig. 22 
Schema van de centrale TMI-2 (naar: Mostert & Dufour, 1979). 
A. het primaire systeem; B: het secundaire systeem. 
SS — naar secundair systeem; PS = naar primair systeem. 
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tv pe werd gebruikt in TMI. Doordat alle buizen parallel lopen, kan de stoomgenerator zeer 
compact worden gebouw d. Dit zou later echter een nadeel blijken te zijn. want daardoor bevat 
de stoomgenerator relatief weinig secundair water en kan hij snel droogkoken. Een tweede 
nadeel is dat het hoogste punt van het primaire circuit wordt gevormd door de bocht in de 
aanvoerleiding van de stoomgenerator. Dit hoogste punt wordt niet gekoeld door secundair 
water of stoom, zodat er stoomvorming kan optreden bij drukverlaging, waardoor de 
circulatie wordt verbroken. Bij de stoomgenerator met U-vormige buizen is de inhoud veel 
groter en bevindt het hoogste punt zich binnen de stoomgenerator. zodat hij met secundair 
water of stoom kan worden gekoeld. 

Essentieel voor een druk-waterreactor is dat het water onder zo'n hoge druk staat - 15,2 
MPa in het gevat van TMI-2 - dat het niet gaat koken. Deze hoge druk wordt gecreëerd in de 
drukgenerator of drukregeltank waar men het water elektrisch tot koken verhit. De drukregel-
tank staat met een vrij nauwe buis met het primaire systeem in verbinding. 

Belangrijke verschillen met de RBMK-1000, die vooral duidelijk werden na het ongeval 
met Tsjernoby 1-4, zijn: (1) het ontbreken van grafiet als moderator, (2) de mate van modereren 
en (3) het tnsluitsysteem. Deze zullen hieronder worden beschreven, evenals (4) het regel- en 
afschakelsvsteem en (5) het noodkoelsvsteem; deze laatste twee voorzieningen worden kort 
aangeduid om een vergelijking mogelijk te maken met de vergelijkbare voorzieningen die zo'n 
belangrijke rol hebben gespeeld bij het ongeval met Tsjernobyl-4. 

"" • • • -. - . . 1 . . 

Fig. 23 
Insluitsystccm van een druk-waterreactor. 

58 



De moderator 

De modcratic van neutronen vindt in een druk-waterreactor niet plaats met grafiet maar met 
gewoon (licht) water dat tevens zorgdraagt voor de koeling. Daardoor kan een druk-water
reactor veel compacter worden gebouwd dan de RBMK. De splijtstof is dan ook niet over een 
groot aantal drukbuizen verdeeld, maar alle splijtstofelementen staan tegen elkaar geplaatst in 
het reactor vat. Dit vat is groot en vooral de dikte van de wand (214 mm bij TM 1-2) vraagt om 
een zeer bijzondere pers voor het smeden van de ringen waaruit het is opgebouwd. Ook zijn 
belangrijke voorzieningen nodig om deze ringen aan elkaar te kunnen lassen. 

Het is vooral deze technisch moeilijke bouw van de reactorvaten die de Russen heeft doen 
besluiten hun nucleaire programma nog voor een deel met reactoren van het type RBMK in te 
vullen. 

Mate van moderatie 

Een fysisch zeer belangrijk verschil tussen de druk-waterreactor en de RBMK is de mate van 
moderatie. Bij de beschrijving van het ongeval te Tsjernobyl is reeds uiteengezet dat de RBMK 
overremodereerd is, zodat verwijdering van het koelmiddel water (dat echter ook modere
rende eigenschappen heeft) door uitzetting of stoomvorming overeenkomt met een 
reactiviteitsadditie. 

De Westerse licht-waterreactoren zijn daarentegen alle ondergemodereerd, zodat uitzetting 
of stoomvorming altijd een negatief effect op de reactiviteit van de reactor heeft. Deze 
reactoren hebben een negatieve temperatuur- en dampbelcoëfficiënt. Een ongeluk zoals dat 
plaatsvond in Tsjernobyl is daardoor met licht-waterreactoren principieel uitgesloten. 

Het insluitsysteem 

Druk-waterreactoren zijn, evenals de CANDU-reactoren, meestal uitgevoerd met het zoge
naamde droge containment (Fig. 23, resp. Fig. 24). De reactor en de primaire systemen zijn 
hierbij ingesloten in een druk- en gasdichte omhulling. Dit containment heeft een groet 
volume waarin Dij een eventuele lekkage al het koelwater kan overgaan in stoom zonder dat 
de druk ontoelaatbaar hoog wordt. Kokend-waterreactoren zijn doorgaans voorzien van het 
zogenaamde natte containment (Fig. 25). De reactor bevindt zich ook in dit geval in een 
gasdichte omhulling. Eventueel ontsnappende stoom wordt naar zogenaamde condensatie-
kamers geleid waar de stoom condenseert, waardoor de druk laag blijft. 

De compacte bouw van de druk-waterreactor maakt het mogelijk het gehele primaire 
systeem, inclusief de beide stoomgeneratoren, in een gasdichte en drukvaste bol te plaatsen: het 
zogenaamde insluitsysteem. Dit vormt de laatste (en zoals bij TMI gebleken is: efficiënte) 
barrière tegen mogelijke verspreiding van radioactiviteit als de eerdere barrières (splijtstof, 
splijtstofbekleding, reactorvat) doorbroken zouden zijn (Fig. 26). Het insluitsysteem is bestand 
tegen de overdruk zoals die zou ontstaan door een veronderstelde breuk van een hoofdkoel-
middelleiding .au het primaire koelsysteem. Vaak is het een uit gewapend beton bestaande 
constructie waarbinnen zich een stalen bol bevindt. Naar buiten gaande leidingen zijn 
voorzien van gasdichte doorvoeringen. De toegang tot het insluitsysteem verloopt via een 
sluis. Ventilatielucht wordt via filters teruggevoerd in de atmosfeer. 

Een nadeel van het ontbreken van de drukbuizen in dit reactortype is dat tijdens bedrijf geen 
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Fig. 24 
Insluitsvsteem van een CANDU-reactor. 

Fig. 25 
fnsluitsysteem van een kokend-waterreacior. 
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Lozing van de spiijtingsprodukten en hun retentie bij het ongeval met TMI-2. Van het jodium in de kern 
kwam slechts 1 /25.000 deel vrij als aerosol of gas, in plaats van 1 /4 deel zoals op conservatieve wijze 
was verondersteld (USNRC. 1975). Uit: Mostert (1987). 

splijtstof kan worden gewisseld. Om de reactor van nieuwe splijtstof te voorzien moet deze 
eenmaal per jaar of eenmaal per anderhalfjaar uit bedrijf worden genomen. Hoe betrekkelijk 
dit nadeel is, blijkt wel uit het feit dat de reactor van Tsjernobyl-4 ook na twee jaar uit bedrijf 
moest voor onderhoud en revisie, werkzaamheden die bij een druk-waterreactor tijdens de 
splijtstofwisselperiode worden uitgevoerd. 

Regel- en af schakelsysteem 

Het reactorvermogen van een druk-waterreactor wordt geregeld door regelstaven die van 
bovenaf de kern in worden bewogen (Fig. 27). Bij een kokend-waterreactor gebeurt dit om 
constructieve redenen en vanwege de verticale verdeling van de dampbellen in de kern van 
onderaf (Fig. 28). Deze staven verzorgen de korte-termijn regeling; door alle regelstaven 
gelijktijdig geheel de kern in te bewegen wordt de kettingreactie gestopt. De regeling op 
langere termijn (in de orde van grootte van uren) wordt gerealiseerd door de concentratie van 
het boorzuur (borium is een neutronen-absorberende stof) in het koelwater van het primaire 
circuit aan te passen. 

In noodsituaties kan men de regelstaven in een druk-waterreactor door zwaartekracht in de 
kern laten vallen waardoor de kettingreactie wordt gestopt; bij een kokend-waterreactor 
worden de staven van onderaf de kern ingeschoten. Ook kan in het koelmiddel vloeistof met 
een extra hoge boorzuurconcentratie worden geïnjecteerd waardoor eveneens de kettingreac
tie wordt gestopt. 
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Fig. 27 
Schema van een druk-waterreactor met regelstaven boven de kern. Naar: Eendebak (1983b). 
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Fig. 28 
Schema van een kokend-waterreactor met regelstaven onder de kern. Naar: Eendebak (1983b). 

Noodkoelsysteem 

Wanneer de koeling van de kern van een druk-waterreactor door een storing of een lekkage 
zou uitvallen, wordt de reactor automatisch afgeschakeld en treedt het noodkoelsysteem in 
werking. 

Het noodkoelsysteem heeft als taak de warmteafvoer van de kern zo snel mogelijk te 
herstellen. Hiertoe dienen in eerste instantie vaten met een hoeveelheid water onder hoge druk, 
die bij een te lage systeemdruk automatisch water in de reactor injecteren. Aansluitend hierop 
kan vanuit een middendruk-systeem water in de primaire kringloop worden toegevoerd. Het 
uit het systeem lekkende water wordt onder in het reactorgebouw verzameld en vandaar weer 
teruggepompt. 
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Tabel 9 
Verdeling van de energie bij splijting van een kern van 1-236. 

MeV 

kinetische energie splijtingsprodukten 166 
kinetische energie neutronen 5 
prompte y-straling 6 
/3-verval splijtingsprodukten 8 
neutrino's 12 
y-energie splijtingsprodukten 6 

Totaal 203 ( ± 6 ) 

Beschrijving van het ongeval 

Om enig inzicht te krijgen in het ongeval te Harrisburg is het nuttig aandacht te besteden aan 
de wijze waai op de energie bij kernsplijting vrijkomt. Tabel 9, die de verdeling van deze 
energie weergeeft, toont dat de brokstukken (splijtingsprodukten) van de gespleten uranium
kern veruit de meeste energie bevatten, en wel in de vorm van kinetische energie. Deze nieuwe 
kernen botsen met de atomen in hun directe omgeving en daarbij wordt hun bewegingsenergie 
grotendeels omgezet in warmte die aan het uranium van de omringende splijtstof wordt 
afgegeven. 

Voor het ongevalsverloop in Harrisburg is echter niet zozeer de zeer grote bewegingsenergie 
van de splijtingsprodukten van belang, als wel hun /3-verval en /-energie die samen 14 MeV 
aan energie leveren, dat is 1У van de energie die vrijkomt ten gevolge van de versplijting van 
een uraniumkern. Het /3-verval en de /-energie zijn een gevolg van het feit dat deze 
splijtingsprodukten radioactief zijn en op deze manier langzaam energie afstaan. Dit betekent 
dat. zelfs als de reactor is afgeschakeld en het splijtingsproces gestopt, de energieproduktie toch 
nog enige tijd blijft doorgaan. Figuur 29 geeft deze na een reactorstop optredende energiepro
duktie weer als fractie van het oorspronkelijke vermogen en als functie van de tijd. 

De genoemde 17<- van het reactorvermogen vertegenwoordigde bij TMI-2 nog altijd een 
hoeveelheid energie van 0,07 x 2772 MWth = 194 MWm, ongeveer evenveel als het 
vermogen van de reactor in Dodewaard bij vol bedrijf. Deze energie werd dus in TMI-2 toen 
het ongeval was begonnen nog steeds afgegeven nadat de reactor reeds was uitgeschakeld; dit 
leidde tot een stijging van de temperatuur in de kern tot zodanige hoogte dat de kern 
gedeeltelijk smolt. 

Daar het water in een licht-waterreactor zowel moderator als koelmiddel is, betekent het 
verlies van substantiële hoeveelheden water dat de kettingreactie automatisch wordt gestopt. 
Vanwege de vervalwarmte blijft het dan echter wel noodzakelijk om het water weer snel aan te 
vullen om oververhitting van de splijtstof tegen te gaan. Een dergelijke overververhitting, zoals 
die in Harrisburg plaatsvond, verloopt weliswaar niet explosief, maar betekent toch een ernstig 
ongeluk. Als de splijtstof door een te sterke temperatuurstijging smelt, zullen immers de 
radioactieve splijtingsprodukten vrijkomen en via hetzelfde lek als het koelmiddel kunnen 
ontsnappen. Dit is de overweging geweest die heeft geleid tot de algemeen aanvaarde 
veiligheidsfilosofie waarin de bouw van een gasdicht insluitsysteem om deze reactoren wordt 
vereist. 
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Fig. 29 
Verloop van het reactorvermogen na een reactorstop (naar. Mostert & Dufour, 1979). 

Ongevalsverloop 

Het verloop van de gebeurtenissen in de centrale (Fig. 30) is in chronologische volgorde 
weergegeven in Tabel 10. Het verloop met de tijd van een aantal systeemgrootheden is 
aangeduid in Figuur 31. Men kan daaruit aflezen dat op woensdag 28 maart 1979, om 
ongeveer 4 uur 's morgens, een klep dichtlicp tijdens het uitvoeren van werkzaamheden aan 
het condensaatreinigingssysteem. Dit had tot gevolg dat de beide voedingwaterpompen te 
weinig water kregen, waardoor ze automatisch stopten. De turbine werd eveneens automa
tisch uitgeschakeld, zodat er geen warmte meer werd afgevoerd uit de stoomgeneratoren. 
Daardoor liep de druk in het primaire systeem op. Een afblaasklep op de drukgenerator ging 
hierdoor na drie seconden open. De via deze afblaasklep vrijkomende stoom werd afgevoerd 
naar de afblaastank. Na acht seconden werd de reactor automatisch afgeschakeld ais gevolg 
van de te hoge druk in het primaire systeem. Tot dusver reageerde de centrale zoals te 
verwachten was. 

Een onverwachte ontwikkeling volgde echter toen de druk weer op normale hoogte kwam 
(15,3 MPa). De afblaasklep had zich toen moeten sluiten, maar is niet geheel dichtgegaan. Het 
lichtje op het regelpaneel in de regelzaal heeft, naar men aanneemt, niettemin aangegeven dat 
dit wèl het geval was. Hier treedt dus een ontwerpfout aan het licht. Het lampje signaleerde 
namelijk slechts dat de elektrische spanning van de aandrijving van de klep aanwezig was; hier 
werd dus een verkeerde parameter gemeten. 
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Door de afnemende druk traden bij een ingestelde waarde van 11 MPa de hoge-druk 
kerninundatiepompen (in Figuur 31 de HDKI's: IA, IB en 1С) in werking (noodkoeling). 
Twee van de drie pompen begonnen, zoals verwacht, koud water in het reactorvat te pompen, 
teneinde de kern voor droogkoken te behoeden. Hierdoor steeg het waterniveau in de 
drukgenerator. De operator die na ruim drie minuten een hoog waterniveau waarnam, besloot 
hierop de kerninundatiepompen af te zetten en op handregeling van de pompen over te gaan. 
De drukgenerator mag namelijk nooit vol zijn, want er moet ruimte overblijven voor stoom. 
Later heeft hij de kerninundatiepompen weer aangezet, waarbij hij echter het debiet van de 
pompen sterk beperkte. De preciese waarden van het debiet zijn overigens niet bekend. 

Het ongeval was op dat moment twaalf minuten aan de gang. Ondertussen had zich in het 
secundaire systeem ook het een en ander afgespeeld. Doordat de voedingwaterpompen waren 
gestopt, waren de noodvoedingwaterpompen gestart om de beide stoomgeneratoren van 
water te voorzien. Doordat in de toevoerleiding van het noodvoedingwater twee kleppen 
dichtstonden, kregen de stoomgeneratoren echter toch geen water toegevoerd. Als gevolg 
hiervan zijn beide stoomgeneratoren na ongeveer één minuut drooggekookt. Hier bleek dus 
het nadeel van de kleine inhoud van de stoomgeneratoren; bij andere typen is voor droog
koken een aanzienlijk langere tijd nodig: tot ca dertig minuten. Na ongeveer acht minuten 
ontdekte de operator dit waarop hij vanuit de regelzaa! de beide kleppen openstuurde. De 
stoomgeneratoren kregen weer voedingwater toegevoerd, waardoor de temperatuur in het 
primaire systeem daalde. 

In;ussen bleef stoom afgevoerd worden naar de afblaastank via de niet geheel gesloten 
afbluasklep op de drukregeltank. Na vijftien minuten kon de breekplaat van deze tank de 
toegenomen druk niet langer weerstaan en brak. Water uit de afblaastank liep toen het 
reactorgebouw in en kwam daar in een vloerputje terecht. Bij het bereiken van een zeker 
waterniveau in het putje startte automatisch een pompje dat het, uit het primaire systeem 
afkomstige water, overpompte naar een vat in een bijgebouw. Ook dit was een duidelijke 
ontwerpfout: als het noodkoelsysteem aanstaat, moet het insluitsysteem hermetisch gesloten 
blijven en moet het onmogelijk zijn om water of lucht weg te pompen. Het wegpompen van 
primair reactorwater naar het bijgebouw is niettemin mogelijk geweest doordat de isolatie van 
het insluitsysteem pas gerealiseerd zou worden bij een overdruk van 30 kPa in het reactor
gebouw. Een overdruk van die omvang trad echter pas vijf uur na het begin van het ongeval 
op. 

Tot overmaat van ramp was het vat in het bijgebouw te klein voor een dergelijke 
hoeveelheid water en na enige tijd liep het vat dan ook over (het pompje werd pas na 20 
minuten stilgezet). Uit dit overgelopen water zijn radioactieve edelgassen ontsnapt en via de 
ventilatie van het bijgebouw in de atmosfeer terechtgekomen. Het radioactieve jodium, dat 
eveneens vrijkwam uit het overgelopen water, werd bijna geheel geabsorbeerd door de 
koolfilters in het ventilatiesysteem. 

Het verdere verloop van de gebeurtenissen 

In Figuur 32 is te zien hoe de gebeurtenissen verder verliepen en hoe de diverse systeemgroot-
heden zich gedurende vijftien uur ontwikkelden. Twee van de drie noodvoedingwaterpompen 
in het secundaire systeem zijn na dertig minuten afgeschakeld. Eén voedingwaterpomp of één 
normale voedingwaterpomp zorgde vervolgens voor de toevoer van water naar de 
stoomgeneratoren. 
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Fig 30 
Doorsnede door de centrale van TMl-2 met links het primaire en rechts het secundaire svsteem (naar. 
Mouert&Dufour. 1979). 

tijdstip pnmair systeem 
(koelmiddel) 

secundair systeem 
(voedingwater) 

t = 0 

t - 0 h l 5 

t = Oh38 
t = 0h20-60 

klep valt dicht; condensaatpompen, 
hoofdvoedingwaterpompen en tur
bine vallen uit; noodvoedingwater
pompen starten. 

t - + 0 kleppen in voedingwaterleidingen 
staan dicht. 

t =• OhOO.03-06 druk loopt op; afblaasklep opent; 
stoom naar afblaastank. 

t 
t -
t 

- 0h00.08 
-OhOO.12-15 
-OhOO. 15-30 

reactornoodstop. 
druk zakt, afblaasklep sluit niet. 
temperatuur heet been loopt op. druk 
minimaal. 

t 
t ; 

= 0h01 
= 0hO2.04 

water in drukregeltank stijgt snel. 
kerninundatie. 

t -
t -
t -

- 0 h 0 3 
= 0h06 
= 0h08 

afzetten van ketninundatiepompen. 
verzadigingsdruk wordt bereikt. 

t = Oh08.30 reactorwater wordt weer gekoeld. 

stoomgeneratoren koken droog. 

kleppen in voedingwaterleidingen 
worden geopend. 

waterniveau drukgenerator daalt, 
stoom blijft naar afblaastank gevoerd 
worden. 
breekplaat afblaastank bezwijkt, reac
torwater op vloer reactorgebouw. 
vloerpompje pompt primair water 
naar bijgebouw. 
vloerpompje wordt afgezet, 
stabiele toestand 
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t 1Ы5 hwfdkoelmiddelpomp kringloop В 
wordt a/geschakeld 

t ih40 ftoofdkoi'lmiddelpomp kringloop Л 
wordt afgeschakeld 

t lh45-2h reactorkern begint op te warmen 
t - 2h20 tweede afblaasklep wordt afgesloten. stoomgenerator В \ A'ordt buiten 

kern is droog. werking gesteld. 
i -= 3h-8h50 druk stijgt, tweede afblaasklep wordt 

afwisselend geopend en gesloten. 
t 3h23 kerninundatie ingeschakeld. 
t = 3h26 kerninundatie afgezet. 
t - 5-6h druk stijgt. 
t - 7h50 tweede afblaasklep wordt gt „, .id 

om druk te laten zakken, teneinde 
nakoelsysteem te laten functioneren. 

t = 7h50-9h25 druk niet voldoende laag. 
kern droog. 

t - lOh drukpiek in reactorgebouw waardoor 
sproetinstallatie in werking treedt. 

t - 13h50 tweede afblaasklep wordt gesloten 
om weer druk te krijgen en hoofd-
koelmiddelpompen in 
bedrijf te nemen. 

t -- 16h-1979-04-27 hoofdkoelmiddelpomp kringloop А stoomgenerator А 
aangezet, temperatuur hete been en condensor 
loopt terug, temperatuur koude been 
loopt op. 

functioneren. 

1979-04-27 primair reactorwater wordt afgekoeld 
tot 411 К bij 7 MPa. natuurlijke cir
culatie, temperatuur van de kern 
beneden 511 K. afkoeling gaat lang
zaam verder. 
reactorgebouw op onderdruk. 

Tabel 10 
Het verloop van de gebeurtenissen in TMI-2. Het tijdstip t ~ 0 geeft het begin aan van het ongevalsver
loop op 1979-03-28. 

Na I uur en 15 minuten stopte de operator twee van de vier hoofdkoelmiddelpompen 
(primaire waterpompen) in het primaire systeem. Ongeveer een half uur later heeft hij ook de 
beide andere hoofdkoelmiddelpompen afgeschakeld. Vermoedelijk heeft hij dit gedaan op 
grond van in de pompen optredende trillingen die mogelijk werden veroorzaakt door 
cavitatie. Een druk-waterreactor is echter zo ontworpen dat de vervalwarmte van de splij-
tingsprodukten door natuurlijke circulatie van het primaire reactorwater in de stoomgenerato-
ren kan worden afgedragen aan het water in het secundaire systeem. 

De natuurlijke circulatie in het reactorvat van TMI-2 is echter niet of onvoldoende op gang 
gekomen doordat, ten gevolge van de afnemende druk, het kookpunt werd bereikt. De daarop 
gevormde stoom concentreerde zich in hoog gelegen plaatsen, o.a. bovenin het reactorvat, 
maar ook in de bocht boven de stoomgenerator, waardoor de natuurlijke circulatie werd 
belemmerd. Het gevolg was dat de kern onvoldoende werd gekoeld, hetgeen bleek uit een 
groot temperatuurverschil tussen in- en uitlaat van de reactorkern (Fig. 33). 
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Fig. 31 
Het verloop van systeemgrootheden gedurende de eerste minuten van het ongeval (naar: Mostert & 
Dufour, 1979). 

De temperatuur in de leiding waarin het verwarmde reactorwater werd toegevoerd naar de 
stoomgenerator (het hete been of de hete Strang) steeg binnen een kwartier naar 600 K, waarna 
de temperatuurschrijver van de schaal liep. De temperatuur in de leiding van de stoomgenera
tor naar het reactorvat (het koude been of de koude Strang) daalde tot 338 K. De kern moet 
gedurende deze periode geheel of gedeeltelijk hebben drooggestaan (Fig. 34). Hierdoor is de 
temperatuur van de splijtstofstaven hoog opgelopen. Door het optreden van een chemische 
reactie tussen de zirconiumbekleding en het water/stoom-mengsel uit de reactor zijn toen de 
splijtstofstavcn beschadigd. Het grote temperatuurverschil over de kern heeft ongeveer acht 
uur geduurd. In deze tijd is een groot deel van de splijtstof gesmolten en op de bodemplaat van 
de reactorkern terecht gekomen. 

