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Voorwoord 

Het literatuuronderzoek beschreven in dit verslag is verricht naar 
aanleiding van een vraag bij de Natuurkundewinkel Utrecht afkomstig 
van de Stichting Natuur en Hilieu, de Zeeuwse Milieufederatie en het 
Landelijk Platform tegen Kernenergie. Naar aanleiding van het 
"Locatie-onafhankelijk milieu-effect rapport inzake opslag en ver
werking van radioactief afval" van de Centrale Organisatie Voor 
Radioactief Afval (COVRA) B.V. waren er vragen over de risiko's 
verbonden aan de opslag van het hoog radio-aktieve afval van kern
centrales. De bestudeerde literatuur is verschenen voor of in 1986. 
Het locatie-gebonden milieu-effect rapport dat in november 1987 
gepresenteerd is, is dan ook niet bestudeerd. 
De vraag is beantwoord in bet kader van een keuzevak nieuwe stijl 

bij de Sektie Natuurkunde, Sterrenkunde & Samenleving (NSfcS) van de 
Faculteit der Natuur- en Sterrenkunde van de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Het verslag is zodanig geschreven dat iedereen met enige 
kennis van zaken over kernenerie de inhoud zou moeten kunnen begrij
pen. Dat geldt niet voor de bijlagen waarin meer in detail gerekend 
wordt. 

Ik wil de medewerkers van NS&S hartelijk bedanken voor de gezel
ligheid en de belangstelling voor dit onderzoek en dan met name 
Kornelis Blok voor de leerzame begeleiding en Vin Turkenburg en Gijs 
van Ginkel voor de tips en het doornemen en bekommentariëren van het 
konsept van dit verslag. De beer Katteman en zijn collega's van de 
KEMA wil ik eveneens vriendelijk bedanken voor het bekommentariëren 
van het konsept van dit verslag. 
Daarnaast wil ik alle (interim-)koördinatoren van de Natuurkunde

winkel bedanken voor de typografische en andere hulp, VISE Amsterdam 
voor de vriendelijke ontvangst en informatie en Kees van der Leun 
van Bureau Ecofys voor de hulp bij de berekeningen in bijlage 2. 

David de Jager 



1. Inleiding 

Op dit moment is er in Nederland nog geen mogelijkheid om hoog 
radio-aktief afval afkomstig van kerncentrales definitief op te 
slaan of op te bergen. De bestraalde splijtstofelementen van de 
kerncentrales Borssele en Dodewaard worden nu na een afkoelperiode 
in een waterbassin bij de reaktor getransporteerd naar Frankrijk en 
Engeland, alwaar opwerking plaats zal vinden. Bij dit opwerkings-
proces wordt onder andere hoog radio-aktief warmteproducerend afval 
afgescheiden en zogenaamd kernsplijtingsafval (KSA), dat in glas-
blokken ingesloten is en ook warmte produceert. Dit afval zal in de 
loop van de jaren negentig terug getransporteerd worden naar Neder
land (net als het niet-warmteproducerende hoog-, middel- en laagak-
tieve afval dat bij de opwerking ontstaat). Tegen die tijd moet er 
lus een oplossing gevonden zijn voor de opberging dan wel tijdelijke 
opslag van dit hoog radio-aktieve afval. De faciliteit voor opber
ging/opslag moet daarnaast ook bestraalde warmteproducerende splijt
stofelementen kunnen herbergen, indien besloten wordt tot uitbrei
ding van kernenergie in Nederland zonder dat opwerking plaatsvindt. 

De Nederlandse regering heeft nog géén beslissing genomen over de 
definitieve opberging van radio-aktief afval (wellicht in geologi
sche zoutformaties), Er is gekozen voor een interim-opslag: totdat 
de definitieve opberging te realiseren is wordt het radio-aktieve 
afval opgeslagen in bovengrondse konstrukties, die mens en milieu 
afdoende moeten beschermen tegen direkte straling en het vrijkomen 
van radio-aktieve deeltjes. Na afloop van de interim-opslag (die 50 
tot 100 jaar moet kunnen duren) wordt het afval naar een definitieve 
opberglokatie gebracht. 