Tijdens de reactie tussen de zirconiumbekleding en het stoom /water-mengsel is veel 
waterstof gevormd, maar geen zuurstof. De kans op het ontbranden van waterstof in het 
primaire systeem is dus nihil geweest. De waterstof heeft wel de natuurlijke circulatie verder 
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Fig. 33 
Temperatuurverloop van het reactorwater gedurende de eerste vijftien uur van het ongeval (naar: 
Mostert & Dufour, 1979). 
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Fig. 34 
Perioden waarin de kern van TMI-2 moet hebben drooggestaan (naar: Mostert & Dufour, 
1979). 

gehinderd. Op 30 maart bedroeg de waterstofconcentratie in het reactorgebouw 1,77г. Twee 
dagen later was de concentratie gestegen tot 2,4%. Op 2 april zijn recombinatoren, die het 
waterstofgas katalytisch verbranden, in werking gesteld. 

Twee uur en twintig minuten na het begin van het ongeval heeft het personeel eindelijk 
geconstateerd dat de afblaasklep van de drukgenerator niet gesloten was. Hierop werd een 
isolatieklep die in serie stond met de afblaasklep gesloten. Omdat men het vermoeden had dat 
radioactiviteit via stoomgenerator В naar het secundaire systeem lekte, werd deze stoomgene-
rator buiten werking gesteld. Toen het primaire systeem gesloten was, liep de druk op tot 
boven 14,5 MPa. Nadien is gedurende een periode van 5'/2 uur de isolatieklep afwisselend 
geopend en gesloten. Klaarblijkelijk was het de bedoeling de natuurlijke circulatie en de 
koeling van de kern weer op gang te brengen. Na 7'/2 uur werd de isolatieklep weer geopend in 
een poging de druk beneden 2,8 MPa te brengen; bij deze druk had het nakoelsysteem in 
werking kunnen worden gesteld. Omdat er niet voldoende warmte naar het secundaire 
systeem kon worden afgevoerd, is het omlaag brengen van de druk toen echter niet gelukt. 
Tijdens deze pogingen zijn wel de beide buffervaten (Fig. 22a) gedeeltelijk leeggelopen in het 
primaire systeem. 

Men heeft 13'/2 uur na het begin van het ongeval de druk weer laten toenemen tot ongeveer 
7 MPa door de isolatieklep opnieuw te sluiten. Eén hoofdkoelmiddelpomp heeft men 16 uur 
na het begin van het ongeval opnieuw gestart. Op deze wijze kon warmte naar de condensor 
worden afgevoerd via stoomgenerator A, Het temperatuurverschil over de kern weM hierdoor 
aanzienlijk verkleind. 
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Fig. 35 
Drukverloop in het reactorgebouw gedurende de eerste achttien uur van het ongeval (naar: 
Mostert & Dufour, 1979). 

Op 29 maart 1979 wees een aantal thermokoppels boven de kern echter nog steeds een 
temperatuur aan die boven de verzadigingstemperatuur lag. De stoom werd dus verhit door 
splijtstof die boven het waterniveau uitstak. Een dag later waren er nog drie thermokoppels die 
een temperatuur boven de verzadigingstemperatuur aanwezen en op 31 maart was dat er nog 
één. Gedurende een maand werd de reactordruk op 7 MPa gehouden. De temperatuur nam 
hierbij geleidelijk zoveel verder af dat op 27 april 1979 kon worden besloten over te gaan op 
natuurlijke circulatie. De warmte werd onttrokken via één stoomgenerator. 

Rond 10 uur na het begin van het ongeval was een drukpiek van 0,3 MPa in het 
reactorgebouw opgetreden, zoals het drukverloop (Fig. 35) toont. Deze drukpiek is waar
schijnlijk het gevolg geweest van de verbranding van waterstof. De ontbrandingsgrens van 
waterstof ligt bij een concentratie van 4,1 volumeprocent waterstof in droge lucht. De 
waterstof is in het reactorgebouw terechtgekomen door de geopende afblaasklep van de 
drukgenerator. Bij gesloten afblaasklep worden gassen via het afgassysteem naar een verval-
tank afgevoerd. Het waterstofgas is in de drukgenerator terechtgekomen doordat water uit het 
koude been van de hoofdkoelmiddelleiding in de drukgenerator werd gesproeid. Dit werd, 
zoals gebruikelijk, gedaan om de druk in de drukgenerator te verlagen (de druk in de tank kan 
desgewenst worden verhoogd door verwarming met elektrisch elementen: zie Fig. 36). 
Doordat de druk werd verlaagd, zijn opgeloste gassen, zoals waterstof en radioactieve gassen 
in de drukgenerator gebracht. 

De drukpiek van 0,3 MPa had eveneens tot gevolg dat de NaOH-installatie in het 
reactorgebouw begon te sproeien. De oplossing van NaOH heeft het radioactieve jodium 
gebonden. 
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Fig. 36 
Schematische vo orstelling van de drukregeltank. 

Ontwerpfouten en menselijke beoordelingsfouten 

Analyses van het ongeval met TMI-2 wijzen uit dat het verloop van de gebeurtenissen na het 
uitvallen van de hoofdvoedingwaterpompen normaal zou zijn geweest, als er geen sprake zou 
zijn geweest van een aantal duidelijke fouten. Het gaat daarbij om fouten in het ontwerp van 
de centrale, technische mankementen, en beoordelingsfouten die door de direct betrokkenen 
werden gemaakt tijdens pogingen om de situatie weer te normaliseren. 

Ontwerpfouten 

Het is achteraf duidelijk dat er bij het ontwerp van TMI-2 enkele ernstige fouten zijn gemaakt 
die ook niet dcor de controlerende autoriteiten zijn onderkend. De grootste fout wellicht was 
de lay-out van het primaire systeem als geheel. Voor het ongeval het meest relevant zijn echter 
(1) een onvoldoend duidelijk afleesbaar controlepaneel, (2) de indicatie over de stand van de 
afblaasklep en (3) de isolatie van het reactorgebouw. 

(1) Het is bij de uitgevoerde analyses van het ongeval duidelijk geworden dat de noodvoe
ding waterpompen normaal hadden kunnen functioneren, als de kleppen aan de drukzijde niet 
dicht hadden gestaan. Normaal bedrijf van de centrale had slechts heel kort mogen worden 
voortgezet als deze kleppen dicht stonden; dit itaat ook in de Technische Specificaties van de 
reactor, het document waarin alle bedrijfscondities zijn vastgelegd. Het ziet er echter naar uit 
dat de kleppen al veertien dagen dicht stonden voordat het ongeval begon. Tegen de 
Technische Specificaties is dus duidelijk gezondigd. Naar verluidt kon dit gebeuren doordat er 
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een kaartje zodanig aan het regelpaneel was opgehangen, dat het de indicatielampjes van de 
gesloten kieppenjuist bedekte. Kennelijk hebben de betrokken operators niet opgemerkt dat 
er op deze wijze relevante informatie aan het oog werd onttrokken. Dat op deze wijze de 
signalen van indicatielampjes onopgemerkt konden blijven, is een ontwerpfout in het contro
lepaneel of zo men wil een menselijke fout geweest. Overigens moet de invloed van de gesloten 
kleppen niet worden overschat. In Figuur 31 is duidelijk te zien dat reeds na acht minuten de 
stoomgeneratoren alweer in staat waren de warmte af te voeren. De warmte-inhoud van de 
TMI-stoomgeneratoren is zodanig klein dat bij uitklinken van de turbine (turbinetrip) de 
afblaasklep op de drukregeltank altijd even open gaat, zodat men moet concluderen dat deze, 
overigens zeer ernstige fout. geen wezenlijke invloed heeft gehad op het verloop van het 
ongeluk. 

(2) De afblaasklep had na het terugkeren van de sterk opgelopen druk tot 15,3 MPa weer 
moeten sluiten. Dit is niet volledig gebeurd. De operator heeft echter door de niet gevoelig 
genoeg afgestelde sensoren de indicatie gekregen, dat de slechts gedeeltelijk afgesloten klep wèl 
geheel gesloten was. Dit is dus een ernstige ontwerpfout geweest. 

(3) Bij een verlies van koelmiddel dient het gehele reactorgebouw volledig te worden 
geïsoleerd om te voorkomen dat eventueel vrijkomende radionucliden buiten het insluitsys-
teem kunnen komen. Het signaal dat de noodkoeling start moet er tevens toe leiden dat deze 
isolatie wordt uitgevoerd. Als de noodkoeling werkt, is het verder de bedoeling dat het 
eventueel in de vloerput overlopende water weer kan worden teruggepompt voor nakoeling 
van de reactorkern als de druk weer ver genoeg is gedaald. Bij TMI-2 was het isolatiesignaal 
echter gekoppeld aan het signaal 'hoge druk in reactorgebouw', dat was afgesteld op 30 kPa 
overdruk. Deze overdruk werd pas bereikt op een moment dat de isolatie van het reactorge
bouw a' lang had moeten plaatsvinden. Zodoende kreeg het normale vloerwaterpompje de 
gelegenheid primair water naar een bijgebouw te pompen, met als gevolg dat radioactieve 
edelgassen werden geloosd en dat het mede aan goed functionerende filters te danken was dat 
radioactief jodium slechts in kleine hoeveelheden in de atmosfeer terechtkwam. Dit is een 
ernstige ontwerpfout, die zeker door de veiligheidsautoriteiten bij de beoordeling van het 
ontwerp opgemerkt had moeten worden. 

Beoordelingsfouten 

Het ongeval zou minder ernstige gevolgen hebben gehad wanneer er door de operators niet 
een aantal beoordelingsfouten was gemaakt. Van die fouten zijn de meest belangrijke: (1) het 
uitschakelen van de noodkoeling, en (2) het stoppen van alle koelmiddelpompen. Daarnaast 
moet worden vastgesteld dat het ongevai als onnodig gevaarlijk is ervaren doordat er 
beoordelingsfouten werden gemaakt m.b.t. de informatie over het ongevalsverloop. Dit leidde 
tot (3) voorlichting en maatregelen door de overheid die onnodig angst hebben gewekt. 

(I) Na het verkeerd functioneren van de afblaasklep heeft de operator de noodkoeling 
(kerninundatie) afgezet. Dit heeft hij gedaan, en later nogmaals, omdat het water in de 
drukregeltank te hoog stond. Dit zou een juiste beslissing zijn geweest indien alles verder 
normaal was geweest. Gezien het verloop en de verkregen indicaties had de operator ook wel 
enige aanleiding om te geloven dat de toestand was genormaliseerd. Hij had echter ook de 
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druk at moeten lezen, die op dut moment te laag was. Daaraan zou hij hebben gezien dat de 
noodkoeling niet mocht w orden uitgeschakeld. Dat de operator de druk niet heeft gecontro
leerd, moet worden beschouw d als een ernstige beoordelingsfout, vooral omdat reeds sprake 
was van ingrepen die niet tot de routinematige handelingen behoorden 

(2) Trillingen in de hoofdkoelmiddelpompen hebben de operator aanleiding gegeven deze 
pompen te stoppen. Onder normale omstandigheden zou dat een verstandige beslissing zijn 
geweest, omdat men immers de pompen wil sparen. Zelfs onder normale omstandigheden zou 
men zich echter nog wel eens dienen te bedenken, voordat men alle vier pompen tegelijk stopt. 
Terugvallen op één of twee pompen was zeker beter geweest. 

(3) Ook met de voorlichting is het één en ander fout gegaan. Het valt bijzonder te betreuren dat 
een officiële verklaring van de Nuclear Regulatory Commission (USNRC) dagenlang de 
indruk heeft laten bestaan dat een explosie in het primaire systeem zou kunnen optreden. Door 
de vrijwel volledige afwezigheid van zuurstof in dat systeem is de kans op een waterstofexplo
sie immers nihil geweest. De verklaring van de USNRC heeft bovendien in belangrijke nate 
bijgedragen tot de paniekreactie rond dit ongeval. Het gegeven advies aan zwangere vrouwen 
en kleuters die binnen een straal van vijf mijl rond de centrale woonden, om de streek te 
verlaten, heeft aanzienlijk tot de onmxlige verontrusting bijgedragen, temeer daar dit advies 
kwam op een moment waarop men de gehele situatie in de centrale weer goed in de hand had. 

Lozing van radionucliden 

Vermoedelijk heeft lozing van radioactieve gassen tijdens het ongeval twee keer plaatsge
vonden: op woensdagochtend 28 maart en op vrijdag 30 maart. De eerstgenoemde lozing is de 
reeds beschreven lozing uit het bijgebouw en bestond voornamelijk uit edelgassen. De 
radioactiviteit in de pluim bedroeg 10 /ySv.h-1. Buiten de centrale heeft echter niemand, voor 
zover na te gaan, een meetbare stralingsdosis ten gevolge van deze lozing opgelopen. Wel 
liepen twee personeelsleden stralingsdoses op van resp. 3,1 en 3,4 mSv bij het nemen van een 
monster van het primaire water in het bijgebouw. 

De lozing op 30 maart vond plaats via de ventilatieschacht. Deze lozing was, in tegenstelling 
tot die van 28 maart, geen onvoorziene gebeurtenis maar het gevolg van een weloverwogen 
beslissing. Men achtte deze lozing noodzakelijk omdat de druk in de vervaltank anders te hoog 
zou oplopen. Doordat er tijdens de lozing vrijwel geen wind stond, vond geen verspreiding van 
de radionucliden plaats. De radioactiviteit in de pluim die min of meer boven de schoorsteen 
bleef hangen, bedroeg 6 mSv.h-1. 

Plaatselijk, tot op een afstand van 30 km rond de centrale, hebben deze lozingen kortstondig 
een bestraling gegeven van enkele tientallen microsieverts per uur. De door de lozingen 
veroorzaakte .stralingsdosis in de omgeving is zeer snel afgenomen. Dit was ook het geval met 
de directe straling uit het reactorgebouw. 

Van de vrijgekomen hoeveelheid radioactiviteit, die goed bekend is, heeft men aanvankelijk 
verbaasd geconstateerd dat deze veel geringer was dan men tot dan in theoretische modellen 
(scenario's) van een kernsmeltingsongeval had aangenomen. Naast geringe hoeveelheden 
Ba-140 zijn ca 100 x 1015 Bq (2,5. ID^Ci) edelgassen (ongeveer 2% van alle edelgassen in de 
kern) en ca 650 x 109 Bq( 15 Ci) 1-131 (dit is minder aan 10-7 maal de in de kern aanwezige 
hoeveelheid) vrijgekomen. De vrijgekomen hoeveelheid jodium is daarmee een factor 105 
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geringer dan men vroeger heelt aangenomen. De minimale vrijzetting van radioactief jodium 
hing niet samen met bijzondere eigenschappen van de reactor in Harrisburg, maar is een 
gevolg van het specifieke, destijds nog niet onderkende, fysiseh-chemische gedrag van jodium 
en zijn verbindingen in aanwezigheid van water. 

Door de bevolking opgelopen stralingsdoses 

Met behulp van in de omgeving van TMI-2 opgestelde stralingsmeters is een schatting 
gemaakt van de maximale stralingsdoses die leden van de bevolking als gevolg van dit ongeval 
kunnen hebben opgelopen en nog zullen oplopen. 

Voor de bevolking tot een afstand van 80 km van de centrale, ongeveer tweemiljoen 
mensen, geldt een gemiddelde stralingsdosis van 9 /JS\. Het maximum is vastgesteld op 
ongeveer 800 fjS\ en werd opgelopen door een enkeling die tijdens het ongeval in de 
onmiddellijke omgeving van de centrale verbleef. Dit maximum van 800 /iSv komt overeen 
met de stralingsdosis die men ontvangt bij het maken van een borstfoto met behulp van 
röntgenstraling. 

Voor de genoemde bevolking van tweemiljoen betrokken personen als geheel geldt dat het 
ongeval met TMI-2 heeft gezorgd voor een additionele stralingsbelasting van 12 Sv. Dezelfde 
personen ontvangen per jaar ten gevolge van de natuurlijke achtergrondstraling een gezamen
lijke dosis van ongeveer 2000 Sv. De door het ongeval veroorzaakte additionele 12 Sv zal geen 
significante toename van sterf- of ziektegevallen veroorzaken. De kans op het optreden van 
extra kankergevallen ten gevolge van het ongeval wordt, uitgaande van de lineaire dosis/ef
fect-relatie, berekend op minder dan één geval in de honderd jaar na het ongeval binnen de 
gehele groep van tweemiljoen betrokken personen. 

Uit deze cijfers blijkt dat radioactieve besmetting nauwelijks is opgetreden. Dat komt 
doordat de lozingen vrijwel geheel bestonden uit edelgassen. Metingen van de radioactieve 
besmetting van rivierwater, grond- en grasmonsters heeft tot nu toe niets opgeleverd. Enkele 
melkmonsters vlakbij de centrale hebben een activiteit van 1,5 Bq.l"1 opgeleverd. Ter vergelij
king: dankzij het graasverbod is na het ongeval in Tsjernobyl de radioactiviteit van Neder
landse melk minimaal geweest, maar werden niettemin maximale waarden van 60 Bq.l-1 in de 
melk gemeten. 

Het schoonmaak werk van TMI-2 

Direct na het ongeluk wist men alleen dat de reactor zwaar beschadigd was, dat de instrumen
tatie en de regeling niet meer bruikbaar waren, dat zich grote hoeveelheden in hoge mate 
gecontamineerd water in het insluitsysteem en in de hulpgebouwen bevonden, dat deze 
gebouwen slechts gedeeltelijk toegankelijk waren, en dat het insluitsysteem lange tijd niet zou 
kunnen worden betreden. Inmiddels is het schoonmaak werk aan de reactor echter reeds ver 
gevorderd, al waren de omstandigheden en de aard van het werk uiterst moeilijk. 

De hulpgebouwen werden al spoedig gedecontamineerd, evenals het gebouw vooi de 
splijtstofbehandeling. Hierdoor waren deze gebouwen in 1980 alweer toegankelijk. Ook nog 
in 1980 werden de nog aanwezige edelgassen uit het insluitsysteem afgeblazen. Het besmette 
water dat zich in het insluitsysteem bevond, werd door ionen wisselaars gehaald en zo vooreen 
belangrijk deel gedecontamineerd. Het insluitsysteem werd door deze activiteiten reeds in 
1980 weer toegankelijk, hoewel het stralingsniveau nog hoog was. Door verdere decontami-
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natie van het insluitsysteem in 1983 en 1984 werd het stralingsniveau op de werkvloer 
teruggebracht tot 0,35 mSv.rr'. Thans is alle radioactiviteit uit het overgelopen water 
\erwijderd en afgevoerd. Het primaire systeem is op atmosferische druk gebracht bij een 
temperatuur van 303 K. 

Het insluitsysteem is nu goed toegankelijk voor werkzaamheden. Het deksel is van het 
reactorvat afgehaald en de constructie die zich boven de kern bevond is verwijderd. De 
splijtstof wordt uit de kern en van andere plaatsen verwijderd en afgevoerd. De gehele 
schoonmaakoperatie zal naar verwachting eind 1988 als succesvol beëindigd kunnen worden 
beschouwd. 

Gevolgen van het ongeval voor de kern 

In 1982 had men reeds een indruk van de schade aan de reactorkern verkregen met behulp van 
— een v ieocamera dk in het reactorvat was gebracht. Sindsdien is de kennis van de consequen

ties van het ongeval voor de gedeeltelijk gesmolten kern sterk toegenomen. De vervalwarmte 
van de kern bedraagt medio 1987 nog steeds ongeveer 15 kW; de kern bevat zoveel 
neutronengif dat criticaliteit uitgesloten is. 

Door een zorgvuldige studie van de configuratie en de samenstelling van het gesmolten 
materiaal en van de andere resten van de kern is het mogelijk gebleken enige uitspraken te 
doen over de temperatuur die in de verschillende delen van de kern moet hebben geheerst. Uit 
deze gegevens kan men dan weer, door een combinatie met andere berekeningen, het 
gebeuren binnen het reactorvat vrij goed reconstrueren. Daaruit blijkt ondermeer dat de 
integriteit van het reactorvat tijdens het hele ongeval en daarna volledig bewaard is gebleven. 
Dat geldt echter niet voor de kern en voor de constructies die zich in het reactorvat bevonden: 
alleen de splijtstofelementen die aan de rand van de kern stonden zijn niet gesmolten. De 
reconstructie van de gebeurtenissen binnen het reactorvat geeft daarvoor het volgende beeld 
(Fig. 32). 

Door het zakken van de druk in de drukgenerator werden de hoge-druk-kerninundatie-
pompen (HDKI's) in werking gesteld; na ongeveer vijf minuten werden ze echter weer 
uitgeschakeld. Tengevolge van de daaropvolgende drukverlaging werden de hoofdkoel-
middelpompen afgezet. De B-pompen 74 minuten, de A-pompen 101 minuten na het begin 
van het ongeval. 

Na ongeveer 109 minuten begon de kern droog te koken en na ongeveer 140 minuten zijn 
waarschijnlijk de eerste regelstaven al kapot gegaan. Een meetbare produktie van waterstof 
begon na 150 minuten. Heel duidelijk waarneembare waterstofproduktie en beschadiging van 
de kern (Fig. 37a)begon waarschijnlijk na 165 minuten (Fig. 37b). 

Na 175 minuten werd pomp 21 weer aangezet, maar ca 15 minuten later weer uitgezet. 
Deze plotselinge aanvoer van water heeft waarschijnlijk, door de plotselinge sterke afkoeling 
die het verse water veroorzaakte, het grootste deel van de schade in het bovenste deel van de 
kern veroorzaakt. Bovendien is in die tijd de grootste hoeveelheid waterstof gevormd. 20-40% 
van de totale hoeveelheid (Fig. 37c). Tussen 180 en 200 minuten heeft de kern weer 
gedeeltelijk droog gestaan, maar toen werd het HDKI-systeem weer aangezet zodat de reactor 
weer effectief werd gekoeld. 

Na ongeveer 225 minuten viel een deel van de kern onder in het reactorvat (Fig. 37d). De 
met de videocamera gemaakte opnamen tonen dat de omlaag gevallen delen zich thans 
onderin de kern bevinden en grotendeels bestaat uit stukken splijtstofstaaf en verder uit 
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Fig. 37 
Veranderingen van de kern gedurende het ongeval (naar: Keiler, 1986). 

kernmateriaal dat gesmolten is geweest en er nu uitziet als grind. De totale hoeveelheid van het 
materiaal op de bodem bedraagt ongeveer 20 Mg. Er blijkt echter niet alleen splijtstof te liggen; 
vooral de onderste laag is daarvoor namelijk te weinig radioactief. Dit andere materiaal zou 
afkomstig kunnen zijn van de gesmolten regelstaven, die voornamelijk uit zilver en indium 
beslaan. 

Uit de opnamen is ook gebleken dat de constructiedelen die boven de kern aanwezig waren 
nog intact zijn. Hun maximale temperatuur moet tussen 700 en 1255 К hebben gelegen. Nadat 
in 1985 het deksel van het reactorvat was gehesen, zijn deze delen met de splijtstofresten die er 
aanhingen van het deksel verwijderd. 

De bovenste 30% van het kernvolume is thans een lege ruimte. Daaronder bevindt zich een 
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harde korst van gesmolten en weer gestold materiaal, dat een temperatuur van ongeveer 3100 
К moet hebben gehad. Op deze korst bevindt zich het brosse materiaal van het bovenste 
gedeelte van de reactorkern, dat gevormd is bij de aanraking met water. Binnenin de korst zit 
een holte waaruit het gesmolten materiaal afkomstig is dat door de bodemplaat van de reactor 
is gesmolten en dat daarna voor een deel in contact kwam met het nog aanwezige water. 
Daarbij werden lava-achtige brokstukken gevormd waarvan op zijn minst enkele ongeveer 10 
cm in diameter zijn. Deze afmeting houdt in dat ze relatief snel koelbaar waren. 

Zo ontstond reeds vier uur na het begin van de storing de toestand waarin de kern sindsdien 
nog een aantal jaren heeft verkeerd, goed gekoeld en zonder gevaar voor een culminatie van 
het ongeluk. 

Resumerend kan men stellen dat uit al deze waarnemingen is gebleken dat de schade aan de 
kern groter, de temperatuur hoger en het waterniveau lager zijn geweest dan oorspronkelijk 
werd aangenomen. Ook is duidelijk geworden dat het reactorvat grotere belastingen te 
verduren heeft gehad dan men aanvankelijk heeft aangenomen. 

Evaluatie van het ongeval 

Hoe cynisch dat ook moge klinken wanneer het gaat om een kernsmeltingsongeval, er kan niet 
worden ontkend dat aan deze ervaring ook enige positieve resultaten te danken zijn. Zo is bijv. 
duidelijk geworden dat zelfs bij een zo groot ongeval, waarbij aanzienlijke hoeveelheden 
radionucliden uit de kern vrijkomen, de hoeveelheid radioactiviteit die buiten het reactorge
bouw komt, geringer is dan vroeger werd aangenomen. Vooral het aandeel van het gevreesde 
radioactieve jodium is door de chemische vorm waarin het verkeert en tengevolge van de 
fysische wetten die gelden voor depositie van aerosolen veel lager dan vroeger werd veronder
steld. Dat dit verschijnsel na het ongeval werd onderkend, is primair te danken aan werk van 
Levenson&Rahn(1981). 

Verder is gebleken dat ook een gedeeltelijk gesmolten reactorkern nog koelbaar is tot 
tenminste drie a vier uur na het uitschakelen van de reactor. In hoeverre deze bevinding met 
betrekking tot TMI-2 algemene geldigheid heeft, zal echter nog uit nader onderzoek moeten 
blijken. 

Als eindconclusie kan worden vastgesteld dat het uit de hand lopen van TMI-2 weliswaar 
bij lange na niet de consequenties had van het ongeval bij Tsjernobyl, maar dat het wel het 
belangrijkste en grootste ongeval is dat ooit met een kernenergiecentrale van het licht-water-
type heeft plaatsgevonden. Bij vrijwel alle centrales van dit type zijn sindsdien dan ook 
maatregelen genomen of in gang gezet om een herhaling in de toekomst te voorkomen (zie o.a. 
Taylor, 1982). De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn: (1) menselijk handelen, (2) 
informatie aan het personeel, (3) beheersing van waterstof, en (4) beheersing van extreme 
ongevalssituatie. 

(1) Ten aanzien van het menselijk handelen is het belang van een goede training van het 
personeel meer in de belangstelling gekomen. Van overheidswege zijn de eisen voor de 
opleiding en de bekwaamheid van bedienend personeel vastgelegd. 

(2) Tijdens het ongeval in TMI-2 was de informatie aan het personeel over de toestand van het 
primaire systeem en de reactorkern onvoldoende en onduidelijk. Duidelijke informatie over 
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abnormale situaties, liefst op een speciaal daarvoor aangebracht paneel in de regelzaal, is een 
vereiste. Bovendien wordt het gewenst geacht om ten behoeve van de werkzaamheden tijdens 
een ongevalssituatie een aparate ruimte in te richten (technisch steuncentrum). 

(3) Bij een kernsmeltingiongeval kan waterstof ontstaan dat, in combinatie met het reeds 
aanwezige of later gevormde zuurstof, knalgas kan opleveren. Bij alle licht-waterreactoren zijn 
nu maatregelen genomen om knalgasexplosies in het insluitsysteem te voorkomen. Dit gebeurt 
meestal door het tijdens het bedrijf vullen van het insluitsysteem met stikstof (KWR)en/of het 
installeren van systemen voor het recombineren van waterstof en zuurstof. 

{4) Bij TMI-2 is gebleken dat zelfs in een extreme ongevalssituatie, waarbij de reactorkern 
smelt en waarmee bij het ontwerp van de reactor geen rekening is gehouden, de gevolgen voor 
het personeel en voor de mensen in de omgeving gering kunnen zijn. Dit geldt sterker 
naarmate men vooraf meer rekening houdt met dergelijke ongevallen door er bijvoorbeeld 
voor te zorgen dat ook in die situatie de belangrijkste ruimten toegankelijk blijven voor 
personeel en dat de instrumentatie en bediening op dergelijke omstandigheden berekend zijn. 

Door het ongeval geïnitieerde studies 

Het Department of Energy in de Verenigde Staten heeft het ongeval met TMI-2 aangegrepen 
om in 1980 een uitgebreid onderzoek- en ontwikkelingsprogramma te starten. Drie belang
rijke veiligheidsaspecten hebben daarbij de grootste aandacht gekregen; (1) de ontwikkeling 
van rekenmodellen voor het gedrag van de reactorkern bij veranderende geometrie als gevolg 
van een verlies van koelmiddel, (2) een betere bekendheid met de factoren die de bronterm 
bepalen bij dit soort extreme ongelukken, en (3) het gedrag van elektrische apparatuur en 
leidingen tijdens een waterstofbrand. 

Rekenmodellen 

Wat betreft het ontwikkelen van rekenmodellen die de toestand van een zwaar beschadigde 
kern moeten berekenen, zijn reeds interessante resultaten geboekt. Vergelijking van de 
werkelijk in Harrisburg geconstateerde kernschade met de resultaten van de rekencodes die 
gebruikt worden voor veiligheidsberekeningen in het kader van de vergunningsverlening, 
heeft re^ds diverse onnauwkeurigheden en een onnodig conservatisme aan het licht gebracht. 

Nieuwe brontermstudies 

TMI-2 is het enige integrale 'experiment1 waarbij een zwaar beschadigde kern op volle schaal 
betrokken was. De meetresultaten tonen dat grote hoeveelheden van de biologisch belangrijke 
radionucliden onder de splijtingsprodukten werden vastgehouden in de kern en in het primaire 
systeem. Informatie over het transport en de depositie van splijtingsprodukten in het insluitsys
teem van TMI-2 is echter beperkt, behalve voor de edelgassen. Dat komt doordat slechts 
kleine hoeveelheden splijtingsprodukten binnen het insluitsysteem zijn verspreid, hoewel meer 
dan 40*1? van het jodium en caesium buiten het primaire systeem zijn gekomen: het meeste 
jodium en caesium bevond zich echter in het water van het vloerputje. Informatie over de 
chemische en fysische vorm van biologisch belangrijke splijtingsprodukten komt nu in 
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toenemende mate beschikbaar, met nadruk op de elementen jodium, caesium en idlurium. 

Analyse van de waterstojbrand 

In het algemeen kan worden gesteld dat op veel plaatsen in het insluitsystecm waterstof is 
verbrand. Toch is door deze verbranding geen schade opgetreden aan mechanische compo
nenten of aan het insluitsysteem. Hoewel er flinke schade was opgetreden aan gemakkelijk 
brandbare zaken zoals verf, telefoons en sommige elektrische kabels, bleef alle veiligheidsap
paratuur onbeschadigd. Tezamen met experimenten die zijn uitgevoerd bij Sandia Laborato
ries in Nevada (Verenigde Staten), levert het ongeval met TMI-2 dan ook een grote 
hoeveelheid gegevens waaruit blijkt dat de veiligheidsapparatuur zo kan worden ontworpen 
dat ze een waterstofbrand kan doorstaan. 
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Hoofdstuk V 

STRALINGSSCHADE EN DE KANS OP 
KERNSMELTINGSONGEVALLEN 

Iu de vorige hoofdstukken is uiteengezet waarom een kernsmeltingsongeval met zeer ernstige 
gevolgen, zoals dat zich in Tsjemobyl voordeed, waarschijnlijker is bij een RBMK dan bij een 
licht-waterreactor die volgens Westerse principes is gebouwd. De veel grotere veiligheid van 
de in het Westen gangbare reactortypen sluit een kernsmeltingsongeval met ernstige afloop 
echter niet geheel uit, al is de kans daarop uiterst gering (orde van grootte: eens per miljoen 
reactorjaren), zoals blijkt uit risico-analyses. 

Radioactiviteit in de reactorkern 

Het potentiële gevaar van een kernenergiecentrale schuilt niet zozeer in de grote hoeveelheid 
uranium die in een reactorkern aanwezig is, alswel in de veel hoger actieve splijtingsprodukten 
die in de reactorkern worden geproduceerd en die daar normaliter slechts uitkomen wanneer 
een gebruikte splijtstofstaaf wordt gewisseld voor een nieuwe. 

De in het Westen algemeen aanvaarde veiligheidsfïlosofïe voor licht-waterreactoren houdt 
in dat ontsnapping van de hoog-actieve stoffen uit de kern moet worden voorkomen. Daarom 
worden de kerncentrales zo ontworpen dat er een aantal onafhankelijke barrières ontstaat, 
waardoor het ontsnappen van radioactieve stoffen vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. 

Ongevallen waarbij grote hoeveelheden splijtingsprodukten uit het primaire systeem ont
snappen, kunnen alleen plaatsvinden als de splijtstof smelt of als, zoals in Tsjemobyl, de 
splijtstof door een explosie gedeeltelijk wordt weggeslingerd. Ook als dergelijke ongevallen 
hebben plaatsgevonden, hoeven de gevolgen voor de omgeving nog niet rampzalig te zijn. 
Hoeveel radioactieve stoffen in de atmosfeer worden verspreid, hangt namelijk sterk af van de 
vraag of bij de bouw van de centrale al rekening is gehouden met de mogelijkheid van 
dergelijke ongevallen en of de reactor is voorzien van een insluitsysteem dat het vrijkomen van 
radioactieve stoffen verhindert of vertraagt. In het vorige hoofdstuk is reeds uiteengezet dat een 
dergelijk insluitsysteem bij de Westerse reactoren altijd aanwezig is; het nuttig effect is 
bewezen tijdens het ongeval met TMI-2. 

Radioactiviteit en ioniserende straling 

Ondanks alle hiervoor omschreven veiligheidsmaatregelen kan nooit geheel worden uitgeslo
ten dat er een ongeluk zal plaatsvinden met een Westerse reactor waarbij toch grote 
hoeveelheden radioactief materiaal worden verspreid. Voor een goed begrip van de risico's die 
het gebruik van kernenergiecentrales met zich meebrengt, is het dan ook van groot belang 
inzicht te hebben in begrippen zoals radioactiviteit en ioniserende straling, en in de effecten 
daarvan voor mens en milieu. 
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De kern van een atoom is samengesteld uit protonen en neutronen. Bij een radioactief 
atoom is de kern instabiel, dat wil zeggen dat de kern eer. deeltje wil uitzenden om zijn 
samenstelling te veranderen. De uitgezonden deeltjes zijn te onderscheiden in /3"-, /}+-, en 
a-deeltjes, respectievelijk een elektron, een positron en een heliumkem bestaande uit twee 
neutronen en twee protonen. De uitzending van een /8-deeltje betekent dat in de kern een 
neutron wordt omgezet in een proton (/?-) of omgekeerd (/3^). 

Tegelijkertijd met het uitzenden van een /3-deeItje of een a-deeltje wordt veelal elektro
magnetische ^-straling uitgezonden. De a-, /3- en ^-straling heeft de eigenschap dat ze in 
materie ionisaties veroorzaakt; ze worden derhalve 'ioniserende straling' genoemd; het is dus 
niet juist om, zoals veelal (doch ten onrechte) gebeurt, te spreken van radioactieve straling. 
Ioniserende straling wordt niet alleen uitgezonden door radioactieve stoffen, doch ook door 
toestellen zoals röntgenapparatuur. 

De activiteit van een hoeveelheid materie is het aantal kernen dat per tijdseenheid vervalt 
(desintegreert). De eenheid van activiteit is de becquerel (Bq). Een activiteit van 1 Bq wil 
zeggen dat per seconde één atoomkern desintegreert. De oude eenheid van activiteit is de curie 
(Ci). Eén curie is gelijk aan 3,7 x 1010 becquerel, wat overeenkomt met de activiteit van 1 g 
Ra-226. 

Elk radioactieve kern (radionuclide) heeft zijn eigen specifieke halveringstijd T^ (de tijd 
waarin de helft van alle aanwezige kernen van dat radionuclide desintegreert) die varieert van 
een fractie van een seconde (bijvoorbeeld Th-210 met T^ = 1 /is) tot miljarden jaren 
(bijvoorbeeld U-238 met Tiy2 — 4,47 x 109 jaar). In de afgasbehandeling van kerncentrales 
wordt dankbaar gebruik gemaakt van de afname van de activiteit in de tijd. Door lange 
vertragingslijnen in te bouwen, wordt de lozing van kortlevende nucliden geminimaliseerd. 

Dosis en dosisequimlent 

Ioniserende straling geeft energie af aan het materiaal dat het op zijn weg tegenkomt. De 
hoeveelheid per gewichtseenheid afgegeven energie is de geabsorbeerde dosis. De eenheid van 
geabsorbeerde dosis is de gray (Gy). Eén Gy is een geabsorbeerde dosis van 1 joule (J) per kg. 
Een oude eenheid voor de geabsorbeerde dosis is rad (=0,01 Gy). 

Voor de stralingshygiëne zijn uiteraard vooral de schadelijke gevolgen voor de mens van 
belang. De geabsorbeerde dosis blijkt hiervoor echter geen goede maat, omdat het biologische 
effect van de straling sterk afhankelijk is van de microscopische verdeling van de energie-over
dracht. Zo veroorzaakt een a-deeltje diverse ionisaties per lichaamscel; een /3-deeltje en een 
y-foton doen dat in veel mindere mate. Dit resulteert bij een gelijke geabsorbeerde dosis in een 
veel grotere schade bij a-straling. Dit verschil in effect wordt tot uitdrukking gebracht in de 
kwaliteitsfactor van de straling, die voor cr-siraling 20 is tegen 1 vóór fi- en y-straling. 
Vermenigvuldiging van de geabsorbeerde dosis met de kwaliteitsfactor levert de voor de 
stralingshygiëne eenduidige grootheid dosisequivalent. De eenheid van dosisequivalent is de 
sievert (Sv). Eén Sv komt overeen met een dosisequivalent van 1.' kg"1. De oude eenheid voor 
het dosisequivalent is de rem (1 rem = 0,01 Sv). 

De a-deeltjes verliezen snel hun energie. Daardoor is hun dracht zeer kort (enkele цт in 
weefsel). Dit betekent dat voor uitwendige bestraling cr-deeltjes niet van belang zijn, omdat ze 
niet door de dode opperhuid dringen. De dracht van /3-deeltjes is in weefsel enkele mm. De 
/J-deeltjes dringen dus wel door de dode opperhuid heen, doch hoofdzakelijk treedt dan 
bestraling van de huid op en niet van de veel stralingsgevceligei inwendige organen. Daaren-
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tegen is /-straling zeer doordringend en resulteert ook bij uitwendige bestraling in een 
stralingsbelasting van de inwendige organen. In het geval van uitwendige bestraling is 
y-straling dus veruit de belangrijkste stralingssoort. Dit geldt echter niet voor de stralingsbelas-
ling ten gevolge van de inname van radioactieve stoffen. In dat geval is de a-straling de 
belangrijkste stralingssoort en y-straling de minst belangrijke (een groot gedeelte van de 
y-energie wordt niet in het lichaam afgegeven). 

Bij de beschr jving van de stralingsbelasting door de inname van radioactiviteit doen zich 
nog twee problemen voor, namelijk (1) bestraling geschiedt over langere tijd, en wel zolang er 
nog activiteit in het lichaam aanwezig is, en (2) activiteit wordt veelal inhomogeen over hei 
lichaam verdeeld en de bestraling is derhalve ook inhomogeen. Een evaluatie van 'inwendige 
besmetting' houdt dan ook in dat op grond van de verdeling van radionucliden over, en hun 
verblijftijd in de organen de dosisequivalenien van de diverse organen worden berekend zoals 
die zullen worden opgelopen gedurende een periode van 50 jaar na inname. Dit dosisequiva
lent wordt volgdosisequivalent genoemd. Voor het merendeel van de radionucliden is een zo 
lange integratieperiode irrelevant omdat al veel eerder, door biologische uitscheiding en 
radioactief verval, alle activiteit uit het lichaam verdwenen is. 

Na berekening van de volgdosisequivalenten van de diverse organen, wordt deze inhomo
geen verdeelde dosis omgerekend naar een zogenaamd effectief volgdosisequivalent. Dit 
effectieve volgdosisequivalent is gedefinieerd als het dosisequivalent door een homogene 
lichaamsbestraling dat hetzelfde risico inhoudt als de beschouwde inhomogene bestraling. Met 
andere woorden: de inhomogene bestraling wordt 'vertaald' naar een homogene bestraling. 
De eenheid van het effectieve volgdosisequivalent is weer Sv (of eventueel rem). 

Tot slot dient de veel gebruikte eenheid röntgen (R), die de eenheid is van de grootheid 
exposie, nog te worden vermeld. Het begrip 'exposie' heeft betrekking op het aantal ionisaties 
door fotonenstraling (zoals y-straling) verricht in lucht. Hierbij komt 1 R overeen met een 
vrijgemaakte lading (positief of negatief) van 2,58 x Ю-4 С (coulomb) in 1 kg lucht. 
Toevalligerwijs komt 1 R ook overeen met een geabsorbeerde dosis in weefsel van ongeveer 1 
rad (—0,01 Gy) en dus ook met een dosisequivalent van ongeveer 1 rem (—0,01 Sv). 

Met behulp van speciale dosismeters kan het dosisequivalent worden bepaald. De detectie-
limiet van filmbadges is circa 0,2 mSv. Gevoeliger zijn de moderne thermoluminescentiedosis-
meters, waarvoor de detectielimiet circa 0,05 mSv bedraagt. Zeer gevoelige apparatuur is 
beschikbaar om in het milieu dosisequivalenttempi te meten. Deze van nature aanwezige 
achtergrondstraling varieert in Nederland van circa 0,05 /uSv.h"1 tot circa 0,15 /iSv.lr1). 

Indien een persoon activiteit naar binnen heeft gekregen, of wanneer daarvan het ver
moeden bestaat, kan in het geval van у stralers met behulp van een zg. totale lichaamsteller de 
inwendige besmetting worden bepaald. Het hiermee overeenkomende effectieve volgdosis
equivalent laat zich dan berekenen. Voor inwendige besmetting met a- en/of /ï-stralers kan 
dat via meting van de activiteit van de urine. 

Stralingshygiëne 

De discipline die zich bezighoudt met arbeids- en milieubeschermende maatregelen ten 
aanzien van rad oactieve stoffen en ioniserende straling, is de stralingshygiëne. Internationale 
samenwerking op d;t terrein resulteerde reeds in 1928 in de oprichting van de International 
Comrussion o.i Radiological Protection (ICRP). Sinds de oprichting heeft de ICRP reeds 
meer dan 45 publikaMes het licht doen zien, handelend over de stralingshygiëne in zijn geheel 
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en over deelgebieden. Regelmatig wordt door de ICRP nieuwe informatie over stralingsri
sico's geëvalueerd (ICRP. 1977, 1984). 

Een andere internationale commissie van experts welke zich bezighoudt met de evaluatie 
van stralingsrisico's is het door de Verenigde Naties in 1955 opgerichte United Nations 
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). Sinds de oprichting 
heeft UNSCEAR negen uitgebreide rapporten het licht doen zien, waarvan het laatste in 1986 
(UNSCEAR, 1986)Г 

Verder zijn er nog tal van internationale (o.a. binnen de EG) en nationale organen 
werkzaam op het gebied van de evaluatie van stralingsrisico's. Een belangrijke commissie in 
di; verband is het Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation (BEIR) van de 
Amerikaanse National Academy of Science (NAS, 1980). In Nederland is de Gezond
heidsraad de aangewezen instantie op dit gebied. De laatste evaluatie van de stralingsrisico's 
door deze raad is gepubliceerd in 1985 (Gezondheidsraad, 1985). 

De uitgebreide aandacht die risico's van ioniserende straling hebben gehad en nog steeds 
hebben (Gezondheidsraad, 1978,1984,1986;NVS, 1985), heeft geleid tot een goed inzicht in 
deze risico's. De optredende schadelijke gevolgen zijn te verdelen in: 
(1) vroege of acute effecten, 
(2) late of latente effecten, 
(3) erfelijke of genetische effecten, 
(4) schadelijke gevolgen bij zwangere vrouwen. 

(1) Wanneer de afgegeven energie in een cel gr jot genoeg is, leidt dit tot celdood. Is het aantal 
gedode cellen gering, dan heeft dit geen gevolg omdat normaliter in weefsel steeds cellen 
sterven en weer opnieuw worden aangemaakt. Bij een dosisequivalent van meer dan 0,5 Sv 
kunnen er in een orgaan echter zoveel cellen door ioniserende straling worden gedood dat het 
orgaan korte of langere tijd niet goed meer functioneert. Dat effect treedt dus pas ->p als de 
dosis een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. Daarboven neemt de ernst van het effect toe 
met toenemende dosis. Indien voldoende vitale cellen intact zijn gebleven, kan het lichaam de 
schade herstellen. 

Bij bestraling van het gehele lichaam met een dosisequivalent van minimaal enkele sieverts 
treden de effecten binnen enkele uren tot enkele dagen na de bestraling op; men spreekt dan 
van acute effecten. Acute effecten die boven een dosisequivalent van 3 Sv optreden en die de 
dood tot gevolg hebben, zijn het beenmergsyndroom, het maagdarmsyndroom en het centra-
le-zenuwstelselsyndroom. Als letale dosis wordt circa 4 Sv beschouwd, dat wil zeggen dat 5G"/r 
van de bestraalde personen een dergelijke dosis niet zal overleven als gevolg van het 
beenmergsyndroom. Door beenmergtransplantatie kan nog worden getracht levensreddend 
op te treden, maar de kans van slagen is (zoals ook na het ongeval bij Tsjernobyl is gebleken) 
slechts oeperkt. 

Bij bestraling van een enkel orgaan zijn in het algemeen hogere doses nodig om een acuut 
effect met fatale afloop te krijgen. Acute effecten zullen dan niet optreden beneden een 
dosisequivaler? van circa 0,5 Sv, en dat moet dan bovendien zijn ontvangen in korte tijd. Deze 
dosis wordt de drempeldosis genoemd. Slechts onder extreme omstandigheden zullen doses 
boven de drempeldosis voorkomen. 