Sinds 1982 kent Nederland één organisatie die zich bezig houdt met 
opslag en verwerking van al het radio-aktief afval: de Centrale 
Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) B.V.. In de loop van de 
jaren negentig zal deze organisatie dus ook het hoog radio-aktieve 
kernafval dienen op te slaan. Voordat de COVRA kan beginnen met de 
bouw van de opslagfaciliteiten voor het kernafval moet een vergun
ning verleend worden door de autoriteiten. De vergunningaanvraag zal 
tegelijkertijd met een lokatie-gebonden Milieu-Effekt-Rapport gepre
senteerd worden. De bedoeling is dat dat begin november 1987 zal 
plaatsvinden. Wat de lokatie betreft gaat de voorkeur van de COVRA 
uit naar het Sloegebied bij de gemeente Borssele op het terrein van 
de N.V. Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (lit 6,7). 

Voorafgaand aan het lokatie-gebonden Hilieu-Effekt-Rapport is in 
oktober 1985 een lokatie-onafhankelijk Milieu-Effekt-Rapport ver
sebenen waarin globaal werd aangegeven welke plannen de COVRA had 
ten aanzien van de diverse soorten afval en wat de gevolgen zouden 
zijn voor het milieu bij de uitwerking van dergelijke plannen (zie 
lit 1,2). Ten aanzien van de produktie van het kernafval (bestraalde 
splijtstofelementen en kernsplijtingsafval) werden een tweetal sce
nario's beschouwd: 
- Scenario 1 : Géén uitbreiding van kernenergie in Nederland. De 
huidige kerncentrales in Borssele en Dodewaard blijven in bedrijf 
en hebben een bedrijfstijd van 30 jaar. 

- Scenario 2 : Vél uitbreiding van kernenergie in Nederland met een 
vermogen van 2000 MWe. De centrales in Borssele en Dodewaard 
blijven gewoon in bedrijf (dus als in Scenario 1). 

In Scenario 1 dient alleen het (opgewerkte) afval van de kerncen
trales Borssele en Dodewaard opgeslagen te worden; in Scenario 2 
dient tevens het al dan niet opgewerkte afval van nieuwe centrales 
opgeslagen te worden. De COVRA heeft voor de interim-opslag drie 
konsepten onderzocht: 
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- Containeropslag: de bestraalde spiijtstof-lementen en het KSA 
worden in (eventueel transport-) containers opgeslagen in een 
opslaghal. 

- Bunker- (of "Vault-") opslag: het afval wordt in roestvast stalen 
cilinders opgeslagen die in een bunker geplaatst worden. 

- Natte opslag in een waterbassin: het afval wordt hierbij opgesla
gen in een waterbassin zoals dat nu al gebeurt bij de tijdelijke 
opslag van bestraalde splijtstofelementen in kerncentrales. 
Vergeleken met de natte opslag is net de twee vormen van droge 

opslag nog betrekkelijk weinig ervaring opgedaan (in Bijlage 1 staat 
in het kort beschreven wat die ervaring inhoudt). Het konseptuele 
verschil tussen de container- en bunkeropslag is gelegen in de 
plaats waar de stralingsafscherming en de bescherming tegen externe 
invloeden plaatsvindt: bij de containeropslag zorgt de wand van de 
container voor de af- en bescherming; bij de bunkeropslag wordt dit 
gegarandeerd door de dikke wanden en het dak van de bunker. 
Voor de COVRA zal de keuze van de opslagvorm afhangen van bet 

gevolgde scenario (lit 1). Indien het kernenergie-aandeel in de 
energieproduktie in Nederland niet uitgebreid wordt (Scenario 1), 
zal de opslag in containers plaatsvinden; indien dat wèl het geval 
is (Scenario 2) zal voor bunkeropslag worden gekozen. Beide 
konsepten van droge opslag worden even veilig en betrouwbaar geacht, 
maar de containeropslag is ekonomisch bet voordeligst voor niet te 
grote hoeveelheden afval, terwijl bunkeropslag pas rendabel wordt 
bij grotere hoeveelheden (volgens de COVRA in lit 1) . Het is overi
gens frappant dat in de Bondsrepubliek Duitsland (namelijk in Ahaus 
en Gorleben), waar men veel grotere hoeveelheden bestraalde splijt
stofelementen heeft op te slaan, toch voor de containeropslag kiest. 
Voor de voorgenomen aktiviteiten in de beide scenario's zijn ook 