(2) Sommige effecten van blootstelling aan ioniserende straling treden pas enkele tot vele jaren 
na de blootstelling op. De voor de stralingshygiëne belangrijkste zijn het optreden van 
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Tabel 11 
Risicogetallen voor werkers (kans op een dodelijk tumor of leukemie per Sv). zoals afgeleid door de 
ICRP (1977) en de Gezondheidsraad (1984). 

orgaan ICRP Gezondheidsraad 

borst к lier man nihü nihil 
vrouw 50 x 10-4 80-160 x 10-4 

schildklier 5 x 10-4 4 x 10-4 

rode beenmerg 20 x 10-4 6.5-32 x 10-4 

bot 5 x 10-4 0.45-4.2 x 10-4 

longen 20 x 10-4 18-65 x 10-4 

overige organen 50 x Ю-4 30 x 10-4 

totaal man 100 x !0"4 60-140 x 10-4 

vrouw 150 x 10-4 130-300 x 10-4 

leukemie en kanker. Men gaat ervan uit dat voor deze effecten geen drempeldosis geldt. Bij de 
lage doses die ontvangen worden door mensen die beroepshalve met radioactieve stoffen en 
ioniserende straling omgaan (radiologische werkers), is het aantal geïnduceerde tumor- en 
Ieukemiegevalen zo gering in vergelijking met de natuurlijke frequentie (ongeveer 25% van de 
totale sterfte in de Nederlandse bevolking wordt door kanker veroorzaakt) dat dere verhoging 
niet aantoonbaar is. Daarom moeten de risicogetallen worden afgeleid uit gegevens die 
betrekking hebben op hoge doses (bijvoorbeeld bij de overlevenden van de atoombomexplo
sies in Japan). 

Hierbij doet zich de vraag voor op welke wijze deze gegevens naar lage doses moeten 
worden geëxtrapoleerd. Dit kan volgens een lineaire of een kwadratische functie, of via een 
combinatie van beide. Bovendien zou men nog in rekening kunnen brengen dat het stralingsri
sico afhangt van de overlijdensfrequentie op een bepaalde leeftijd. Ook het soort van gezwel 
(tumor) en de aard van de straling kunnen van invloed zijn op de risicogetallen. Voldoende 
inzicht hierin bestaat nog niet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verschillende instanties op 
grond van dezelfde gegevens tot verschillende risicogetallen komen. In Tabel 11 zijn de 
risicogetallen gegeven, zoals die zijn afgeleid door de ICRP (1977) en een commissie van de 
Nederlandse Gezondheidsraad (Gezondheidsraad, 1984). Het valt daarbij op dat de Gezond
heidsraad het risico van borsttumoren bij vrouwen aanmerkelijk hoger inschat dan de ICRP. 
Daarbij dient te worden bedacht dat de 'natuurlijke' incidentie van borstkanker bij vrouwen in 
Nederland relatief hoog is, hetgeen mede een rol heeft gespeeld bij de overwegingen van de 
Gezondheidsraad. 

Verder moet nog worden opgemerkt dat er ook effecten zijn die bepaald worden door het 
beschadigen van een zeker aantal cellen in een orgaan, en die ook tot de late effecten gerekend 
kunnen worden. Daarbij geldt, evenals bij de acute effecten, dus wel een drempeldosis. Na vele 
jaren kan de gecumuleerde dosis een drempelwaarde overschrijden en kan het effect optreden. 
Een voorbeeld is cataract (staar) in het oog. Indien het dosistempo in de ooglens beneden 0,15 
Sv perjaar blijft, zal cataract niet optreden. Slechts onder zeer extreme omstandigheden zullen 
dergelijke hoge doses worden ontvangen. 

(3) Evenals bij bestraling van andere lichaamsdelen kan bij bestraling van de gonaden 
(geslachtsorganen) beschadiging optreden van de chromosomen van vrouwelijke eicellen 
danwei mannelijke spermatogonia (stamcellen waaruit zaadcellen worden geproduceerd). 
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Indien een dergelijke beschadigde geslachtscel betrokken is bij een bevruchting, en de vrucht is 
levensvatbaar {veelal is dit niet het geval en treedt spontane abortus op), dan zal dit tot min of 
meer ernstige erfelijke ziekten of afwijkingen kunnen leiden in de eerste en/of latere genera
ties. Van nature treden dergelijke genetische effecten op bij circa 109; van levendgeborenen. 

Het optreden van erfelijke gevolgen van straling heeft men bij mensen niet kunnen 
vaststellen. Op grond van de resultaten bij dierproeven wordt er echter van uitgegaan dat zij 
ook bij de mens kunnen voorkomen. Men neemt aan dat er geen drempelwaarde voor het 
effect geldt; elke bestraling brengt een zekere kans met zich mee op erfelijke gevolgen 
I uiteraard voor zover men nog kinderen krijgt). Het effect kan in de eerste of latere generaties 
tot uiting komen. Vanwege het ontbreken van statistisch significante gegevens voor mensen, 
zijn de uitgevoerde risicoschattingen gebaseerd op de resultaten van dierexperimenten. UN-
SCEAR (1982), ook aangehaald door üe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne 
(NVS, 1985), komt hierbij tot een risicogetal voor de eerste plus tweede generatie van 6 x 
ICKSv1 (gonadendosis van één ouder), en 2 x lCKSv1 voor alle generaties tezamen. De 
ICRP (1977) geeft een risicogetal van 1 x 10--.Sv-' voor de eerste twee generaties en 2 x 
10":.Sv"' voor alle generaties tezamen. De gegevens verkregen ten aanzien van nakomelingen 
van overlevenden van de atoombomexplosies in Hiroshima en Nagasaki, welke op zich geen 
significante inductie van genetische effecten laten zien. geven voldoende vertrouwen dat 
bovengenoemde risicogetallen zeker geen onderschatting van het risico inhouden, en mogelijk 
zelfs een significante overschatting (Schuil et al., 1981). 

(4) Naast het risico van tumorinduetie bij de vrouw zelf, bestaat er een extra risico voor de 
foetus. De aard van de schade en de mate van risico is afhankelijk van de fase van de 
zwangerschap. Te onderscheiden zijn de volgende effecten. 
(a) Tot acht dagen na de conceptie kan bestraling leiden tot afstoting van de vrucht; het risico 

hierop wordt geschat op 1 Sv1 (dat wil zeggen \007r bij een dosis van I Sv en 50f/7 bij een 
dosis van 0,5 Sv). 

(b) In de periode van negen dagen tot vijftien weken na de conceptie kan bestraling diverse 
misvormingen en geestelijke onvolwaardigheden veroorzaken; aanvankelijk 
bvachouwde men als meest risicovolle periode de eerste weken van de zwangerschap (dus 
de periode waarin nog geen zekerheid omtrent Je zwangerschap bestaat); recente 
onderzoeken wijzen er echter op dat de periode van acht tot vijftien weken na de 
conceptie het meest risicovol is; het risico wordt geschat op 0,5 Sv V 

(c) Na vijftien weken na de conceptie (foetale groei) kan bestraling met .,:n dosisequivaleni 
groter dan 0,5 Sv groeiremming veroorzaken; bovendien is in deze pe' ode het risico van 
tumor- en leukemie-inductie bij de baby groter dan bij bestraling na de geboorte; het 
risico wordt geschat op 2 x I0"2 Sv-1. 

Overzicht van de effecten v>..t ioniserende straling 

Dankzij de talrijke stralingshygiènische studies kan worden gesteld dat het risico van acute 
effecten goed bekend is (drempeldosis 0,5 Sv). Het optreden van late effecten (tumoren, 
leukemie en genetische effecten) is alleen statistisch significant vastgesteld bij hoge doses en 
voor wat betreft de genetische effecten dan ook r>og alleen bij dierproeven. Risicogetallen ten 
aanzien van deze effecten bij lage doses zijn verkregen door extrapolatie van de hoge-dosisge-
gevens niet behulp van radiobiologische theorieën. Veelal wordt hieraan de conclusie ver-
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bonden dat niets bekend is omtrent de effecten bij lage doses. Deze conclusie wordt dan echter 
ingegeven door een niet terecht gebrek aan vertrouwen in de radiobiclogie. 

Significante gegevens bij lage doses ontbreken omdat het risico dusdanig gering is dat het 
аапЫ geïnduceerde extra tumorgevallen en genetische effecten gering is ten opïichte van het 
natuurlijk voorkomen. In een bevolking van 10 miljoen mensen zullen bijv. gemiddeld circa 
2,5 miljoen mensen overlijden aan de een of andere vorm van kanker. Een toevoeging van 
kunstmatig opgewekte ioniserende straling aan de reeds van nature voorkomende straling (de 
/.g. achtergrondstraling) moet buitengewoon hoog zijn om een statistisch significante verho
ging van het aantal kankergevallen te veroorzaken. 

Juist het gebrek aan onderzoeksmogelijkheden (grote bevolkingsgroepen laten zich nog 
minder dan bijv. individuen in ziekenhuizen lenen vooronderzoek in dit opzicht) heeft geleid 
tot het ontbreken van absoluut duidelijk en betrouwbaar cijfermateriaal. Wel zijn er tal van 
studies op dit terrein uitgevoerd, maar de uitkomsten daarvan fluctueren sterk, vooral doordat 
de onderzochte stralingsdoses zo laag waren dat de standaarddeviatie in de gevonden resulta
ten zeer hoog was. De resultaten zijn daardoor multi-interpreLbel door de 'statistiek van de 
lage getallen*. Dit zal aan de hand van een rekenvoorbeeld worden geïllustreerd. 

Hypothetische berekening van de te verwachten effecten van Tsjernobyl 

Een goed epidemiologisch onderzoek naar de effecten van een bepaalde stof (in dit geval 
ioniserende straling met als effecten de inductie van tumoren en genetische afwijkingen) 
vereist dat men beschikt over een blootgestelde groep en een niet blootgestelde controle-groep. 
De controle-groep mag verder in geen opzicht dat het effect mogelijk beïnvloedt, verschillen 
van de blootgestelde groep (bijv. leeftijdopbouw, verdeling over sexen en leefpatroon moeten 
hetzelfde zijn). In diverse studies is aan deze essentiële eis niet voldaan. In het volgende 
rekenvoorbeeld wordt ervan uitgegaan dat wél aan deze essentiële eis is voldaan. 

Stel dat van een blootgestelde groep van 135.000 mensen (het aantal dat na het ongeval in 
Tsjernobyl werd geëvacueerd) elk individu gemiddeld 0,1 Sv ( - 10 remj aan stralingsdosis 
heeft ontvangen (dat is waarschijnlijk ongeveer het gemiddelde dat voor de Tsjernobyl-eva-
cuees geldt) en dat er een niet-bestraalde controlegroep is van eveneens 135.000 personen. 
Van beide groepen wordt als effect de sterfte door tumoren en leukemie beschouwd. Normaal 
sterft 25r/r van een grote bevolkingsgroep aan kanker of leukemie. Voor de niet-blootgestelde 
controle-groep is de verwachting voor tumorsterfte (inclusief leukemie), aangeduid als xc dus: 

xc---0.25x 135.000-33.750. 

De statistisch te verwachten spreiding <J(xc) in dit gemiddelde is: 

<r(xc)= v/33.750= 184. 

Voor de aan gemiddeld 0.1 Sv extra blootgestelde groep is de verwachte tumorsterfte x0 gelijk 
aan de natuurlijke sterfte, vermeerderd met de door de straling geïnduceerde sterfte XJ: 

хь " 0,25 x 135.000 + xj = 33.750 + xj. 

De statistisch hierin te verwachten spreiding bedraagt: 

tf(xb) - \j (33.750 + xj). 

Volgens de thans in de stralingshygiëne algemeen gehanteerde risico-evaluaties is de extra 
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sterfte door tumoren en leukemie ongeveer l'< per Sv stralingsdosis. Omdat in het geval van 
Tsjernobyl (135.000 geévaeueerden en een hypothetische, gemiddelde dosis van 0,1 Sv) de 
totale stralingsdosis 13.500 Sv bedraagt, zouden bij de geëvacueerden dus \4 van 13.500 = 
135 extra doden in de loop van de komende decennia te verwachten zijn ten gevolge van de 
door het ongeval opgelopen straling. De spreiding in deze verwachting, <7(x,), kan statistisch 
worden vastgesteld als: 

<7(xj) = v (2 x 33.750 + 135)= 260,5. 

Omdat het aantal door het ongeval geïnduceerde tumorsterftes (135) zeer laag is in vergelij
king met de natuurlijke tumorsterfte (33.750) is de statistische variatie zo groot dat het heel 
goed mogelijk is dat in de bestraalde groep (de Tsernobyl-evacuees) minder tumorsterfte zal 
optreden dan in een controle-groep. 

Zou het gemiddelde aantal extra geïnduceerde tumorsterftes optreden, dan zullen die slechts 
135 : 33.750 x ÏOO'? - 0,4^ uitmaken van de totale tumorsterfte. Dat ligt ver beneden de 
waarde die als zodanig nog is te herkennen: de variatie in 'natuurlijke' tumorsterfte zorgt voor 
veel grotere uitschieters. 

Veiligheidsvoorzieningen in kerncentrales 

Uit de hiervoor gepresenteerde (hypothetische) berekening van de gevolgen voor de omwo
nenden van de centrale in Tsjernobyl bl«;kt dat het aantal sterfgevallen onder hen ten gevolge 
van het reactorongeval niet extreem hoog zal zijn, zeker niet in vergelijking met de veel 
frequentere ongevallen met dodelijke afloop die zich voordoen als gevolg van activiteiten in 
andere sectoren van de energievoorziening. Hierbij dient overigens wel te worden bedacht dat 
ook grote aantallen mensen elders in Rusland en de rest van Europa aan verhoogde stralings-
doses hebben blootgestaan (Bosnjakovic, 1987; Fris^el, 1987: Van Egmond, 1987), zodathct 
totale aantal groter zal zijn; het exacte aantal zal echter nooit aantoonbaar zijn, zelfs niet bij 
benadering, vanwege de vele malen grotere aantallen sterfgevallen ten gevolge van kanker 
door andere oorzaken (Barendsen, 1987). 

Ondanks het feit dat Tsjernobyl in dit licht bezien geen excessieve ramp betekende, eist de 
samenleving -terecht - dat alle redelijke maatregelen worden getroffen om ongevallen met 
kernenergie te voorkomen. Ieder sterfgeval, iedere gewonde, zelfs ieder ziekteverzuim dat kan 
worden voorkomen, is immers een maatschappelijke inspanning waard. Hoeveel inspanning 
precies, is een politiek-sociale beslissing. Voor een goede besluitvormingsprocedure hierover is 
het in ieder geval noodzakelijk om na te gaan welke maatregelen tijdens norm; il bedrijf 
kunnen worden genomen om de kans op ongevallen (inclusief onbedoelde lozingen van 
radioactief materiaal) te verkleinen, en welke maatregelen in een ongevalssituatie kunnen 
worden genomen om de schadelijke gevolgen te beperken. 

De afgelopen Mentallen jaren bestond ten aanzien van de veiligheid van kernenergiecentra
les een sterke wisselwerking tussen de overheden in de verschillende Westerse landen, de 
fabrikanten en de gebruikers van kerncentrales. Er vond ook continu overleg plaats binnen 
internationale organisaties zoals de EG en de OESO. Die ontwikkeling heeft met zich 
meegebracht dat aile kernenergiecentrales, zoals die in de laatste jaren door leveranciers uit de 
Westerse landen worden aangeboden, in grote lijn voldoen aan dezelfde veiligheidseisen. 
Volgens deze eisen moet een aantal achtereenvolgende barrières het ontsnappen van radioac
tieve stoffen verhinderen. Als barrières kunnen onder andere de splijtstoftabletten, de sp.ijt-
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stofbekleding, het reactorvaten het insluiLsysteem met de ventilatiesystemen worden genoemd 
(Fig. 38). Het bestaan van deze barrières is echter niet voldoende: het is nocxizakelijk ervoor te 
zorgen dat deze barrières ook intact blijven bij abnormale gebeurtenissen (zoals het falen van 
apparatuur, menselijke fouten of natuurverschijnselen). Om de kans minimaal te maken dat 
de barrières door een van dergelijke oorzaken worden doorbroken, wordt de veiligheid op vier 
verschillende niveaus bewaakt. Deze niveaus zijn zo geordend dat fouten die op een bepaald 
niveau zijn gemaakt, worden 'opgevangen' door de maatregelen op de andere niveaus. 

Het eerste niveau betreft ongevallenpreventie door betrouwbaarheid, waaronder kwali
teitsborging. Alle systemen van een kernenergiecentrale moeten zodanig worden ontworpen 
dat storingen zeer onwaarschijnlijk worden. De belangrijkste aspecten daarbij zijn de kwali
teit, beproefbaarheid en de irpecteerbaarheid van componenten en systemen. 

Op het tweede niveau gaat het om schadepreventie door regel- en beveiligingssystemen. Het 
uitgangspunt van het tweede niveau is de veronderstelling dat storingen en bedieningsfouten 
kunnen plaatsvinden. Daarom moet ervoor v rden gezorgd dat storingen op een betrouwbare 
wijze worden opgespoord en dat vervolgens regel- of beveiligingssystemen in werking komen, 
zodat de storing niet tot een ongeval kan uitgroeien. Tot deze systemen behoren onder andere 
een reactorafschakelsysteem en een extra elektriciteitsvoorziening. 

Het derde niveau betreft beperking van de gevolgen van ongevallen door extra vei
ligheidssystemen. Het uitgangspunt bij dit niveau is dat storingen, indien deze niet worden 
beheerst, kunnen leiden tot een ongeval. Ter beheersing van deze ongevallen worden additio
nele veiligheidssystemen geïnstalleerd. De keuze daarvan is gebaseerd op een evaluatie van 
hypothetische ongevallen, waarbij moet worden aangetoond dat ook dan de veiligheid van 
omwonenden afdoende wordt gewaarborgd. Uit deze evaluaties worden verscheidene hypo
thetische ongevalsreeksen geselecteerd als basis voor het ontwerp van belangrijke delen en 
systemen van de centrale. Tot het derde niveau behoren onder andere de noodkoelsystemen. 

Het vierde en laatste niveau is gericht op bescherming tegen extreme süuaries. Het 
uitgangspunt daarbij is een extreem onwaarschijnlijk ongeval, waarbij wordt aangenomen dal 
alle veiligheidssystemen falen. Met het oog op dergelijke ongevallen verdient passieve vei
ligheid veel aandacht en is het van belang dat door het ontwerp van de centrale en de 
gebouwen ook in die situatie de hoeveelheid vrijkomende radioactieve stoffen wordt beperkt. 
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Fig. 38 
Barrières bij een licht-waterreactor ter voorkoming van het vrijkomen van radioactieve stoffen. 
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Bovendien zal een interne en externe alarmregeling moeten worden opgezet. Hei doel van het 
vierde niveau is om te zorgen dat ook bij deze extreme ongevallen de nadelige gevolgen voor 
de gezondheid op zowel de korte als de lange termijn worden geminimaliseerd. 

I 'eiligheid tijdens normaal bedrijf 

Tot normaal bedrijf worden behalve een ongestoord bedrijf eveneens die onregelmatigheden 
en kleine lekkages in of buiten het insluitsysteem gerekend die geen overschrijding tot gevolg 
hebben van de toegestane lozingshoeveelheid. 

Lozing van radioactieve stoffen in het milieu door het bedrijven van kernenergiecentrales 
kan plaatsvinden door lozing van ventilatiegassen in de lucht of door lozing van radiotoxische 
stoffen via het koelwater naar het oppervlaktewater. De belangrijkste maatregelen voor het 
voorkomen en beperken van deze afvalstromen bestaan uit een strenge kwaliteitscontrole op 
de splijtstof en de splijtstonVkleding, en uit een juiste bedrijfsvoering. Bij de twee Nederlandse 
kernenergiecentrales is gebleken dat deze maatregelen resulteren in lozingen die onder (en in 
de meeste jaren zelfs ver onder) de volgens de vergunning toegestane lozingen liggen. 

Ook voor eventueel nieuw te bouwen kernenergiecentrales zijn door de overheid grenzen 
aan de lozingen gesteld. Deze grenzen zijn zo laag dat volgens de Gezondheidsraad (1975) de 
mogelijk daaruit voortvloeiende individuele risico's te verwaarlozen zijn. 

Storingen 

Storingen zijn gebeurtenissen, waarbij doorgaans de reactor uit bedrijf wordt genomen of het 
vermogen wordt verlaagd om de normale toestand te herstellen. De installatie kan meestal 
weer in werking worden gesteld na correctie van de oorzaak van de storing. Dergelijke 
storingen kunnen verschillende malen tijdens de levensduur van een reactor optreden. Veel 
berichtgevingen over 'ongevallen' in kerncentrales hebben betrekking op voorvallen die 
behoren bij normaal bedrijf of tot storingen. 

Ook deze voorvallen gaan in het algemeen niet gepaard met verhoogde lozingen van 
radioactiviteit; eventuele lozingen dienen te vallen binnen de volgens de vergunning toege
stane lozingshoeveelheden. 

Ongevallen 

Tot de ongevallen worden die gebeurtenissen gerekend, waarbij veiligheidssystemen in 
werking moeten komen om schade aan de installatie te beperken (Tabel 12). De installatie kan 
dan, eventueel na een reparatieperiode, weer in bedrijf worden genomen en de lozing van 
radioactieve stoffen gaat niet uit boven de in de vergunning toegestane hoeveelheden. 

Brand in de centrale kan de oorzaak zijn van het falen van instrumenten, regelingen of 
systemen. Met dit falen wordt rekening gehouden bij de reeds eerder genoemde ongevalsoor
zaken. Daarboven geldt echter dat brand een mogelijke oorzaak kan zijn van een gelijktijdig 
falen van diverse veiligheidssystemen. Een kerncentrale moet daarom zo zijn gebouwd dat 
brand niet kan leiden tot een dergelijk ongeval. Voor de RBMK is dit in feite niet het geval: de 
aanwezigheid van 2000 Mg grafiet heeft het ongeval met Tsjernobyl-4 sterk beïnvloed; bij de 
watergekoelde en -gemodereerde reactoren is daarenteger geen brandbaar materiaal in het 
primaire systeem aanwezig. 
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Tabel 12 
(ilobale indeling van nucleaire ongevallen. 

Reacüviieusongevallen 
rcgelstaafongevallen met noodafschakeling 
regelstaatongev allen zonder noodafschakeling 
wijziging in dichtheid van de moderator 
wijziging tn temperatuur van de moderator 
wijziging in neutronenabsorptie 

Koclmiddeiverliesongevallen 
breuken binnen het insluitsysteem 
breuken buiten het insluitsysteem met isolatie 
breuken buiten het insluitsysteem zonder isolatie 

Transiënten 
storing in de elektrische voorziening 
storing in stoomafvoer 
storing in voedingwater 
storing in hulpsystemen 

Mechanische of externe invloeden 
laadongevallen 
brand 
externe invloeden 

Menselijke hundelingen 

Ook externe invloeden zoals overstromingen, stormen, aardbevingen etc. zijn mogelijke 
oorzaken van een gelijktijdig falen van veiligheidssystemen. Voor alle genoemde reactoren is 
het gebruikelijk om de centrales via bouwkundige maatregelen te beschermen tegen dergelijke 
invloeden. Voor de licht-waterreactoren is het uitgangspunt bijv. dat ze ontworpen moeten 
zijn tegen het neerstorten van een snel vliegende straaljager. 

Ontwerpongevallen 

Ongevallen die bij afwezigheid van extra veiligheidsmaatregelen een bedreiging zouden 
kunnen betekenen voor werknemers of bevolking, worden ontwerpongevallen genoemd. 
Teneinde de gevolgen van deze categorie ongevallen zoveel mogelijk te beperken, worden 
speciale technische veiligheidsvoorzieningen toegepast. De kans dat dergelijke ongevallen 
zullen plaatsvinden is zo klein, dat het onwaarschijnlijk is dat ze gedurende de levensduur van 
een centrale zullen plaatsvinden. 

Voorbeelden van ontwerpongevallen bij licht-waterreactoren zijn: 
(1) het verlies van koelmiddel door een breuk in het primaire systeem; 
(2) het verlies van koelmidd^l door een breuk in het stoom- en voedingwatersysteem; 
(3) ^en snelle reactiviteitstoevoeging; 
(4) de val van een bestraald splijtstofelement. 
Van deze ongevallen betreffen de eerste drie de reactorkern zelf; het laatste betreft een ongeval 
dat buiten de reactorkern, bijv. bij het splijtstofwisselen in het splijtstofwisselbassin, kan 
plaatsvinden. 
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De kans op kernsmeltingsongevallen bij licht-waterreactoren 

De enige situatie waarin het mogelijk is dat bij licht-waterreactoren relatief grote hoeveel
heden radioactieve stoffen ontsnappen, doet zich voor wanneer de veiligheidssystemen niet of 
onvoldoende werken zodat een reactiviteitstransiënt optreedt of de reactorkern niet meer 
voldoende kan worden gekoeld en tenslotte geheel (zoals in Tsjernobyl) of gedeeltelijk 
(TMI-2) smelt. Deze ongevallen worden kernsmeltingsongevallen genoemd. Een dergelijk 
ongeval kan ook bij licht-waterreactoren niet met 100% zekerheid worden uitgesloten, maar 
door rekening te houden met alle mogelijke storingen en ongevallen kan de kans op ernstige 
gevolgen worden beperkt. 

De twee tot nu toe opgetreden kernsmeltingsongevallen zijn statistisch onvoldoende om 
kwantitatief betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de kans op en de gevolgen van 
kernsmeltingsongevallen. Totaal zijn er nu circa 400 kernenergiecentrales in bedrijf, waarmee 
in totaal meer dan 4000 reactorjaren ervaring is opgedaan. Voor licht-waterreactoren zijn dat 
circa 300 kernenergiecentrales en bijna 3000 reactorjaren ervaring. 

Juist omdat kernsmeltingsongevallen - gelukkig - zo zelden voorkomen, én omdat de 
veiligheidsvoorzieningen in licht-waterreactoren steeds verder zijn uitgebreid, blijven schat
tingen van de kans op een kernsmeltingsongeval met veel onzekerheden omgeven. De 
inzichten omtrent het risico t.a.v. een kernsmeltingsongeval moeten daarom noodgedwongen 
vooral worden ontleend aan risico-analyses, waarvoor veel berekeningen zijn gebaseerd op 
praktijkervaring met deelsystemen en op experimenten. 

Risico-analyses 

Bij een risico-analyse voor een kerncentrale wordt het verloop van een ongeval opgesplitst in 
afzonderlijke gebeurtenissen waarvan de kans wél bekend is op grond van praktijkervaring, of 
kan worden berekend op grond van theoretisch onderzoek naar de risico's. De faalkans van 
een systeem wordt bepaald met behulp van de faalkansstatis'iek van frequent gebruikte 
componenten zoals bijvoorbeeld pijpleidingen en elektrische componenten. De techniek die 
daarvoor wordt gebruikt is de z.g. foutenboom-analyse. 

Als de faalkansen van systemen berekend zijn, dan is het mogelijk om met behulp van 
gebeurtenissenbomen de kans op een bepaalde combinatie van gebeurtenissen te bepalen. Op 
deze wijze kan de waarschijnlijkheid van het plaatsvinden van zeer veel verschillende soorten 
ongevallen worden bepaald (USNRC, 1978, 1983b). Deze ongevallen kunnen worden 
ingedeeld in groepen of - wat tenslotte het meest relevant is voor nucleaire installaties -
lozingscategorieën. Door al de waarschijnlijkheden binnen een lozingscategorie op te tellen is 
de waarschijnlijkheid van het plaatsvinden van een bepaalde ongevalssituatie te bepalen. De 
waarschijnlijkheden worden opgegeven met een schatting van de mogelijke onzekerheid. In 
het z.g. Rasmussen-rapport (USNRC, 1975) werd hiervoor een factor van ca 3 (zowel grote* 
als kleiner) aangehouden. Latere kritische beschouwingen kwamen op een factor 10 
(USNRC, 1978). 

Berekende kansen 

Een overzicht van de kans op een kernsmeltingsongeval zoals berekend voor twintig verschil
lende licht-waterreactoren, is gegeven in Tabel 13. De in deze tabel vermelde kansen op een 
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Tabel 13 
Berekende kansen (probabilistische risico-analyse. PRA) op een kernsmeltingsongeval in twintig licht-
waterreactoren (bewerkt naar: Levine & Stetson, 1984). 

centrale vermogen 
(MWe) 

type bron kans (a*1) 
op kernsn 

Arkansas-1 836 PWR USNRC (1982a) 5.10-5 

Biblis В 1240 PWR BFT(I979) 4.10s 

Big Rock Point 71 BWR CPC(1981) 1.10-3 

Browns Ferry 1 1065 BWR USNRC (1982b) 2.I0-* 
Calvert Cliffs 1 845 PWR USNRC (1982) 2.10-3 

Crystal River 3 797 PWR USNRC (1981) 4.10-* 
Grand Gulf 1 1250 BWR USNRC (1981c) 4.10-5 
Indian Point 2 873 PWR PASNY-CECNYU982) 2.10-4 

Indian Point 3 965 PWR PASNY-CECNY(I982) 6.10-5 

Limerick 1055 BWR PEC {1981, 1983); NUS( 1983) 3.10-5 

Millstone 1 652 BWR USNRC (1983) 3.10-4 

Oconee 3 860 PWR USNRC (1981b) 8.10-? 

Peach Bottom 2 1065 BWR USNRC (1975) зло-* 
Ringhals 2 800 PWR SSPB(1983) 4.10-* 
Sequoyah 1 1148 PWR USNRC (1981a) 6.10-5 
Shoreham 1 819 BWR LILC(1983) 4.10-5 
Sizewell В 1200 PWR WEC0982) i.io-ft 

Surry 1 788 PWR USNRC (1975) 6.10-5 
Yankee Rowe 175 PWR YAEC(I982) 2.10-* 
Zion 1040 PWR CECo(1981) 4.10-5 

kernsmelting zijn berekend met behulp van verschillende methodieken en verschillende 
uitgangspunten en moeten daarom met de nodige reserve worden beschouwd indien men hen 
onderling wil vergelijken. De cijfers geven niettemin een redelijk inzicht in de orde van grootte 
van de kans op een dergelijk ongeval. 

Door de Amerikaanse overheid wordt thans a!s doelstelling aangehouden dat een kerncen
trale dusdanig moet worden ontworpen dat de kans op een kernsmelting kleiner is dan 10Л 
d.w.z. kleiner dan eens per tienduizend (reactor )jaar. Een kans die groter is dan 1 CKa*1 is niet 
acceptabel, ook niet voor kerncentrales die al lang geleden zijn gebouwd; kleiner dan 10*5.a-' 
wordt wenselijk geacht voor nieuw te bouwen centrales. 

Voor andere typen kerncentrales zijn geen complete risico-analyses uitgevoerd zoals voor 
de licht-waterrcactoren. Betrouwbaarheidsanalyses van ongevalssituaties bij de CANDU-
reactor doen echter wel verwachten dat de kans op een kernsmeltingsongeval voor dit 
reactortype niet groter is dan die voor licht-waterreactoren. Uit de literatuur is geen informatie 
bekend over risico-analyses van de Russische reactortypen, zodat over de kans op kernsmelten 
van de Russische druk-waterreactor (WWER) of de Russische grafiet-gemodereerde kokend-
waterreactor (zoals de RBMK-1000 in Tsjernobyl) geen concrete uitspraken kunnen worden 
gedaan. 

De gevolgen van kernsmeltingsongevallen 

Het is bij het hanteren van cijfers m.b.t. de kans op kernsmeltingsongevallen belangrijk om op 
te merken dat een dergelijk ongeval nog geen ernstige gevolgen voor de omgeving met zich 
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mee hoeft te brengen (zie de gevolgen van het ongeval met TMI-2). Daarvoor is veel meer 
nodig, zoals een snel verloop van het ongeval, falen van het insluitsysteem en het optreden van 
ongunstige weersomstandigheden. De kans op een kernsmeltingsongeval met een grote lozing 
zal daarom al gauw een factor 10 a 100 kleiner zijn dan de kans op het smelten van de 
reactorkern zonder grote lozing. 

Voor het smelten van de kern is een grote hoeveelheid warmte nodig die sneller moet 
worden toegevoerd dan afgevoerd. De toegevoerde warmte zal bij reactortypen zoals de 
RBMK (deels) afkomstig kunnen zijn van een brandende omgeving (grafiet!), maar bij een 
licht-waterreactor is veruit de belangrijkste warmtebron de kern zelf. Na het stoppen van het 
splijtingsproces blijft in de kern immers nog een grote hoeveelheid radioactieve stoffen 
aanwezig. Door het verval hiervan blijft warmteproduktie plaatsvinden, zodat ook lange tijd 
na het stopzetten van de reactor de reactorkern nog moet worden gekoeld. Indien de koeling 
van de kern, om welke reden dan ook, geheel en blijvend uitvalt, zal de temperatuur van de 
splijtstofstaven oplopen, waardoor uiteindelijk de omhulling van de staven en het uranium-
oxide zouden kunnen smelten. Hierbij kan een gedeelte van de in de splijtstofstaven aanwezige 
splijtmgsprodukten vrijkomen binnen het reactorvat. 

Bepaling van de bronterm 

Bij de berekening van de hoeveelheden radioactieve stoffen die bij dergelijke ongevallen 
zouden kunnen vrijkomen, en bij de berekening van de gevolgen voor mens en milieu, ging 
men (en gaat men) meestal uit van een conservatieve benadering, dat wil zeggen dat men bij 
ieder onderdeel van de berekening de veronderstellingen en de parameters zo kiest dat de 
gevolgen zeker niet worden onderschat. Die benadering bracht met zich mee dat in het 
verleden de eindresultaten werden overschat en in de meeste gevallen zelfs zeer sterk over
schat. Door intensieve studie en onderzoek in de afgelopen jaren (zie de paragraaf over het 
brontermonderzoek dat werd geïnitieerd naar aanleiding van het ongeval met TMI-2) is het 
tegenwoordig mogetijk om bij de analyse van kernsmeltingsongevallen veel beter rekening te 
houden met het specifieke ontwerp van de reactor en met de aanwezigheid van veiligheidssys
temen. Men houdt nu bijv. ook rekening met het gegeven dat, ook al falen alle veiligheidssys
temen, fysische en chemische eigenschappen er toch voor zorgen dat een groot gedeelte van de 
radioactieve splijtstingsprodukten niet ontsnapt (Levenson & Rahn, 1981), zoals ook bleek bij 
het ongeval van TMI-2. 

Bij het smelten van de splijtstof zullen nagenoeg alle edelgassen en een groot gedeelte van 
vluchtige vaste stoffen zoals jodium, tellurium en caesium kunnen vrijkomen (deze drie 
vormen chemische verbindingen zoals Csl en Cs2Te, en worden als oplosbare stof vastge
houden in het water dat zich binnen het insluitsysteem bevindt). Andere, van nature vaste 
stoffen zoals barium, strontium, ruthenium en zirconium zullen zich, als ze uit de splijtstof 
vrijkomen, afzetten op de relatief koele oppervlakken in de omgeving. Dat geldt, zij het in iets 
mindere mate, ook voor de genoemde vluchtige vaste stoffen. Bij een reactorongeval in een 
licht-waterreactor vormt het reactorgebouw en alles daarin een zeer groot, relatief koud 
oppervlak voor het neerslaan en aanhechten van splijtmgsprodukten. Door de indeling van het 
gebouw in compartimenten en de complexiteit van pijpen en hulpapparatuur zullen alle 
ontsnappende radioactieve stoffen met veel verschillende aanhechtplaatsen in aanraking 
komen voordat ze naar buiten kunnen komen. De hoeveelheid radioactieve stoffen die bij een 
zeer ernstig ongeval uiteindelijk naar de omgeving ontsnapt (de bronterm) is dus veel geringer 
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Tabel 14 
Overzicht van de karakteristieken van het kenbmeltingsongeval met een licht-waterreacior. zoals 
onderzocht in de KEMA-studie (1985). 

vermogen van de reactor 1000 MWe 
lozingstijdstip (na begin ongevat) 24 h 
lozingsduur 1 h 
loztngshoogte Om 
kans op voorkomen 1 0 - v 
geloosde fractie van kerninhoud 

Xe, Kr 10° 
I. Br ю-4 
Cs. Rb io-4 

Te. Sb, As. Se ю-4 

Ba. Sr ю-* 
Ru, Rh, Mo, Co, Tc, Pd, Ag 10-" 
La, Nd, Y, Ce, Pr, Pm, Am. U, Np, Pu. Cm, Zr ю-7 

dan de kerninhoud zou kunnen doen vermoeden. 
Recent is een aantal overzichtsrapporten verschenen over de bronterm van licht-waterreac-

toren, die tezamen geacht kunnen worden alle relevante gezichtspunten te omvatten. Dit zijn 
rapporten van de American Nuclear Society (ANS, 1984), de American Physical Society 
(APS, 1985), de Industry Degraded Core Rulemaking Program (Buhl et al., 1985), de 
USNRC (1985) en het Nuclear Energy Agency (NEA, 1986). Belangrijk zijn daarbij de vele 
experimenten op grond waarvan de gebruikte rekenprogramma's kunnen worden getoetst. 
Hoewel de huidige rekenprogramma's min of meer gebruik maken van de resultaten van de 
reeds uitgevoerde experimenten, kan worden gesteld dat ze de mogelijke lozingen en gevolgen 
bij hypothetische ongevallen bij licht-waterreactoren in het algemeen nog steeds overschatten. 
Verder onderzoek is daarom zinvol. 

In dit verband mag ook het brontermonderzoek van de KEMA in samenwerking met het 
ECN genoemd worden, waarbij wordt nagegaan in welke mate en in welke chemische 
verbindingen de verschillende isotopen van de splijtstof vrijkomen (Andriesse, 1985). Verder 
heeft de KEMA deelgenomen aan een experiment in Marviken (Zweden), waarbij onderzoek 
plaatsvond naar het gedrag van mengsels splijtingsprodukten in de vorm van acrosolen in het 
primaire systeem. In aansluiting daarop wordt in het nucleaire onderzoekcentrum in Frankfurt 
experimenteel het gedrag van aerosolen in het insluitsysteem onderzocht. 

KEMA -brontermstudie 

In 1985 is door de KEMA een studie gepubliceerd over de gevolgen van een hypothetisch 
ongeval met een kernenergiecentrale en over de te nemen maatregelen om nadelige gevolgen 
van een dergelijk ongeval te voorkomen (KEMA, 19P5). Het ging daarbij om een moderne 
licht-waterreactor die voldoet aan alle door een Nederlandse bedrijver en door de Nederlandse 
overheid te stellen veiligheidseisen. Omdat het niet mogelijk is een risico-analyse uit te voeren 
voor een nog niet gebouwde centrale, werd voor het bepalen van de bronterm voor deze studie 
een evaluatie gemaakt van reeds verschenen probabilistische risico-analyses (o.a. TEC, 1984; 
USNRC, 1985). De evaluatie leverde de schatting op voor de bronterm die in Tabel 14 is 
weergegeven; hierin is de bronterm afhankelijk van de waarschijnlijkheid van het ongeval. 
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Uitgaande van de zo vastgestelde bronterm zijn berekeningen uitgevoerd voor de maximale 
effectieve lichaamsdosis die na een dergelijk ongeval zou kunnen optreden, evenals voor de 
besmetting van de omgeving en voor de gevolgen van die besmetting, rekening houdend met 
de bij een dergelijk ongeval te treffen maatregelen. 

Bij kernsmeltingsongevallen met licht-waterreactoren met кагз up een grote lozing kunnen 
de volgende mogelijkheden onderscheiden worden: 
(1) kernsmeltingsongevallen onmiddellijk gevolgd door een falen van he* insluitsysteem, 
(2) kernsmeltingsongevallen waarbij het insluitsysteem na zekere tijd faalt docr overdruk of 

doorsmelten van het fundament, 
(3) kernsmeliingsongevallen waarbij het insluitsysteem niet goed werkt door onvoldoende 

afsluiting van doorvoeringen. 
Kenmerkend voor deze indeling is dat de fysisch-chemische processen binnen de centrale, die 
maken dat slechts een geringe fractie van de vrijkomende radioactieve stoffen naar buiten kan 
ontsnappen, binnen een groep ongeveer gelijk verlopen. Uit analyse van dit soort ongevals-
groepen blijkt dat ze specifiek zijn voor een bepaald ontwerp en dus ook verschillend kunnen 
verlopen bij iedere licht-waterreactor afzonderlijk. Door nu voor een specifiek ontwerp een 
analyse te maken van de kansen op ongevallen in deze verschillende groepen, kunnen relatief 
zwakke punten worden aangetoond en kan de wenselijkheid van eventuele modificaties 
worden bezien. Zo kan een mogelijk falen van het insluitsysteem door knalgasexplosies 
worden voorkomen door het inertiseren van het insluitsysteem of door het gebruik van een 
recombinator. Een gecontroleerde afvoer uit het insluitsysteem kan een beveiliging vormen 
tegen het falen door overdruk; ook tegen onvoldoende afsluiting van doorvoeringen zijn 
technische maatregelen mogelijk. Hoewel deze onderzoeken nog niet geheel zijn afgesloten, is 
wel duidelijk dat er fysische grenzen zijn aan de hoeveelheden radioactiviteit die bij een 
ongeval in een licht-waterreactor kunnen vrijkomen. 

Uit de studie (KEMA, 1985) bleek dat, ook bij een ongeval met een kans van eens per 
honderdduizend jaar, geen acute slachtoffers bij de omwonenden zijn te verwachten (vgl. 
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Fig. 39 
Maximale effectieve lichaamsdoses na een hypothetisch kernsmeltingsongeval. Naar: KEMA (1985). 
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Fig. 40 
Geïntegreerde dosis als functie van de verblijftijd op besmette bodem na een kernsmeltingsongeval. Naar: 
KEMA (1985). 

doses in Fig. 39 en Fig. 40; zoals in dit hoofdstuk reeds is vermeld, levert elke sievert gemiddeld 
1 % extra sterfgevallen op ten gevolge van leukemie en tumoren). Ook bleek dat de besmetting 
van het milieu met radioactieve stoffen en vooral de besmetting van melk, bladgroente en fruit 
bepalend is voor de omvang van het ongeval en voor de te nemen maatregelen. Belangrijk bij 
een oordeel over dergelijke bevindingen blijft de slechts politiek-sociaal te beantwoorden 
vraag of het nu mogelijk geachte veiligheidsniveau voldoende is, of dat het nodig en/of 
gewenst is om extra kosten te maken teneinde de betrouwbaarheid zoals die bestaat bij de 
huidige centrales nog (belangrijk) te verhogen. 
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Hoofdstuk VI 

WETTELIJKE VOORZIENINGEN 

In de vorige hoofdstukken is vooral aandacht besteed aan kernsmeltingsongevallen omdat 
daarvan de schadelijke gevolgen het grootste kunnen zijn voor de gezondheid van grote 
groepen personen. Ook ieder individu heeft echter recht op maatregelen ter voorkoming van 
ongewenst hoge stralingsdoses en voor afzonderlijke individuen kunnen dergelijke doses ook 
optreden in situaties die op zichzelf minder ernstig zijn dan kernsmeltingsongevallen. Hierbij is 
van belang dat personen in de huidige maatschappij vaak blootgesteld worden aan kunstmatig 
opgewekte ioniserende straling die niet van kernenergie-installaties afkomstig is, maar bijv. 
van industriële voorwerpen of medische apparatuur. Teneinde de veiligheid van alle betrok
kenen onder al dergelijke verschillende omstandigheden zo goed mogelijk te garanderen, heeft 
de overheid wetten en voorschriften opgesteld. Aan deze materie is aparte vakliteratuur gewijd 
(o.a. Brenninkmeijer, 1983; Van Zwam, 1985). Ook zijn er richtlijnen, vaak opgesteld door 
commissies van deskundigen, waaraan de overheid zich conformeert. 

De belangrijkste wetten, voorschriften en richtlijnen hebben betrekking op enerzijds het 
functioneren van kerncentrales en andere nucleaire installaties, en anderzijds de doses ionise
rende straling die radiologische werkers en personen uit de bevolking mogen oplopen door 
niet-natuurlijke en niet-medische oorzaken. 

Kerncentrales 

Voordat een kernenergiecentrale mag worden gebouwd of in bedrijf genomen, dient ze eerst te 
worden getoetst op alle punten die een essentieel onderdeel vormen van de veiligheidsfilosofie 
en de daarop gebaseerde regels. De verantwoordelijkheid daarvoor berust in eerste instantie 
bij de (toekomstige) exploitant van de desbetreffende kernenergiecentrale. Deze moet bij de 
bestelling van de installatie alle veiligheidseisen in de opdracht verdisconteren en tijdens de 
bouw en het bedrijf uitvoerige kwaliteitscontrole waarborgen om een veilige bedrijfsvoering 
zeker te stellen. Van overheidswege vindt daarop toezicht plaats, evenals een onafhankelijke 
beoordeling binnen het daarvoor geschapen kader van de kernenergiewet. 

In dat kader heeft de overheid een consistent geheel van veiligheidsgrondslagen en 
-richtlijnen opgesteld, op basis waarvan zij de veiligheid van de centrale beoordeelt. Deze 
grondslagen en richtlijnen zijn na de kernenergiewet (1979) en bijbehorende besluiten in de 
volgende hiërarchische volgorde opgebouwd: 
(1) De Veiligheidsbeginselen voor kerncentrales met licht-waterreactoren (EC-COM(81) 

519 def., 1981), 
(2) 'Codes of Practice' van het IAEA, 
(3) 'Safety Guides' van het IAEA en overige Nederlandse richtlijnen. 
De voor de Nederlandse situatie van toepassing verklaarde veiligheidsbeginselen, IAEA-codes 
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ef> -richtlijnen zijn door de Nederlandse overheid geamendeerd. De hiervoor vermelde 
opbouw van veiligheidsgrondslagen en -richtlijnen is schematisch weergegeven in Figuur 4i. 
Uit deze figuur blijkt dat de veiligheidseisen waaraan een kerncentrale in Nederland moet 
voldoen, gedeeltelijk overeenkomen met internationale eisen en gedeeltelijk alleen op Neder
land van toepassing zijn. 

Met betrekking tot de beveiliging tegen extreme reactorongevallen zijn vooral de volgende 
richtlijnen van belang. 
(1) de richtlijn t.b.v. bescherming tegen externe effecten, 
(2) de richtlijn voor betrouw baarheids- en risico-analyse, 
(3) maatregelen ter beperking van het z.g. restrisico. 
Mede aan de hand van deze richtlijnen zal de eigenaar van een kernenergiecentrale moeten 
aantonen dat de kansen op reactorongevallen voldoende klein zijn en dat de eventuele 
gevolgen beperkt van omvang zullen blijven. 