alternatieven aangegeven voor het geval dat de beslissing vanuit een 
ander oogpunt wordt bepaald: één waarbij gestreefd wordt naar een 
maximale volumereduktie van de opslagplaats en één waarbij gestreefd 
wordt naar een minivaal aantal handelingen bij de ontvangst en op
slag van het afval. De natte opslag in een waterbassin wordt als 
alternatief beschouwd indien gestreefd wordt naar een zo groot moge
lijke volumereduktie. In tabel 1.1 (uit tabel 3.1 lit 1) staat weer
gegeven hoe de COVRA de alternatieven zou realiseren. 

Voorgenomen Maximale volune- Minimale 
activiteit f ) reduktie hJUrttliMtn 

SI Kernaplijtinosafval container bunker container 
Splijtatofeleinenten container waterbaaain container 

S3 Kernaplijtinoaafval bunkar container container 
Splijtatofelementen bunker waterbaaain container 

(•) ekonomiach aantrekkelijkec 

tabel 1.1 De uitvoeringsvormen voor de verschillende alter
natieven dit 1 tabel 3.!.) 

Het blijkt dus dat de COVRA de voorkeur heeft voor twee vormen van 
droge opslag, waarbij de definitieve keuze voor container- dan wel 
bunkeropslag feitelijk afhangt van de politieke beslissing omtrent 
het al dan niet uitbreiden van het gebruik van kernenergie. Eerder 
is opgemerkt dat er met vormen van droge opslag lang niet zoveel 
ervaring is opgedaan als met natte opslag in een waterbassin (zie 
Bijlage 1). Dat naakt dat er nog onzekerheden kleven aan de droge-
opslagkonsepten. 
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In dit verslag staan de resultaten van een literatuuronderzoek 
naar de risiko's verbonden aan de twee vormen van droge opslag die 
de COVRA heeft geselekteerd: de container- en de bunkeropslag voor 
bestraalde splijtstofelementen en kernsplijtingsafval. Aangezien de 
COVRA nog niet duidelijk maakt hoe deze konsepten gerealiseerd zou
den moeten worden, zal er gekeken worden naar de ervaringen in bet 
buitenland met droge interim-opslag. Hierbij zullen jet name de Cas-
tor-container-opslag en de bunkeropslag voorgesteld in het rapport 
van de kommissie MINSK verder uitgediept worden dit 5). De kommis
sie MINSK (Mogelijkheden van Interimopslag in Nederland van 
bestraalde Splijtstofelementen en Kernsplijtingsafval) heeft een 
studie verricht naar de technische haalbaarheid van diverse interim-
opslagfaciliteiten, waaronder een opslag in bunkers. 
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2. Beschrijving van het kernafval 

De bestraalde splijtstofelementen en het KSA zijn in beginsel 
gevaarlijk voor mens en uilieu door de aanwezige hoge stralings
niveau' s. De aard van de straling (soort, energie) is daarbij van 
belang, aangezien verschillende soorten straling een verschillende 
uitwerking op bijvoorbeeld menselijk weefsel hebben. De straling 
ontstaat door het verval van de diverse radionukliden in het afval. 
Bet is daarom belangrijk te veten wat de samenstelling van het afval 
is. Daarop afgestemd kunnen maatregelen genomen worden voor stra
lingsafscherming. 
Als gevolg van de straling produceert het verpakte kernafval ook 

warmte. Deze warmte dient afgevoerd te worden omdat anders door tem
peratuur- en drukstijging de verpakking zodanig kan worden belast 
dat deze gaat scheuren waardoor de radio-aktieve stoffen vrij kunnen 
komen. Deze radio-aktieve (stof)deeltjes en/of gassen kunnen via 
diverse wegen bij plant, dier en/of mens terechtkomen en aldaar voor 
een stralingsbelasting zorgen. 
Van belang voor risikobeschouvingen en veiligheidsmaatregelen is 

dus de samenstelling van het kernafval en daarmee de aard van de 
geproduceerde straling en warmte als funktie van de tijd. Voor 
splijtstofelementen en kernsplijtingsafval zijn deze karakteristie
ken verschillend. 