Radioactieve stoffen en ioniserende straling 

E venais in veel andere landen is in Nederland een raamwet met betrekking tot het gebruik van 
ioniserende straling tot stand gekomen: de kernenergiewet. Deze wet geeft regels voor de 
vrijmaking van kernenergie en het bereiden, toepassen, vervoeren en zich ontdoen van 
radioactieve stoffen, evenals voor het gebruiken van toestellen die ioniserende straling uit
zenden. Kenmerkend voor de wet is dat het toepassen van ioniserende-stralingsbronnen, 
behoudens uitzonderingen, gebonden is aan door de rijksoverheid af te geven vergunningen. 
Dat de kernenergiewet een raamwet is, wil zeggen dat in de wet slechts algemene regels wor
den gegeven die in Algemene Maatregelen van Bestuur verder worden uitgewerkt. De belangrijk-
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Fig. 41 
Hiërarchie van veiligheidsgrondslagen en -richtlijnen die in Nederland gelden m.b.t. nucleaire 
installaties. 
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ГаЬе! 15 
Wettelijke limieten in Nederland m.tvt. dose^ ioniserende straling. 

limieten UT voorkoming mn acute effecten 
radiologische v erkers: orgaandoses -^ 500 mSv.a"' 

i4>glensdoses •; 150 mSv.a"1 

bevolking: orgaandoses • 50 mSv.a~' 

limieten ter beperking kans op late effecten 
radiologische werkers: effectief (volg Hiosisequivalent < 50 mSv.a" 
bevolking: effectiel (volgKiosisequivalent < 5 mSv.a"1 

extra limieten ten aanzien van radiologisch werk vixn (zwangere) vrouwen 
gonadendosis < 13 mSv per kwartaal 
JOMS foetus < 5 mSv 

ste hiervan zijn: 
(1) het Radioactieve-Stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb 501, 1981), 
(2) het Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb 502. 1981), 
(3) het Besluit Kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb 403, 1969), 
(4) het Besluit Vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb 4C5. 1969). 
Inmiddels is ter vervanging van het Radioactieve-Stoffenbesluit en het Toestellenbesluit een 
Besluit Stralenbescherming opgesteld, dat gepubliceerd is in het Staatsblad 465 (1986). 

Werkzaamheden waarbij ioniserende straling wordt toegepast danwei vrijkomt, leidt 
onvermijdelijk tot een stralingsbelasting van personen. Gezien het feit dat reeds vroeg 
onderkend werd da hieraan risico's voor de gezondheid kleven, is in de loop der jaren een zeer 
goed ontwikkelde arbeids- en milieubescherming ten aanzien van ioniserende straling tot 
stand gekomen. De algemene basisbeginselen hierbij zijn: 
(1) elke activiteit die blootstelling aan ioniserende straling tot gevolg heeft, mag alleen 

plaatsvinden indien zulks gerechtvaardigd is (dat wil zeggen dat de activiteit 'nuttig' is en 
dat er geen redelijk alternatief voorhanden is); 

(2) etke blootstelling aan straling moet zo beperkt worden gehouden als redelijkerwijs 
mogelijk is (ALAR A-principe: As Low As Reasonably Achievable), sociale en economi
sche factoren in aanmerking genomen; 

(3) dosislimieten mogen nimmer worden overschreden. 

Dosislimieten 

Dosislimieten hebben tot doel om acute effecten te voorkomen en late effecten tot een 
aanvaardbaar niveau te beperken. Er gelden aparte limieten voor beroepshalve blootgestelde 
personen (radiologische werkers) en overige leden van de bevolking. De limieten voor de 
eerstgenoemde groep zijn meestal een factor 10 hoger dan die voor de gewone bevolking 
omdat in de beroepssfeer in het algemeen hogere risico's aanvaard worden dan in de 
privésfeer, althans voor wat betreft die risico's waarop iemand geen of weinig invloed kan 
uitoefenen. Bovendien zijn in de bevolking relatief gevoelige groepen aanwezig zoals kinderen 
en zwangere vrouwen. De geldende wettelijke limieten, waarin de doses door de natuurlijke 
achtergrondstraling en medische toepassingen (tezamen circa 2 mSv.a'1) buiten beschouwing 
zijn gelaten, zijn aangegeven in Tabel 15. 
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De extra limieten vooral dan niet zwangere vrouwen moeten worden gezien in het licht van 
de extra risico's voor de ongeboren vrucht. Aangezien hiervoor ook een risico aanwezig is in de 
periode dat de zwangerschap nog niet onderkend is, is de kwartaallimiet van 13 mSv 
ingevoerd. 

Door de goede stralingshygiénische zorg die zich heeft ontwikkeld ten aanzien van radiolo
gisch werk in het algemeen en het werk binnen kerncentrales in het bijzonder, blijft de 
stralingsbelasting van radiologische werkers in Nederland, op enkele uitzonderingen na, ver 
beneden de geldende limieten (Van Loon, 1982). Zo worden in de Nederlandse centrales 
limieten nimmer overschreden en is de gemiddelde jaardosis circa 20% van de limiet. Verder 
voortgaande ontwikkelingen zullen in de toekomst zeker een nog verdere reductie van 
stralingsdoses voor ladiologische werkers bewerkstelligen. 

Dosislimieten voor omwonenden van nucleaire installaties 

In de wet zijn geen specifieke eisen vastgelegd voor nucleaire installaties ten aanzien van de 
stralingsbelasting voor omwonenden. De toepassing van radioactieve stoffen en dus ook het 
bedrijven van nucleaire installaties is echter onderworpen aan een stringent vergunningenstel
sel. Bij de vergunningverlening speelt het rechtvaardigings-principe een belangrijke rol. Hierbij 
wordt niet alleen de omgevingsbelasting bij normaal bedrijf beschouwd, maar ook het risico 
van ongelukken. Derhalve zijn uitgebreide risico-analyses vereist alvorens tot vergunningver
lening zal of kan worden overgegaan, waarbij ook nog uitvoerige inspraakprocedures in acht 
worden genomen. Dergelijke risico-analyses zijn in het verleden reeds gemaakt door de 
Gezondheidsraad {1975) en de SEP (1975). 

Bij de in de vergunning vastgelegde voorwaarden speelt het ALARA-principe een belang
rijke rol. Dusdanige maatregelen en waarborgen worden vereist dat de stralingsbelasting voor 
omwonenden bij normaa! bedrijf ver beneden de limiet van 5 mSv.a"' blijft. In het advies van 
de Gezondheidsraad (1975) werd reeds gesteld: "De vergunningvoorschriften, verbonden aan 
de bedrijfsvoering van een nucleaire installatie, zullen op zijn minst moeten waarborgen dat 
geen enkele omwonende, in enig jaar, in één van de organen van zijn lichaam, hierdoor een 
dosis ontvangt van meer dan 30 mrem (= 0,3 mSv)". Hierbij werd uitgegaan van 0,3 mSv.a-1 

omdat dit destijds werd beschouwd als de variatie in de natuurlijke achtergrondstraling in 
Nederland (toen geschat op circa 1 mSv.a"1). Inmiddels is komen vast te staan dat, vooral door 
de natuurlijke radioactiviteit in bouwmaterialen, de natuurlijke belasting aanmerkelijk hoger 
is, namelijk circa 2 mSv.a"1 met een variatie van 0,5-1 mSv.a~'. 

De technologie is voorhanden om lozingen en directe straling uit kerncentrales dusdanig te 
reduceren dat de stralingsbelasting voor omwonenden ver beneden bovengenoemd niveau 
van 0,3 mSv.a-1 wordt gehouden. Derhalve is, geheel overeenkomstig het ALARA-principe, 
bij de vergunningverlening van bestaande centrales uitgegaan van de toepassing van deze 
technologieën. Voor toekomstige centrales zal dit zeker niet in mindere mate het geval zijn. 

Nonnen na ongevallen met kerncentrales 

De ernst van de gevolgen van een reactorongeval wordt in belangrijke mate bepaald door de 
maatregelen welke na het ongeval worden genomen (bijvoorbeeld evacuatie, inbeslagname 
van voedsel en dergelijke). 

Het is gebruikelijk de ernst van de situatie te bepalen aan de hand van de te verwachten 
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.stralingsdosis onder de dan heersende omstandigheden zonder maatregelen. Het risico van de 
maatregel zelf (bijvoorbeeld evacuatie in een dichtbevolkt gebied) zal dus moeten worden 
afgewogen tegen het stralingsrisico dat met de maatregel wordt beperkt. Het is daarom 
tegenwoordig gebruikelijk te werken met twee dosisgrenzen waartussen voor een bepaalde 
maatregel een niveau gekozen kan worden, afhankelijk van de uitvoerbaarheid van die 
maatregel op een bepaalde plaats en tijd. De bandbreedte in de doses waarbij de overige 
omstandigheden beslissend zijn voor het al dan niet treffen van maatregelen, noemt men het 
referentieniveau. Voor de onder- en bovengrens hiervan geldt: 
(1) bij te verwachten doses onder de ondergrens behoeft onder geen enkele omstandigheid de 

maatregel te worden genomen; 
(2) bij te verwachten doses boven de bovengrens zal de maatregel altijd moeten worden 

genomen. 
Aanbevelingen van gebieden waarbinnen de referentieniveaus moeten liggen, zijn gedaan 
door internationale commissies, zoals de EG (CEC, 1982) en de ICRP (1977). Voor 
Nederland zijn referentieniveaus geadviseerd door de Gezondheidsraad (1976, 1986). Een 
overzicht van de meest recente aanbevelingen van de Gezondheidsraad, in welk rapport de 
term 'noodreferentieniveau' is vervangen door 'interventieniveau', is schematisch gegeven in 
Figuur 42. 

De interventieniveaus hebben tot doel het individuele stralingsrisico te beperken. Bij 
blootstelling van grote groepen van de bevolking, ofwel de gehele bevolking, kunnen overwe
gingen ten aanzien van het collectieve stralingsrisico een rol gaan spelen. Dit kan leiden tot het 
besluiten tot maatregelen, ook indien de individuele stralingsbelasting onder de laagste waarde 
van het in Figuur 42 aangegeven laagste interventieniveau blijft. 

De praktijk na Tsjernobyl 

Na het ongeval te Tsjernobyl werden door diverse nationale overheden overwegingen ten 
aanzien van het collectieve stralingsrisico gemaakt. In Nederland resulteerde dit in een 
gehanteerde bovengrens voor M 31 in melk van 500 Bq.l"1. Dit is een factor 4 lager dan de met 
het laagste niveau van Figuur 42 overeenkomende concentratie voor de meest belaste groep 
(1-jarige kinderen). De Westduitse bondsregering kwam tot hetzelfde niveau, doch de 
deelstaat Hessen hanteerde voor 1-131 in melk van 20 Bq.l"1. 

Het verschil in gehanteerde niveaus veroorzaakte veel onbegrip en verwarring. Vanuit de 
stralingshygiëne gezien is het echter niet verwonderlijk dat verschillende instanties tot verschil
lende normen komen en zelfs dat eenzelfde instantie in verschillende omstandigheden tot 
verschillende normen komt. Bij de afleiding van de normen speelt het ALAR A-principe 
immers een belangrijke rol. Dit principe geeft aan dat ook sociale en economische factoren in 
aanmerking moeten worden genomen. Omdat de sociale en economische factoren niet altijd 
even goed of zelfs in het geheel niet kwantificeerbaar zijn, is de gehele ALAR A-afweging deels 
een subjectieve aangelegenheid. 

Een verdere vertroebeling van de ALARA-afweging en de normstelling trad na het ongeval 
te Tsjernobyl op door de introductie van factoren zoals politieke inzichten, de veronderstelde 
mate van maatschappelijke aanvaarding van kernenergie, komende verkiezingen en exportbe
scherming. Het is ondanks deze vertroebelde besluitvorming echter wel duidelijk geworden 
dat nog onvoldoende is nagedacht over dergelijke ongevallen op grote afstand, welke resulte
ren in een op zich lage individuele, doch een aanmerkelijke collectieve stralingsbelasting. 
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Gestelde normen kwamen daarom in haast tot stand, zonder onderwerp te zijn geweest van 
min of meer diepgaande studie door een breed (nationaal en internationaal) forum. Gevoed 
door deze ervaring zijn nationaal en internationaal discussies op gang gekomen die zullen 
moeten leiden tot meer ondubbelzinnige normen. 

(Sv) 
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0,05-
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0,01-
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0,001 

(Sv) 

effectief 
dosis-equivalent 

in ieder geval 
evacuatie 

- voordelen evacuatie 
afwegen tegen nadelen 

- ingeval geen evacuatie 
in ieder geval binnen blijven 

en/of maatregelen 
t.a.v. voedsel 

voordelen binnen blijven 
afwegen tegen nadelen 

geen extra 
maatregelen nodig 

schildklier 
dosis-equivalent 

in ieder geval 
evacuatie 

- voordelen evacuatie 
afwegen tegen nadelen 

ingeval geen evacuatie wel 
binnen blijven 

jodium profylaxe en maat
regelen tav. voedsel 

-1,5 

-1,0 

voordelen binnen blijven 
afwegen tegen nadelen 

geen extra 
maatregeien nodig 

t 
10 

-0,25 

-0,1 

-0,05 

0,01 

Fig. 42 
Schematische weergave van de interventieniveaus die zijn voorgesteld door de Gezondheidsraad (1986). 
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Wettelijke aansprakelijkheid bij nucleaire ongevallen 

De hiervoor genoemde wettelijke voorzieningen zijn vooral bedoeld om het risico van 
kernenergie (en andere ioniserende straling veroorzakende activiteiten) te beperken onder 
normale bedrijfsomstandigheden. Bij ernstige ongevallen (zoals kernsmeltingsongevallen die 
gepaard gaan met grote lozingen) kunnen wettelijk vastgestelde procedures weliswaar helpen 
om de schadelijke effecten te beperken, maar zowel medisch als economisch zal de schade 
M>ms zeer groot zijn. Dat bleek al na het ongeval met TM 1-2, waar weliswaar nauwelijks 
sprake was van schade voor de gezondheid, maar waar wel een economische schade van 
miljarden werd geleden (inkoop van vervangende elektriciteit, schoonmaakwerkzaamheden, 
etc.); bij Tsjernobyl belopen zowel de medische als de economische schade een veelvoud van 
die bij TM 1-2. 

Een goed geregelde verzekering kan de geleden schade vaak niet geheel tenietdoen, maar 
kan wel bijdragen aan beperking van de schade voor de getroffenen. Toen aan het eind van de 
vijftigerjaren de exploitatie van nucleaire installaties begon toe te nemen, besloot een aantal 
(voornamelijk Westeuropese) landen de aspecten betreffende de gevolgen van een nucleair 
ongeval gezamenlijk in een verdrag te regelen. Hiermee wilden zij bei eiken dat. wanneer er bij 
nucleaire ongevallen sprake zou zijn van aan derden toegebrachte schade, en in het bijzonder 
bij grensoverschrijdende schade, deze in de diverse buurlanden op uniforme wijze zou zijn 
geregeld met vergelijkbare aanspraken voor de betrokken burgers ten opzichte van de 
exploitant van de schade-veroorzakende centrale. 

Het hiertoe in 1960 gesloten Verdrag van Parijs en het aanvullende Verdrag van Brussel van 
1963 zijn inmiddels geratificeerd door de Duitse Bondsrepubliek, België, Denemarken, 
Spanje, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Nederland, Groot-Brittannië en Zweden; 
Griekenland, Portugal en Turkije ratificeerden alleen het Verdrag van Parijs. Zoals uit de 
opsomming blijkt, hebben de Sovjet-Unie en andere Oostbloklanden zich niet bij de ver
dragen aangesloten. Ook los daarvan is de Sovjet-Unie niet bereid gebleken om aan West-Eu
ropa de schade te vergoeden die werd geleden ten gevolge van het ongeval bij Tsjernobyl. 

De eerste wet op het gebied van de aansprakelijkheid voor nucleaire ongevallen in 
Nederland dateert van 27 oktober 1965 (Staatsblad 546). Deze wet is zoveel mogelijk in 
overeenstemming gebracht met de inhoud van de Verdragen van Parijs en Brussel, en is 
inmiddels na de ratificatie van deze verdragen door Nederland vervangen door de Wet van 17 
maart 1979 (Staatsblad 225). Hieronder volgen de voornaamste kenmerken van de verdragen 
en de wet. 

In het gebruikelijke aansprakelijkheidsrecht in Nederland dient degene die stelt schade te 
hebben geleden, de schuld van de vermeende veroorzaker te bewijzen. Daar dit bij een ongeval 
in een nucleaire installatie soms moeilijk kan zijn, heeft de wetgever bepaald dat, wanneer er 
schade is ontstaan als gevolg van een ongeval in een nucleaire installatie, de desbetreffende 
exploitant hiervoor met uitsluiting van anderen aansprakelijk is, ongeacht de vraag of er bij de 
exploitant al dan niet sprake is van schuld (zg. risico-aansprakeüjkheid). Dit is een belangrijke 
waarborg voor de burger, die dus uitsluitend behoeft te bewijzen schade te hebben geleden als 
gevolg van een nucleair ongeval. 

Onder de aansprakelijkheid van de exploitant valt zowel lichamelijk letsel als schade aan 
eigendommen van derden. Voorts is het van belang voor de burger dat de aansprakelijkheid 
van de exploitant niet alleen is gebaseerd op het causale verband tussen de exploitatie van zijn 
installatie en de door een nucleair ongeval veroorzaakte schade, doch ook op het feit dat bij het 
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ongeval radioactief materiaal hetzij in diens installatie aanwezig, hetzij voor diens installatie 
bestemd of van diens installatie afkomstig, was betrokken. 

Tevens is voor de burger van belang dat de exploitant van een kerncentrale zijn eerder 
genoemde aansprakelijkheid voor NLG 4O0.0O0.0O0,- dient te hebben verzekerd (tot begin 
1987 was dit NLG 200.000.000,-). Bovendien hebben burgers die schade hebben opgelopen 
een rechtstreekse vordering op de staat boven dit bedrag van NLG 400.000.000.-, en wel tot in 
totaal NLG 1 miljard. Het wettelijk verzekerde bedrag is in het verleden reeds enkele malen bij 
Koninklijk Besluit verhoogd. Dit zal in de toekomst mogelijk nog vaker het geval zijn. De 
wettelijk verzekerde bedragen in de ons omringende landen zijn met de Nederlandse limiet 
goed te vergelijken. Sommige kennen hogere, andere lagere limieten. De staatslimiet van NLG 
1 miljard is afgestemd op de hiervoor genoemde internationale verdragen. De garantie van 
schadevergoeding tot NLG 1 miljard per gebeurtenis is in feite uniek, daar de burger in het 
reguliere aansprakelijkheidsrecht de schadetoebrenger weliswaar onbeperkt aansprakelijk 
kan stellen, doch zich bij zeer grote claims al gauw geconfronteerd ziet met een faillissement 
van degene die wordt aangesproken, nog afgezien van mitigatiemogelijkheden van de civiele 
rechter. 

Ter dekking van de WA-risico's t.g.v. het bedrijven van nucleaire installaties zijn in de 
verdragstaten z.g. atoompools opgericht waarin de bestaande schadeverzekeraars participe
ren. Gezien de internationale aspecten werken deze nationale verzekeringspoot samen, zodat 
door co-assurantie en herverzekering voldoende financiële zekerheid kan worden verschaft 
om aan eventuele aanspraken op schadevergoeding te voldoen. 

Om de exploitant en diens verzekeraar niet na tientallen jaren te confronteren met 
schadeclaims die na een zo lange tijd geen duidelijk causaal verband meer hebben met een 
voorval in de kerninstallatie, is in de wet een verjaringstermijn voor de aansprakelijk-
heidsclaims gesteld. Deze heeft steeds op tien jaar na de datum van het nucleaire ongeval 
gestaan, maar op 16 april 1987 is het kabinet Lubbers-2 akkoord gegaan met een voorstel van 
de ministers Korthals Altes (justitie) en Ruding (financiën) om de verjaringstermijn te 
verlengen tot dertig jaar. Na die termijn kan geen rechtsvordering meer worden ingesteld. 
Schade veroorzaakt door ongevallen in kerninstallaties kan echter gewoonlijk betrekkelijk 
snel en eenvoudig worden vastgesteld en toegerekend aan de desbetreffende installatie daar 
radioactieve isotopen in de kleinste hoeveelheden kunnen worden gemeten en geïdentificeerd. 
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Hoofdstuk VII 

VERDERE TOEPASSING VAN KERNENERGIE IN NEDERLAND 

Het ongeval bij Tsjernobyl heeft een pauze veroorzaakt in de besluitvorming over de eventuele 
verdere uitbreiding van kernenergie bij de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Terecht heeft 
men zich afgevraagd in hoeverre de gebeurtenissen bij Tsjernobyl, mede bezien in het kader 
van de maatregelen die naar aanleiding van het ongeval met TMI-2 werden genomen, 
gevolgen moeten hebben voor de inzichten m.b.t. de veiligheid van de voor toepassing in 
Nederland in aanmerking komende reactortypen; hetzelfde geldt voor de inzichten aangaande 
de maatregelen om ongelukken te voorkomen, resp. te bestrijden. 

Kernenergie voor Tsjernobyl 

De geschiedenis van de kernenergie is betrekkelijk kort: de eerste beheerste kettingreactie 
vond plaats in Chicago (1942). In de daarop volgende jaren stond de inzet van kernenergie 
primair in het teken van militaire toepassingen. Hierin kwam verandering toen President 
Eisenhower van de Verenigde Staten in 1953 het 'Atoms for Peace' plan lanceerde. Met de 
Price Anderson Act, waarmee de wettelijke aansprakelijkheid rond de vreedzame toepassing 
van kernenergie werd geregeld, begon de actieve deelname van de elektriciteitsbedrijven aan 
het gebruik van kernenergie voor elektriciteitsopwekking. De eerste Amerikaanse kernener
giecentrale van een particuliere onderneming werd tussen 1954 en 1958 te Dresden (Illinois, 
Verenigde Staten) gebouwd voor het elektriciteitsbedrijf Commonwealth Edison. 

In Europa werd deze ontwikkeling op de voet en met grote belangstelling gevolgd. In 
Nederland werd hiervoor in 1955 het Reactor Centrum Nederland (RCN, thans ECN) 
opgericht; andere instituten en universiteiten raakten eveneens actief bij het nucleaire onder
zoek betrokken. Een samenwerking tussen Noorwegen en Nederland op nucleair gebied werd 
uitgebouwd en resulteerde, naast gezamenlijke onderzoeks- en ontwerpprojecten, in de 
opening van de Noors-Nederlandse reactorschool te Kjeller nabij Oslo, In Europees verband 
vonden rond dezelfde tijd gesprekken en onderhandelingen plaats over de oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Dit resulteerde in het zg. Euratom Verdrag van 1 
januari 1958. Centraal in dit verdrag staat het belang van de nucleaire technologie in de meest 
brede zin van het woord. 

Ontwikkeling in Nederland voor TMI-2 

De Nederlandse elektriciteitsproducenten maakten hun entree in de kernenergie niet alleen 
met ontwikkelingswerk aan de KEMA Suspensie Test Reactor (Kuypers, 1982), waarover 
recent een eindrapport verscheen (KEMA, 1987), maar ook met de bouw tussen 1965 en 
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1968 van de 54 MWe kernenergiecentrale in Dudewaard. uitgerust met een kokend-water
reactor. Onmiddellijk daaropvolgend, in de periode 1969 tot 1973, werd de kernenergiecen
trale in Borssele gebouwd (450 MWe) met een druk-waterreactor. intussen kunnen beide 
centrales, inclusief hun licht-waterreactoren, terugzien op een uitstekende staat van dienst. 
Vanaf het opstarten tot 1987 ligt de capaciteitsfactor van Borssele op ca 77*2 terwijl deze voor 
Dodewaard zelfs rond 85% ligt. 