2.1 Bestraalde splijtstofelementen 

• 

• 

• 

• 

• 
* 
• 

• 

Aantal «Inenten in de 
reaktorkern 
Lengte splijtstofelementen 
<»> 

Dodewaard 
BW* 60 MWe 

164 

2.31 
Doorenede splijtstofelementen 
(•) eiree 
Aentel splijtstofstaven per 
element 
Kg uranium per element 
Materiaal splijtstofstaaf 
Aantel elementen aangeboden 
voor opslag {bedrijfstijd 
van de centrales: 30 jaar) 
Totale hoeveelheid urenium 
(ton) 

: 0.11 

36 
61 

Zirc. 2 

1087 

66 

Borssele 
FWR 450 MWe 

121 

3.31 

0.22 

205 
311 

Zirc. 

1049 

334 

4 

PW» 1000 MWe 

1B0 

3.15 

0.22 

205 
403 

Zirc. 4 

1920 

774 

tabel 2.1 Gegevens over splijtstofelementen die in Nederland 
(zullen) worden gebruikt dit 2,5) 

De kerncentrales in Borssele en Dodewaard zijn verschillend in 
grootte en type. De centrale in Borssele is een drukwaterreaktor 
(PWR: Pressurized Water Reactor) en heeft een vermogen van 450 MVe; 
de Dodewaard-centrale is een kokendwaterreaktor (BVR : Boiling Water 
Reactor) van 60 MWe. Voor een eventuele uitbreiding van kernenergie 
wordt er door de C0VRA van uitgegaan dat hierbij druk-waterreaktoren 
van 1000 MWe ingeschakeld worden. De verschillende typen reaktoren 
maken gebruik van verschillende soorten splijtstofelementen. Ver
schillend in grootte, konstruktie en samenstelling en dus ook in 
stralingsafgifte en warmteproduktie (zie tabel 2.1). Zo zal een 
bestraald splijtstofelement uit de kerncentrale van Dodewaard een 
kleinere warmteproduktie hebben dan één van Borssele omdat het Ura-
niumgewicht aan het begin van het reaktorgebruik 60% van dat van een 
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Borssele-element is. Verschil is er ook doordat de elementen op ver
schillende wijzen belast worden tijdens het verblijf in de reaktor. 

"ukjid*-
Type l U t i v i t t i t !TBq> 
Stral ing H i l v t n m s t : ; d na I m r r.a t ^*».-

lonst rukt i*«* ter u i e n 
Raneaac-S4 EV.j 
I ; i«r-59 b.g 
Cob*lt-5B EC.b.« 
Cobilt-60 b.s 
NUkel-63 b 

Splijtingsprodukten 
Krypion-85 b.s 
Strootiu«-90 b 
YttnuB-90 fc 
Zircoaiuc-95 b.s 
NiobiuE-95 b . j 
*utbeniut-106 b 
RhaniuB-106 b .s 
IUver-110 t , e 
AntiBoon-125 b 
Jodius-12* b . j 
Ce*iu«-134 fc.9 
CesisiB-137 b.s 
BartuB-137e 
C«riuB-144 b.g 
FrascodyBiuc-144 b,s 
Pro«etniu«-147 b 
EuropiuB-154 b.g 

AktisidcD / traasurancn 
PlutoniuB-238 1,5 
Plutonii»B-239 a.g 
PlutOBlUB-240 1,J 
Plutomus-241 fc 
PluteaiuB-242 a.g 
ABtncuB-241 a.g 
Aa«ricua-243 a,g 
Curius-242 a,e 
Cunus-244 a.g 

433 
7 400 

163 
II.I 

totaal: 

J:: d 
45 d 
71 i 
S.) 3 

31 ; 

10.' 
28.5 
28.5 
64 
35 

368 
368 
250 

2.7 
15 700 000 

2.1 
29.9 
29.9 

290 
290 

2.6 
8.8 

88 
24 000 
6 «00 

14. 
370 000 

6.4 
110 

2 
61 
6.4 

360 
2900 
2900 
1400 
3000 

12000 
1200C 
1100 
330 
0.0015 

8300 
4200 
4000 

20000 
20000 
3100 
490 

120 
12 
19 

4100 
0.1 
9.4 
0.9 

300 
140 

0.1 

32 
i.l 

260 
2600 
2600 

390 
390 
11 
92 
0. 