In 1973 kwam de eerste oliecrisis, gevolgd door een sterke prijsstijging van de olie. In 1974 
maakte het kabinet Den Uyl, mede als gevolg van de sterk oplopende prijzen voor fossiele 
brandstoffen, maar ook om een grotere onafhankelijkheid t.o v. de olieproducenten te ver
krijgen, het regeringsvoornemen bekend tot de bouw van nog eens 3000 MWe kernenergie-
vermogen. Omstreeks dezelfde tijd kwam echter ook het verzet van de anti-kernenergiebewe
ging (AKB) in Nederland op gang (Abma et al., 1981; Abma, 1982; Van der Linden, 1982). 
Dit verzet leidde al spoedig tot vertragingen bij de besluitvorming rond kernenergie; die 
vertragingen leidden op hun beurt tot afbrokkeling van de opgebouwde nucleaire kennis en 
vaardigheden bij het Nederlandse bedrijfsleven. 

Nederland tussen Harrisburg en Tsjernobyl 

De confrontaties tussen voor- en tegenstanders van kernenergie waren hevig, vooral nadat het 
kernsmeltingsongeval met TMI-2 (1979) had plaatsgevonden. Tegenstanders wezen op de 
kennelijk onvoldoende beveiliging tegen grote ongevallen, terwijl voorstanders erop wezen 
dat zelfs dit kernsmeltingsongeval nauwelijks of geen schade berokkend kon hebben aan het 
milieu of aan de volksgezondheid. 

Veel aandacht werd door beide 'kampen' besteed aan het nut van de centrales in Dode
waard en Borssele (o.a. FNV, 1982; Tiktak, 1982; Van Loon, 1982; Wessels, 1982; Wol-
dringh, 1982; CBK, 1983), aan de wenselijkheid van kernenergie in het algemeen (o.a. Gillon, 
1980; Huibers, 1980; Van Loon, 1980; Andriesse & Heertje, 1982), de problemen rond 
radioactiviteit (o.a. Aten et al., 1982; Visser, 1984), kernenergierecru (o.a. Brenninkmeijer, 
1983; Van Zwam, 1985), de economie van kernenergie (o.a. Storm van Leeuwen, 1980; 
Hafkamp & Reuten, 1981) en specifieke problemen zoals de reactorveiligheid (Eendebak, 
1983a), het gevaar van plutonium (Van der Plas, 1983) en het afvalprobleem (Van Erpers 
Royaards, 1982; Van Loon et al., 1984). 

Al deze boeken kwamen, op grond van al dan niet goed onderbouwde argumenten, tot een 
duidelijke stellingname m.b.t. de aanvaardbaarheid en/of wenselijkheid van kernenergie, 
zoals dat impliciet ook vaak gebeurde in werken die kernenergie niet als hoofdmotief 
pretendeerden te hebben (o.a. Gregoire, 1980; Van Reijn & Odell, 1981; Boer & Oudelohuis, 
1983). Meer op het toekomstig energiebeleid gericht waren weer andere publikaties (o.a. 
VDEN, 1980,1981,1982; Hermans &Hoff, 1982;Rauwerdaetal., 1982; Van den Berg et al., 
1982;) die echter niet alle evenveel aandacht kregen. 

Deze discussies mondden uiteindelijk uit in de z.g. Maatschappelijke Discussie Energiebe
leid (meer algemeen bekende als de 'Brede Maatschappelijke Discussie' of BMD), resulterend 
in een in 1983 door de Stuurgroep uitgebracht eindrapport (SMDE, 1983). Eind 1984 
tenslotte verscheen het regeringsstandpunt met betrekking tot dit eindrapport, met als een van 
de conclusies dat een verdere uitbouw van kernenergie met 4000 MWe noodzakelijk werd 
geacht. De Planologische Kernbeslissing Procedure (PKP) met betrekking tot de vestigings
plaatskeuze werd toen op gang gebracht. 
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Enkele elektriciteitsbedrijven richtten met het oog op de voorgenomen bouw van de nieuwe 
kernenergiecentrales een Gemeenschappelijk Bouwbureau voor Kerncentrales (GBK) op met 
als eerste taakstelling het voorbereiden van de aanvraagspecifïcaties. Deze specificaties moes
ten medio mei 1986 gereed zijn. De discussie in de Tweede Kamer als afsluiting van de 
PK B-procedure over vestigingsplaatsen werd hieraan voorafgaand vastgesteld voor 6 mei 
1986. 

Het ongeval van 26 april 1986 met de centrale bij Tsjernobyl, waarvan de omvang pas 
enkele dagen later bekend werd, leidde op 2 me. 1986 tot het regeringsbesluit om alle 
voorgenomen beslissingen over het Nederlandse nieuwbouw-programma t.a.v. kernenergie 
voorlopig op te schorten. Daarmee werd de tijd vrijgemaakt om de mogelijke consequenties 
van het ongeval bij Tsjernobyl voor het Nederlandse kernenergieprogramma te onderzoeken. 
Het GBK werd onmiddellijk na dit besluit opgeheven. 

Lessen van TMI-2 en Tsjernobyl-4 

Het ongeval met TMI-2 heeft in bijna alle Westerse landen een geweldige invloed gehad op de 
vergunningverlening voor nieuwe kernergiecentrales. De eerste eisen die uit het ongeluk 
voortkwamen, hadden betrekking op korte-termijn modificaties in het ontwerp en in de 
procedures; het ging daarbij uiteraard vooral om die punten die bij TMI-2 zwakke schakels 
waren gebleken. Een uitvloeisel van deze nieuwe aanpak is de eis dat in het reactorvat van 
druk-waterreactoren een niveau-indicatie aanwezig moet zijn. Verder is veel aandacht besteed 
aan de training en opleiding van de operators. 

Risico-analyses 

Een les van veel meer principieel belang was echter dat de USNRC zich realiseerde dat 
ongelukken die niet waren voorzien in het ontwerp, toch mogelijk waren. Hiermee wil 
overigens niet gezegd zijn dat nooit iemand aan extreme ongelukken had gedacht. In de 
risico-analyse WASH-1400, ook bekend als het Rasmussen-rapport (USNRC, 1975), die in 
1975 uitkwam, waren immers al vele ongelukken geanalyseerd die verder gingen dan de 
ongelukken waartegen het ontwerp was gericht ('design basis accidents'). WASH-1400 kende 
waarschijnlijkheden toe aan het verloop van een hypothetisch ongeval dat tot een bepaalde 
lozing leidt (Tabel 16). De waarschijnlijkheidsgetallen in deze tabel hebben een zekere marge; 
volgens een rapport dat betrekkelijk kort voor het ongeval met TMI-2 verscheen (het 
Lewis-rapport: USNRC, 1978) waren deze marges in WASH-1400 systematisch te laag 
geschat. Hetzelfde rapport noemde de methodiek van WASH-1400 echter een substantiële 
vooruitgang ten opzichte van vroegere pogingen om de risico's van nucleaire energie te 
bepalen. Ook vindt men in dit rapport de aanbeveling om deze analytische techniek te 
gebruiken door de vergunningverlenende instanties. 

Het is een onmiskenbare fout geweest van de USNRC om onder politieke druk enige 
afstand te nemen van deze studie en daardoor de methodologie als zodanig niet algemeen te 
introduceren in de vergunningprocedures. Als dit wel gebeurd zou zijn, had men bijv. van te 
voren kunnen zien dat de waarschijnlijkheid van het ongeval in Harrisburg aan de TMI-2 
reactor niet gelijk was aan 10-5.a'\ zoals berekend voor de Surry reactor, maar eens per 300 
jaar: een kans die groot genoeg is om ontwerpmaatregelen te rechtvaardigen (APS-
SGSANPP, 1985). 
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Overigens moet men zich wel realiseren dat de waarschijnlijkheden pas volledig kunnen 
worden bepaald als de centrale is gebouwd en de procedures zijn geschreven. Daarom was de 
studie ook uitgevoerd aan de hand van twee bestaande lichtwater-reactoren, n.l. de Peach 
Bottom kokend-waterreactor en de Surry druk-waterreactor. 

Op grond van WASH-I400 zijn verbeteringen aangebracht die bepaalde ongevalsscena
rio's nu een zeer lage waarschijnlijkheid geven. Beide reactoren waren in 1973 weliswaar nog 
vrij nieuw, maar hun ontwerp dateerde reels uit de zestiger jaren. De waarschijnlijkheden van 
WASH-1400 mogen daarom niet zonder meer worden toegepast op andere reactoren. Wel 
mag men stellen dat het mogelijk moet zijn om hetzelfde type reactor te bouwen met dezelfde 
of zelfs lagere risico's. De waarschijnlijkheden van vroegere risico-analyses worden dan 
taakstellend. Dezelfdt getallen gebruiken voor andere typen reactoren is natuurlijk niet 
verantwoord; dat geldt zeker ten aanzien van de RBMK-1000. 

Bij de analyses van de ongevahen in Harrisburg en Tsjernobyl is duidelijk gebleken dat de in 
het Westen gangbare licht-waterreactoren zo'n principieel ander ontwerp hebben dan de 
RBMK-1000 dat een vergelijkbaar ongeluk door dezelfde oorzaken valt uit te sluiten. Dat is 
technisch gezien een niet onbelangrijke conclusie, maar het is zeker niet de belangrijkste les die 
Tsjernobyl heeft geleerd. Van minstens even groot belang is namelijk dat er nieuwe gegevens 
beschikbaar zijn gekomen over de bronterm en over de verspreiding van de radioactieve 
stoffen buiten de reactor. 

Reactiviteitsongevallen 

Bij het ongeval in Tsjernobyl was een reactiviteitsstijging de oorzaak van de explosie die het 
deksel van het reactorvat deed vliegen en het verdere verloop van het ongeval in gang zette. In 
hoofdstuk II is uiteengezet hoe dit mogelijk was, en welke rol dr regelstaven hierbij speelden. 
Voorwaarde voor een dergelijk reactiviteitsongeval is dat er een hoeveelheid reactiviteit wordt 
toegevoegd die ten eerste voldoende is om de reactor prompt kritisch te maken en die ten 
tweede zo snel plaatsvindt dat de regelstaven te laat reageren. De mogelijkheid van dit ongeval 
was aanwezig omdat bij het ontwerp van de RBMK geen rekening is gehouden met een 
maximale toename van de reactiviteit in de situatie waarbij de regelstaven voor een groot 
gedeelte uit de kern zijn bewogen. 

Voor de licht-waterreactoren en de CANDU-reactor is de situatie anders. Daar is bij het 
ontwerp rekening gehouden met de maximale reactiviteit (van de regelstaven) en de grootste 
snelheid waarmee die uit de kern kunnen worden bewogen. 

Vergeleken met de RBMK-1000 zijn potentiële reactiviteitsongevallen in licht-waterreac
toren gemakkelijker te beheersen, doordat er geen positieve dampbelcoéffïciênt is, de regelsta
ven sneller werken en er bij de nieuwere typen altijd onafhankelijk van de regelstaven nog een 
systeem is om de reactiviteit te reduceren. Het voorkomen dat reactiviteitsstoringen een 
ongeval kunnen veroorzaken waarbij de splijtstof ernstig wordt beschadigd, vindt bij Westerse 
reactoren dus in eerste instantie plaats bij het ontwerp van de centrale (passieve veiligheid) en 
op een tweede 'niveau' via technische voorzieningen (actieve veiligheid). 

Bronterm 

Bij alle studies die door het ongeval met TMI-2 zijn geïnspireerd (o.a. Rogovin & Frampton, 
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1980), heeft niemand zich een situatie voorgesteld zoals die zich in Tsjcrnobyl heeft voorge
daan, waarbij de nog verse radioactieve inhoud van een reactorkern in een brandend 
kolenvuur praktisch open aan de lucht lag en dus vrijwel onbelemmerd in de atmosfeer kon 
worden verspreid. 

Dit brengt ons bij een tweede kanttekening die bij de Rasmussen-studie (ÜSNRC, 1975) 
moet worden gezet, namelijk dat men in die studie bij de berekening van de hoeveelheden 
radionucliden die bij een kernsmeltingsongeval met een licht-waterreactor vrijkomen, bewust 
overschattingen heeft gemaakt. Het bestaan van een aantal mitigerende fysische en chemische 
effecten was wel bekend, maar aangezien hun effect onvoldoende bekend was, werden zij niet 
in rekening gebracht. Zo is vooral het transport van de splijtingsprodukten in het primaire 
systeem en in het insluitsysteem veel te conservatief aangepakt. Het was echter een bewuste 
keuze om conservatief, d.w.z. liever te hoog dan te laag, uit te komen met de antwoorden. 

Dit wordt aangetoond door de hoeveelheid vrijgekomen radionucliden bij het ongeval met 
TMI-2. Dat ongeval resulteerde in een ernstige beschadiging van de kern, waarna ongeveer 
50*? van de edelgassen en het caesium, 30% van het jodium en veel minder van de overige 
splijtingsprodukten uit de kern ontsnapten. Een deel hiervan was via het vloerputje naar een 
tank in het hulpgebouw gepompt, waaruit het in de omgeving kon komen. De inhoud van de 
kern aan Xe-133 bedroeg 5,7.1018 Bq, waarvan (93-481). 1015 Bq (1,6-8,4%) naar de omge
ving ontsnapte. Van de 2,4.1018 Bq jodium in de kern ontsnapte circa 650.109 Bq (3.10~5%). 
Caesium en andere splijtingsprodukten ontsnapten geen van alle. Volgens WASH-1400 zou 
709( van het jodium hebben kunnen ontsnappen. In feite ontsnapte ook 110.1015 Bq naar het 
hulpgebouw, maar daarvan kwam slechts 666.109 Bq in de omgeving terecht. Verder werd 
nog 3,7.10,2Bq in het filter gevangen. Dus4,4.10,2Bq van de Hl.I015Bq of 1/25.000 deel in 
plaats van het 1/4 deel dat was aangenomen in WASH-1400 was gasvormig of aan aerosolen 
gehecht. 

Het is de grote verdienste van Levenson en Rahn (1981) geweest dat zij hierop op een 
dermate overtuigende manier de aandacht wisten te vestigen, dat ook de USNRC ervan 
overtuigd raakte dat de overschatting in WASH-1400 zeer groot was geweest en dat het dus 
nodig bleek om meer experimenten aan deze problematiek te wijden. Sindsdien zijn vele 
experimenten van start gegaan met als resultaat dat de kennis op het gebied van het gedrag van 
splijtingsprodukten in de atmosfeer van een primair systeem en insluitsysteem nog dagelijks 
toeneemt. Kort samengevat leiden de in hoofdstuk V genoemde studies tot de volgende 
conclusies. 

(1) De meeste insluitsystemen zijn zo sterk dat een vroege breuk van het insluitsysteem 
bijzonder onwaarschijnlijk is. De daardoor ontstane vertraging in het falen van het insluitsys
teem geeft natuurlijke mechanismen de kans om de hoeveelheid in de lucht aanwezige 
splijtingsprodukten belangrijk te reduceren. 

(2) Jodium komt niet vrij als gasvormig elementair jodium, maai komt voor het grootste deel 
als metaaljodide (Csl, etc.) beschikbaar. Deze jodiden zijn goed oplosbaar in water. 

Men is er algemeen van overtuigd dat de grote reductie van I2 in de lozing van TMI-2 werd 
veroorzaakt doordat I; voor een deel als Г- en IOj -ionen aanwezig was en dus goed oplosbaar 
was. Doordat er binnen het containment altijd water aanwezig is, lijkt de veronderstelling 
gerechtvaardigd dat veel van de oplosbare jodiumverbindingen niet beschikbaar zijn voor 
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lozing, üe verdeling tussen de vluchtige vormen van jodium (I2, Hl en organisch jodium zoals 
CH,I) en de niet-vluchtige vormen (zoals Г, IOj) kan tegenwoordig goed worden berekend. 
Zeker is dat bij late breuk van het insluitsysteem vluchtige delen de hoofdmoot van de lozing 
zullen vormen, terwijl bij vroege lozing de aerosolen met daaraan de oplosbare jodiumverbin-
dingen bepalend zijn. 

In het primaire systeem zullen Csl en CsOH reageren met het in druk water-reactoren 
aanwezige boorzuur en op die manier relatief weinig vluchtige boraten vormen. In kokend-
waterreactoren vinden reacties met B4C plaats. Het Hl dat gevormd wordt is chemisch nogal 
actief en zal gemakkelijk verbindingen vormen met de oppervlakken van het circuit. Tellu
rium zal gemakkelijk telluriden vormen, eerst met zirconium, maar later ook met andere 
metalen. Het is belangrijk op te merken dat dit alles plaatsvindt onder reducerende omstan
digheden bij een ongeluk in een licht-waterreactor. 

(3) Door een betere kennis van de retentiemechanismen geven recente risicostudies veel 
geringere lozingen van splijtingsprodukten aan dan de conservatieve waarden van WASH-
1400. Het resultaat daarvan is overigens wel dat mechanismen die vroeger als onbelangrijk 
werden beschouwd, nu voor de berekening van meer belang worden. 

(4) Voor de mogelijkheid om na een ongeval tot een lozing van radioactiviteit te komen werd 
in WASH-1400 aangenomen dat falen van het insluitsysteem de belangrijkste oorzaak was. 
Nu gebleken is dat die waarschijnlijkheid niet zo groot is, moeten andere mechanismen in 
beschouwing worden opgenomen. Als volgorde van waarschijnlijkheid ziet men nu: (a) falen 
van de isolatie van het insluitsysteem, (b) by-pass van het insluitsysteem, en (c) mechanisch 
falen van het insluitsysteem. 

(5) Het mechanisch falen van het insluitsysteem gebeurde in WASH-1400 voornamelijk door 
overdruk. Thans is berekend dat falen door overdruk zeker enige dagen op zich zal laten 
wachten, met als gevolg dat de meeste splijtingjprodukten inmiddels zullen zijn neergeslagen. 
Hun bijdrage aan de bronterm wordt dus relatief gering. Andere faalmechanismen die, hoewel 
minder waarschijnlijk, toch tot een hogere bronterm aanleiding zouden geven, zijn: (a) een 
stoomexplosie, (b) 'direct heating', waarbij wordt aangenomen dat de gesmolten kern uit een 
kleine opening in het vat naar buiten wordt geperst en daar zeer fijn verdeeld zijn warmte aan 
de lucht binnen het insluitsysteem afstaat, (c) een by-pass in het drukvereffeningssysteem, (d) 
bestaande lekken in het insluitsysteem, (e) een waterstofbrand, en (f) overdruk door interactie 
tussen gesmolten kernmateriaal en beton. 

(6) Voorafgaand aan het falen van het containment kan al wél veel depositie van splijtingspro
dukten hebben plaatsgevonden, waardoor de bronterm in eerste instantie laag wordt. In dat 
geval moet men echter wel rekening houden met de mogelijkheid dat deze materialen toch 
weer in de atmosfeer komen door verdamping of opwaaien. Al deze mechanismen zijn thans 
uitgebreid in studie, zodat men mag verwachten dat binnen enige jaren deze verschillende 
invloeden ook kwantitatief bekend zullen zijn. 

Vergelijking met de bronierm van Tsjernobyl 

Het ongeval te Tsjernobyl voldoet in het geheel niet aan de scenario's die voor licht-waterreac-

113 



Tabel 17 
Inhoud van de kern van TsjernobyM en fractie van de geloosde radionucliden (uit: Mokert. 1987). 

element halfwaardetijd(d) kerninhoud (Bq)' geloosde fractie (%) 

Kr-85 3930 3.3 x t0 , b 100 
Xe-133 5.27 1.7x10'* 100 
1-131 8.05 1.3xl0 | S 20 
Te-132 3.25 3 . 2 x l O r 15 
Cs-! 34 750 1.9xlO r 10 
Cs-137 l . l x 104 2 . 9 x l 0 p 13 
Mo-99 2.x 4,8xlO |N 2,3 
Zr-45 65.5 4.4xl01H 3.2 
Ru-103 39.5 4.1xl0 , K 2.9 
Ru-106 368 2.0xl01 4 2.9 
Ba-140 12.8 2 .9x l0 l s 5.6 
Ce-141 32.5 4.4xl0 I H 2.3 
Ce-144 284 3.2xl()IH 2.8 
Sr-89 53 2.0xl() iK 4.0 
Sr-90 1.02: xlO4 2 .0x l0 ' 7 4.0 
Np-239 2.35 l , 4 x l 0 | 7 3 
Pu-238 3.15: KIO4 1.0x10" 3 
Pu-239 8.9 x Hf 8.5 xlO14 3 
Pu-240 2.4x 10" 1.2x10" 3 
Pu-24! 4800 1.7xlO r 3 
Cm-242 164 2.6xlO l h 3 

1 Verval gecorrigeerd voor 1986-05-06 en berekend op de door de Sovjet-mssische experts 
voorgeschreven wijze. 

toren zijn bestudeerd. Op het moment van het ongeval bevatte de kern s. i O19 Bq (40 EBq) of 
10* Ci. De isotopensamenstelling, zoals berekend op grond van gegevens en voorschriften van 
de Sovjet-autoriteiten, is gegeven in Tabel 17. 

Uitgaande van stralingsmetingen en analyse van monsters genomen in een gebied van dertig 
kilometer rondom de centrale, komt men op grond van de geautoriseerde Sovjetrussische 
gegevens tot de schatting dat 1-2.1018 Bq gedurende het ongeval werd geloosd, nog afgezien 
van de edelgassen. De geïntegreerde lozingen van de individuele isotopen zijn in Tabel 17 ook 
gegeven als percentage van de kerninhoud. Van de edelgassen moet worden aangenomen dat 
ze volledig uit de splijtstof zijn verdwenen. Ongeveer 10-20% van de vluchtige nucliden zoals I, 
Cs en Te zijn geloosd. De minder vluchtige elementen Ba, Sr, de lanthaniden (bijv. Ce) en de 
actiniden (zoals Pu) zijn voor ongeveer 3-6% geloosd. 

De lozing vond plaats gedurende een periode van tien dagen, maar ongeveer 25% van de 
lozing vond al op de eerste dag plaats. Een mogelijke verklaring van de lozing op de eerste dag 
is de volgende. De vermogensexcursie heeft temperaturen in de splijtstof teweeggebracht tot 
boven 3000 К. De inwendige druk van verdampte splijtingsprodukten en splijtstof hebben de 
splijtstoftabletten mogelijk vergruizeld. Een deel van de splijtstof kan daardoor als fijne 
druppeltjes aanwezig zijn geweest. Ais de splijtstof in contact is gekomen met het koelmiddel, 
zal dat tot nog verdere vergruizeling hebben geleid zodat een fractie van de kerninhoud als 
aerosol aanwezig was. Een deel van deze aerosol is naar buiten gekomen op het moment dat 
het deksel door de explosie van het reactorvat afvloog, maar een groter deel van de splijtstof 
bleef achter. Vluchtige splijtingsprodukten ontsnapten echter en zetten zich af op de eerder 
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genoemde aerosoldeeltjes. Wat gevonden v.erd waren splijtstofdeeltjes met een zeer hoge 
concentratie aan splijtingsprodukten. 

Na deze eerste uitstoot nam de lozing af tot een minimale waarde van één zesde. Deze 
afname was mede te danken aan de vijfduizend ton materiaal die op de kern werd gegooid, 
/oals boriumcarbide, dolomiet, lood, zand en klei. Het voornaamste mechanisme dat in deze 
periode voor vrijzetting van de splijtingsprodukten heeft gezorgd, was oxidatie van de 
splijtstof. Hoogstwaarschijnlijk is het U02 dat was blootgesteld aan de lucht geoxideerd tot 
U_;()„. waarbij splijtingsprodukten en U308-aerosolen zijn vrijgekomen. Hoewel de grafiet-
brand ook veel zuurstof gebruikte, werd door deze brand toch ook de doorstroming van lucht 
bevorderd, zodat dat UO; en grafiet gelijktijdig konden oxideren. 