1600 
3100 
3600 
250 
250 
110 
330 

110 
12 
19 

3200 
0. 
9, 
0. 
0, 

110 

0015 

101667.2 20412.6 

CV: «ltktroB vangst 
a : alfa-verval 
b : beta-verval 
9 • 9uat-*erv4l 

tabel 2.2 Overzicht van de radio-aktiviteit van bestraalde 
splijtstofelementen in 1*1012 Bq (TBq) per ton 
Uranium (uit lit 2). 

De COVRA geeft niet op wat de gemiddelde versplijtingsgraad (op
brand) van de bestraalde splijtstofelementen is; de opbrand geeft 
aan hoeveel bet element tijdens bet gebruik in de kernreaktor belast 
is geweest en dus boeveel splijtbaar Uranium nog aanwezig is en 
hoeveel splijtingsprodukten gevormd zijn. Een belangrijke grootheid 
dus. In het KINSK-rapport (lit 5) gaat men uit van een versplij
tingsgraad van meer dan 35 MWd/kgU voor PVR-elementen, terwijl voor 
BVR-elementen waarden tussen 27 en 30 NVd/kg aangenomen mogen wor
den. 

Zoals gemeld kan de straling afkomstig van een splijtstofelement 
worden berekend uit de samenstelling van het afval. Heestal worden 
hiervoor computer-modellen gebruikt. De aktieve radionukliden be
vinden zich binnen het konstruktiemateriaal van het element (van 
bijvoorbeeld Zircaloy, een zirconium-legering) en bestaan naast 
aktiniden ook uit de splijtingsprodukten die ontstaan bij splijting. 
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de aktiviteit van de diverse 
nukliden in bestraalde splijtstofelementen per ton Uranium (uit lit 
1,2,5) respektievelijk 1 en 6 jaar na gebruik in de reaktor. 
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* * 

VCKvatiL't/ (/aai) 

figuur 2.1 De vervalwarmte van één ton Uranium (van PWR-
elementen) (A), een 1000 MVe (B)-, een Borssele 
(O- en een Dodewaard-element (D) 

Aan de hand van de samenstelling van de bestraalde splijtstofele
menten en de aktiviteit van de nukliden is de vervalwarmte per 
tijdseenheid te berekenen. In figuur 2.1 staan de berekende verval-
warmtes als funktie van de tijd uitgezet voor een 1000 MVe- en Bors-
sele-element met een voor de praktijk representatieve vermogens
geschiedenis (zie lit 5 (blz 9 en fig. 2.2)). Daarbij staan de daar
uit door mij afgeleide vervalwarmtes voor een Dodewaard-element en 
voor één ton Uranium afkomstig van PWR-elementen. De verschillen 
tussen de diverse elementen worden voornamelijk bepaald door de 
Uraniuminhoud. Daarnaast is de versplijtingsgraad van belang. Omdat 
Dodewaard-elementen een andere vermogensgeschiedenis hebben is de 
vervalwarmte per kilogram Uranium van deze elementen na ontladen uit 
de reaktor lager dan bij Borssele-elementen (bij de berekening van 
de kromme voor het Dodewaard-element in figuur 2.1 is dit effekt 
niet meegenomen). Bovendien zijn Dodewaard-elementen kleiner; ook 
daardoor is de warmteproduktie van deze elementen kleiner dan voor 
de PWR-elementen. 

Na reaktorgebruik bevinden zich in de bestraalde splijtstofele
menten (edel)gassen zoals Helium en het radio-aktieve Kr-85, Kryp-
ton-85. Verder kunnen de radionukliden Cs-134, Cs-137 en J-129 in 
gasvorm aanwezig zijn (Cs staat voor Cesium, J voor Jodiuir). Niet 
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door COVRA en MINSK genoemd (in lit 1,2 en 5), maar wel aanwezig in 
de splijtstofelementen is het waterstof-isotoop Tritium (T of H-3). 
Dit isotoop heeft een vervaltijd van 12.P6 jaar en heeft 1 jaar 
nadat de elementen uit de reaktor gehaald zijn een akciviteit van 
circa 27 TBq per ton Uranium dit 61). Ook dit kan in gasvorm (bij
voorbeeld in waterdamp: HTO) aanwezig zijn. Tijdens opslag moeten 
dus gegarandeerd geen lekken in het insluitsysteem kunnen ontstaan. 
Verder blijkt dat de aktiviteit van de bestraalde splijtstof;le-