Daarna volgde een periode van vier dagen waarin de lozing weer geleidelijk steeg tot een 
waarde die bijna 1Q% was van de initiële lozing. Na negen dagen volgde opnieuw een 
(plotselinge) afname tot minder dan YZ van de initiële lozingssnelheid, gevolgd door een 
verdere geleidelijke afname. De stijging van de lozing na vier dagen is tot nu toe niet afdoende 
verklaard. Er zijn verschillende hypotheses, die er alle op neerkomen dat de temperatuur weer 
kon toenemen, bijvoorbeeld doordat de warmte-afvoer slechter werd. Er was immers zeer veel 
materiaal op de reactor geworpen om de lozing te beperken. Tot dit materiaal behoorde ook 
veel lood dat uiteraard eerst moest smelten voordat de temperatuur weer kon stijgen. Een 
andere mogelijkheid is dat het gesmolten materiaal werd blootgesteld aan een luchtstroom met 
grote snelheid, zodat daardoor materiaal kon worden meegevoerd. 

Merkwaardig is ook dat niet alleen de lozing van de vluchtige materialen zoals I2, Cs en Te 
toenam, maar ook die van de niet-vluchtige materialen zoals strontium, barium, molybdeen en 
de lanthaniden. Een theorie is dat U02 en zirconium, voor zover nog aanwezig, met eikaar 
hebben gereageerd. Het zirconium zal zeker veel zuurstof hebben bevat en boven 1500 К zijn 
reacties waarbij het U02 nog verder wordt geoxideerd goed denkbaar. 

De plotselinge afname van de lozing aan het eind is nog verwondelijker. Mogelijk is 
gesmolten kernmateriaal naar beneden gezakt, naar een plaats waar betere warmte-afgifte 
mogelijk was. 

Belang van de bronterm in Tsjernobyl voor licht-waterreactoren 

De vraag blijft of een verdere bestudering van de lozingen, die zeker zal plaatsvinden, veel 
nieuwe informatie zal geven over de ongevalsscenario's die denkbaar zijn bij licht-waterreac-
toren. In deze scenario's wordt het vrijkomen van de splijtingsprodukten immers altijd 
voorafgegaan door een fase-overgang in de splijtstof en door verdamping van de splijtingspro
dukten. De fragmentatie van de splijtstof die in Tsjernobyl is opgetreden, moet verantwoorde
lijk zijn geweest voor 25% van de lozing. Dit proces heeft deeltjes opgeleverd met afmetingen 
kleiner dan 10 j/m. Deze deeltjes hadden aanvankelijk dezelfde samenstelling als de splijtstof, 
maar door hun zeer grote oppervlakte in verhouding tot hun massa moet worden aangenomen 
dat de vluchtige bestanddelen gemakkelijk konden ontsnappen. Ook de oxidatie van deze 
deeltjes heeft bijgedragen aan hun lozing, terwijl ze later weer konden dienen als condensatie-
kernen voor sommige vluchtige bestanddelen. 

Het ligt daarom voor de hand dat vooral het feit dat de lozing in Tsjernobyl onder 
oxiderende omstandigheden plaatsvond, een belangrijk verschil maakt met de ongevalssitua
ties die zich kunnen voordoen in licht-waterreactoren waarin het ongeval namelijk altijd zal 
plaatsvinden onder reducerende omstandigheden, en waarbij het aanwezige water een deel 
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van de splijtingsprodukten zal vangen. Dit betekent dat de meetresultaten uit Tsjernobyl zeker 
niet zonder meer toepasbaar zijn op licht-waterreactoren. Hoogstens zal een goed begrip van 
de fysische en chemische effecten die daar een rol speelden, kleine bijstellingen meebrengen in 
de modellen die in de Westerse brontermstudies worden gehanteerd. 

Hoewel het lozingsmechanisme bij Tsjernobyl niet in alle details bekend is, is derhalve niet 
gebleken dat er verschijnselen een rol gespeeld hebben die nog niet onderkend waren maar die 
toch relevant zijn voor Westerse reactoren. Het enige dat men ten aanzien van de bronterm 
kan concluderen, is dat Tsjernobyl geen reden tot twijfel oplevert over het conservatisme in de 
thans aanvaarde waarden voor de bronterm bij een kernsmeltingsongeval in een licht-
waterreactor. 

Verspreidingsmodellen 

Bij alle schattingen over stralingsbelasting van de bevolking bij reactorongevallen is ervan 
uitgegaan dat de uit de ventilatieschacht of uit de gebouwen vrijkomende radioactiviteit zich 
ongeveer horizontaal in de atmosfeer zou verspreiden. In Tsjernobyl is echter iets heel anders 
gebeurd: door de hitte van de ontstane brand zijn de radioactieve stoffen eerst meer dan 
duizend meter omhoog gevoerd door een mechanisme (schoorsteeneffect) dat reeds was 
voorspeld door Eendebak (1983b). Men zou hierbij de vraag kunnen opwerpen of de 
grafietbrand daarvoor wel nodig was. De grote ontwikkeling van splijtingswarmte bij het uit 
de hand lopen van de reactor zou mogelijk op zichzelf reeds voldoende geweest kunnen zijn: 
volgens de Russische berekeningen is namelijk in enkele seconden evenveel splijtingswarmte 
vrijgekomen als normaal in 6,5 minuten zou zijn geproduceerd. Oxidatie (via de reactie met 
stoom) van al het zirconium in de reactor zou een vergelijkbare warmte-ontwikkeling hebben 
veroorzaakt, maar zal grotendeels pas later hebben plaatsgevonden. 

Alles bij elkaar ziet het ernaar uit dat aanvankelijk de warmte-inhoud van Tsjernobyl-4 
overheersend is geweest. Op een termijn van dagen, echter, zal de grafietbrand hebben 
gedomineerd. Oxidatie van al het grafiet zou namelijk de hoeveelheid warmte hebben 
opgeleverd die de reactor normaal in ruim vijf uur zou produceren. 

Aangezien licht-waterreactoren geen grafiet bevatten, en de Westerse licht-waterreactoren 
(vooral de druk-waterreactoren) ook aanzienlijk minder zirconium bevatten dan de RBMK, is 
een lange tijd aanhoudend schoorsteeneffect, zoals in Tsjernobyl is opgetreden, zelfs bij een 
groot reactiviteitsongeluk minder waarschijnlijk. 

Brandpreventie en -bestrijding 

Brand in een kerncentrale kan de oorzaak zijn van het falen van instrumenten, regelingen of 
systemen. Dat falen moet worden voorkomen door een hiermee rekening houdende keuze van 
de te gebruiken materialen en door het redundant uitvoeren en opstellen van systemen. 

Bij de RBMK heeft de aanwezigheid van de enorme massa grafiet in de reactorkern het 
verloop van het ongeval en de hoeveelheden vrijkomende radioactieve stoffen sterk beïnvloed. 
Een dergelijke invloed is bij licht-waterreactoren, waarbij in de omgeving van de reactorkern 
voornamelijk staal, water en beton voorkomen, uit te sluiten. Wel is het zinvol ook bij het 
ontwerp van licht-waterreactoren het gebruik van metalen die exotherme reacties met water 
of zuurstof kunnen geven, zoveel mogelijk te beperken. 

De eerste uren na het ongeval met Tsjernobyl-4 hebben ook materialen buiten de reactor 
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gebrand, in het bijzonder de dakbedekking van aangrenzende gebouwen. De lering daaruit 
moet zijn dat het toepassen van zulke materialen moet worden vermeden. Een aanvullend 
probleem in Tsjernobyl was dat er voor de bestrijding van brand onvoldoende beschermende 
kleding beschikbaar was. Dat leidde zowel tot onnodige belemmeringen bij de brandbestrij
ding, alsook tot onnodige blootstelling van het desbetreffende personeel aan hoge stralingsdo-
ses. Dat beenmergtransplantatie bij de slachtoffers naderhand betrekkelijk weinig succes had, 
kwam doordat de betrokkenen vooral geleden hadden van oppervlakkige bestraling door 
stoffen op de huid. 

Bescherming van de bevolking 

De kritiek die aanvankelijk in het Westen was te horen op de laconieke wijze waarop de 
Russische autoriteiten op het ongeluk leken te reageren, is inmiddels verstomd. De indruk is 
thans dat men een redelijke afweging heeft gemaakt tussen het beperken van de stralingsdosis 
bij de omwonenden en het vermijden van een paniek die eveneens slachtoffers had kunnen 
eisen (USNRC, 1987). Uiteraard hadden de Russische autoriteiten het daarbij gemakkelijker 
dan in het Westen het geval zou zijn geweest. Dat blijkt o.a. uit een vergelijking met de 
evacuatieprobiematiek die ontstond na het - overigens ten onrechte - door de USNRC gegeven 
evacuatie-advies aan kinderen en zwangere vrouwen toen het ongeval met TMI-2 plaatsge
vonden had. In het Westen bestaan, zoals ook de reacties op het ongeval in Tsjernobyl 
aangaven, veel onjuiste ideeën over ioniserende straling en de gevolgen daarvan. Het enige dat 
men daaraan kan doen is het geven van systematische voorlichting om de bevolking te 
beschermen tegen desinformatie op dit gebied. 

Algemene conclusies 

Een ongeluksscenario dat wordt geïnitieerd door een reactiviteitsexcursie zoals die plaatsvond 
in Tsjernobyl, is zo onwaarschijnlijk in Westerse reactoren, dat het risico daarvan kan worden 
verwaarloosd ten opzichte van dat van andere ongelukken. 

Oxidatie van de splijtstof was het dominante mechanisme dat de lozing van splijtingspro-
dukten in Tsjernobyl heeft bepaald. In licht-waterreactoren is een reducerend milieu veel 
waarschijnlijker. Oxiderende omstandigheden kunnen optreden als gevolg van een stoomex-
plosie of verstuiving van gesmolten kernmateriaal onder hoge druk, maar zelfs dan zijn de 
omstandigheden nog geheel anders dan in Tsjemobyl. In dat opzicht moet meer waarde 
gehecht worden aan specifieke experimenten dan aan de ervaring uit Tsjernobyl. 

Het voorkomen van deeltjes die bijna homogeen uit één element bestonden, zoals de 
caesium- en ruthenium-deeltjes die na het ongeval bij Tsjernobyl in Zweden werden 
gevonden, is nog niet verklaard. Een verklaring van dit verschijnsel is interessant, maar is 
waarschijnlijk niet belangrijk voor licht-waterreactoren. 

De penetratie van aerosolen door het filtermateriaal, dat op de reactor te Tsjernobyl was 
gedeponeerd, kan interessant zijn in verband met de uitgevoerde en voorgestelde filters voor 
het containment van licht-waterreactoren. 

Uit het ongeval met TMI-2 blijkt dat vroegere veronderstellingen m.b.t. de hoeveelheden 
vrijkomende radionucliden na een kernsmettingsongeval met een licht-waterreactor veel te 
conservatief waren. De ervaring met Tsjernobyl-4 is met deze conclusie zeker niet in 
tegenspraak. 
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Л1 met al lijkt Isjernoby i op hel gebied чаи de veiligheid var. technische veiligheidsvoor/in
ningen voor druk- en kokend-waterreactoren weinig te kunnen leren. Hoogstens kan het een 
aansporing in algemene zin zijn om de aandacht op dit gebied niet te laten verslappen, en om 
/ich wat los te maken van de nogal eenzijdige nadruk die er, mede door TMI-2, is komen te 
liggen op ongelukktn t.g.v. koelmiddelverlies. Wel lijkt het zinvol om te onderzoeken of 
maatregelen mogelijk zijn ter verdere beperking van de gevolgen van kernsmeltingsonge-
v allen. Hierbij kan bijv. worden gedacht aan gecontroleerde lozingen vanuit het insluitsysteem 
om zodoende het oplopen van de druk te beperken. 

literaard ligt dit anders in de Sovjet-Unie. Daar heeft het ongeluk geleid tot veranderingen 
in de bedrijfsvoering van de RBMK-1000. en tot het besluit op langere termijn ook technische 
v\ ijzigingen daarin uit te voeren, beide ten koste van de bedrijfseconomie. 

Kernenergie in Nederland na Tsjernobyl 

Vooral doordat het ongeval bij Tsjernobyl plaatsvond in een reactor van een volstrekt ander 
type dan in Nederland in gebruik is (of mogelijk zal komen) en omdat ook de omstandigheden 
waaronder het ongeval zich kon ontwik kelen in Nederland onmogelijk zijn. lijkt de 'oogst' >n 
lessen die Tsjernobyl heeft opgeleverd op het eerste gezicht gering. Anders dan bij het ongeval 
in Harnsburg is er dan ook geen directe aanleiding om de bestaande inzichten in de veiligheid 
van Westerse reactoren aan te passen of in twijfel te trekken. Hierbij speelt overigens 
natuurlijk wel een rol dat de lessen die al eerder werden geleerd uit het ongeval in 1979 bij 
Harnsburg inmiddels hebben geresulteerd in een aantal maatregelen, die na Tsjernobyl dus 
met opnieuw behoeven te worden genomen. 

Hoewel de informatie die van de Russische autoriteiten werd verkregen veel minder 
gedetailleerd is dan bijv, de informatie die de Amerikaanse overheid verstrekte n.a.v. het 
ongeval bij Harrisburg, kan toch worden vastgesteld dat de in het Westen bestaande opvat
tingen over reactorveiligheid (SEP, 1975; USNRC, 1975, 1978; Eendebak & Van Otterloo, 
1981: Eendebak, 1983a) niet onjuist zijn gebleken. Daarom lijkt het ongeval in Tsjernobyl 
geen aanleiding om af te stappen van de weg die voor dat ongeval werd bewandeld. Toch 
vormt de omvang van de gevolgen van het ongeval wel degelijk een reden voor herbezinning. 
Immers, ook al is de gevolgde aanpak t.a.v. de veiligheid niet onjuist gebleken, toch is het 
wellicht mogelijk om de reactorveiligheiü nog verder te verhogen; anders gezegd, om de kans 
op grote ongevallen verder te verkleinen en/of de gevolgen van een eventueel toch optredend 
ongeval verder in te perken. Daarbij moet echter altijd een afweging worden gemaakt tussen 
vermindering van de risico's enerzijds en de prijs daarvan (d.w.z. de kosten voorde samenle
ving) anderzijds. 

Een dergelijke afweging kan slechts verantwoord worden gemaakt wanneer de overeen
komstige aspecten van beschikbare alternatieven in de beschouwing worden betrokken. Dat 
blijkt echter zeer lastig, zo niet onmogelijk, omdat vooral de gezondheidsrisico's die verbonden 
zijn aan het gebruik van fossiele brandstoffen, anders dan het geval is bij kernenergie, nog zeer 
muciiijk kunnen worden gekwantificeerd. Daarnaast blijkt het risico dat verbonden is aan 
toepassing van kernenergie in Nederland nu reeds zeer gering in vergelijking tot tal van andere, 
in onze samenleving reeds lang geaccepteerde risico's, bijv. t.a.v. industriële activiteiten. 

Waarom zou men dus moeten streven naar een nog grotere mate van veiligheid? Een 
eerdere studie (KEMA, 1985) kwam tot de conclusie dat bij een extreem ongeval (lees: een 
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ke:'!b.:ivv'!tü"!gv.»p.ge\ah in een Nc'iWLmdse kernenergiecentrale geen ;uute slachtoffer /ijn ie 
verwachten, zelfs niei inde onmiddellijke omgeving. Vel /oa er. afhankelijk van het verloop 
van het ongeval en de weersomstandigheden, mogelijk radioactieve besmetting van een gebied 
nabij de kerncentrale kunnen optreden. Hoewel de waarschijnlijkheid van /o'n extreem 
ongeval ook extreem gering is. /ouden de gevolgen van een dergelijke besmetting ш ons 
dichtbevolkte tand toch ingrijpend kunnen zijn. Dat is dan ook een belangrijk argument om na 
te gaan of verdere verhoging van de veiligheid mogelijk is tegen maatschappelijk aanvaard
baar geachte kosten. 

Л1 eerder is de mogelijkheid genoemd om na een ernstig ongeval een deel van de v rijge/.ette 
radioactieve gassen op gecontroleerde wijze uit het insluitsysteem naarde atmosfee. te lozen, 
om op die wijze een lek raken van het insluitsysteem te voorkomen. De voordelen van een 
dergelijke maatregel zijn evident, maar nadere studie is nodig om een goede afweging te 
kunnen maken tussen die voordelen en de nog niet voldoend accuraat bekende nadelen. Г en 
ander punt van overweging vormen brand en brandpreventie. De Nederlandse reactoren 
hebben geen brandbaar grafiet in de kern (zoals dat bij 1 sjernobyl wel het geval was), maar 
toch lijkt het zinvol om te bezien hoe de hoeveelheid brandbare materialen in de omgev ing van 
de reactor kan w orden beperkt. Ook de brandbestrijding, waarbij ook voorzieningen behoren 
zoals beschermende kleding voor het personeel dat de brand moet bestrijden, moet de nodige 
aandacht krijgen. 

Hij Tsjernobyl speelde het bedienend personeel een essentiële rol bij de ontwikkeling van 
het ongeval. De bedrijfs- en veiligheidsfilosofïe voor Nederlandse kerncentrales is echter 
slechts zeer gedeeltelijk vergelijkbaar met die in de Sovjet-Unie. Toch wordt het nuttig 
geoordeeld om in Nederland nog eens zorgvuldig na te gaan of de installa'ies voldoende /iju 
beveiligd tegen foutieve handelingen van het personeel en of niettemin voldoende mogelijk
heden zijn opengelaten voor corrigerend ingrijpen. Hel bezoek van de Operational Safety 
Review Teams van het IAEA is hiervoor bedoeld, maar daarnaast zal Nederland ook /elfde 
situatie nog eens kritisch moeten bezien. Dit zou kunnen leiden tot geleidelijke aanpassingen, 
zoals ook het ongeval bij Harrisburg in 1979 heeft geleid tot een serie ontwikkelingen die zich 
nog steeds voortzetten, o.a. via het brontermonderzoek. 

Het is uiteraard van belang om de huidige bevindingen te implementeren in toekomstige 
generaties van reactoren, waarbij juist de kans op en de gevolgen van een extreem (ingeval 
aandacht verdienen. Daarbij zou mogelijk kunnen worden gedaehl aan een nieuwe generatie 
'kleine' reactoren; aan de ontwikkeling daarvan wordt thans gewerkt. Daarbij worden geen 
revolutionaire veranderingen doorgevoerd, maar gaat het om een integratie van vei
ligheidsconcepten en ontwerpprincipes, van technologieën en componenten die hun waarde 
in de afgelopen decennia reeds hebben bewezen. Op die wijze kunnen relatief/wakke schakels 
worden geëlimineerd. 

De juiste karakterisering van de gewenste ontw ikkeling van kernenergie, ook in Nederland, 
zou daarom kunnen zijn: evolutie in plaats van revolutie. 
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

a gemiddelde dampfractie 
0 reactordebiet 
a annum (jaar) 
AC automatically controlled rods (automatische regelstaven) 
AECL Atomic Energy of Canada Ltd. 
Ag zilver 
AKB anti-kernenergiebeweging 
Am americium 
ANS American Nuclear Society 
AP Associated Press 
APS American Physical Society 
As arsenicum 
ASTM American Society for Testing Materials 
AZ-5 snelafschakelknop van de RBMK-1000 
В borium 
Ba barium 
BEIR Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation 
BFT Bundesminister für Forschung und Technologie 
BMD 'Brede Maatschappelijke Discussie' — MDE 
Bq becquerel 
Br bromium 
BWR boiling-water reactor = KWR 
С coulomb 
С koolstof 
CANDU Canadese deuterium/uranium-reactor 
С BK Commissie Bestaande Kerncentrales 
Ce cerium 
CEC Commission of the European Communities (Commissie van 

Gemeenschappen) 
CECNY Consolidated Edison Co. of New York 
CECo Commonwealth Edison Co. 
Ci curie 
Cm curium 
Co kobalt 
CPC Consumers Power Co. 
Cs caesium 
d dies (dag) 
DOE Department of Energy (Verenigde Staten van Amerika) 



rWl/D 
L> »» » v druk-waterreactor 
ECN Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland 
EG Europese Gemeenschappen 
eV elektronvolt 
FNV Federatie Nederlandse Vakverenigingen 

g gram 
GBK Gemeenschappelijk Bouwbureau Kerncentrales 
GRS Gesellschaft für Reaktorsicherheit 
Gy gray 
h hora (uur) 
H waterstof 
HDKI hoge-druk kerninundatiepomp 
He helium 
I jodium 
IAEA International Atomic Energy Agency (Internationaal Kernenergiebureau) 
ICRP International Commission on Radiological Protection 
IDCOR industry degraded core rulemaking 
INSAG International Nuclear Safety Advisory Group 
J joule 
к neutronenvermenigvuldigingsfactor 
К kelvin 
KEMA N.V . tot Keuring van Elektrotechnische Materialen 
KFD Kernfysische Dienst 
KIVI Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
Kr krypton 
KWR kokend-waterreactor 
1 liter 
La lanthanium 
LILC Long Island Lighting Co. 
m meter 
MC manually controlled rods (handbediende regelstaven) 
MDE Maatschappelijke Discussie Energiebeleid = BMD 
Mo molybdenium 
N stikstof 
NAS National Academy of Science (Verenigde Staten) 
Nb niobium 
Nd neodymium 
NEA Nuclear Energy Agency (Kemenergiebureau) 
NLG Nederlanuse gulden 
Np neptunium 
NVS Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne 
0 zuurstof 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
OSART Operational Safety Analysis Review Team 
P reactorvermogen 
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Pa pascal 
PASNY Power Authority of the State of New York 
PU palladium 
PEC Philadelphia Electric Co. 
PK В planologische kernbeslissing 
Pm promethium 
Pr praseodymium 
PRA probabilistic risk assessment 
Pu plutonium 
PWR pressurized-water reactor = DWR 
R róntgen 
Ra radium 
Rb rubidium 
RBMK reactore bolchoe molchnastie kipiachie (hoogvermogen kanaal 

kokend-waterreactor) 
RCN Reactor Centrum Nederland 
rem röntgen-equivalent man 
Rh rhodium 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Ru ruthenium 
s seconde 
SAR short absorber rods (korte absorberstaven) 
Sb antimonium 
Se selenium 
SEP NV. Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven 
SGSANPP Study Group on Severe Accidents at Nuclear Power Plants 
Sr strontium 
Sv sievert 
SSPB Swedish State Power Board 
T gemiddelde splijtstoftemperatuur 

4 halfwaardetijd 
Tc technetium 
Te tellurium 
TEC Technology for Energy Corp. 
Th thorium 
TMI Three Mile Island 
и uranium 
UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiatioi 
USNRC United States Nuclear Regulatory Commission 
USSR Unie van Socialistische Sovjet-Republieken 
V volt 
VDEN Vereniging van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven in Nederland 
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VU Vrije Universiteit (Amsterdam) 
W watt 

1 



WA wettelijke aansprakelijkheid 
We watt (elektrisch) 
WEC Westinghouse Electric Corp. 
W^ watt (thermisch) 
WWER Russisch type druk-waterreactor 
Xe xenon 
Y yttrium 
YAEC Yankee Atomic Electric Co. 
Zr zirconium 

Gebruikte voorvoegsels 

E(exa) 1018 

P(peta) 1015 

T (tera) 10!2 

G (giga) 109 

M (mega) I06 

к (kilo) 103 

m (milli) 10-3 

ц (micro) 10-* 
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