menten gedurende de interim-opslag sterk afgenomen maar toch aan
zienlijk hoog is: 1 jaar na reaktorbedrij f is de totale aktiviteit 
ongeveer 1.0-103 TBq per ton uranium terwijl ns bijvoorbeeld 10 jaar 
de aktiviteit afgenomen is tot ongeveer 1.6-104 TBq, dus zo'n 15% . 
De warmteproduktie per element afhankelijk van het begintijdstip van 
opslag neemt af van 2.2 - 2.5 kW (vervaltijd na reaktorbedrijf van 2 
jaar) tot 0.4 - 0.5 kW na 10 jaar (voor Dodewaard- elementen gelden 
lagere waarden). Omgerekend naar de warmteproduktie per ton Uranium 
is dit (zie tabel 2.1): 6.3 - 6.9 kW (2 jaar oud) en ongeveer 1.3 kW 
na 10 jaar. De weergave in ton Uranium (tU) is gebruikelijk aan
gezien zodoende de karakteristieken van de verschillende elementen 
en bijvoorbeeld KSA goed te vergelijken zijn. 
De beschrijving in deze paragraaf van de bestraalde splijtstof

elementen is gebaseerd op de gegevens van COVRA en MINSK dit 1,2, 
5). Voor de elementen en het splijtstof van de nieuw te bouwen 1000 
MWe kerncentrales wordt er vanuit gegaan dat die een vergelijkbare 
samenstelling hebben als de huidige elementen. Het is echter goed 
denkbaar dat in de toekomst ook andere typen kerncentrales gebouwd 
worden die andere brandstof gebruiken en dat daardoor na reaktor
bedrijf dus ook afval met heel andere eigenschappen dient opgeslagen 
te worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan MOX (mixed 
oxide)-splijtstof waarin zich aanvankelijk vier tot zes procent 
Plutonium bevindt. 
De COVRA zal in het lokatie-afhankelijke Milieu-Effekt-Rapport 

moeten aangeven wat haar plannen zijn indien inderdaad andere 
splijtstoffen en elementen in kerncentrales gebruikt gaan worden. 

2.2 Kernsplijtingsafval (KSA) 

Na een afkoelperiode van enkele jaren in een waterbassin bij de 
reaktor is het ook mogelijk de bestraalde splijtstofelementen op te 
werken. Bij dit proces worden de nog bruikbare nukliden herwonnen. 
Het opwerkingsafval bestaat uit laag-, middel- en hoogaktief afval 
dat geen noemenswaardige warmteproduktie heeft en het kernsplij
tingsafval (KSA) dat warmte produceert. Het Nederlandse kernafval 
zal in Frankrijk en Engeland opgewerkt worden. 
Het KSA is na het opwerkingsproces aanvankelijk vloeibaar en wordt 

daarom ook High-level Liquid Waste (HLV) genoemd. Omdat het in de 
vloeibare vorm niet veilig op te bergen is wordt het KSA gefixeerd 
in een glasmatrix. In Frankrijk (te Narcoule) gebeurt dit met behulp 
van het zogenaamde AVM-proces (Atelier de Vitrification Marcoule) 
waarbij het afval gecalcineerd (d.w.z. door verhitting gedroogd en 
geoxydeerd) wordt en vervolgens gemengd met borosilicaat-glas in de 
verhouding 1:25. De glasmatrix wordt verpakt in een roestvast stalen 
cilinder met een inhoud van ca. 180 liter, met splijtingsprodukten 
afkomstig van 1.33 ton Uranium per cilinder. 
Het glas wordt gebruikt als insluitmiddel vanwege de vermeende 

goede eigenschappen van glas ten aanzien van lekdichtheid, oplos
baarheid en stralingsbestendigheid over zeer lange perioden. Ket 
onderzoek naar de kwaliteiten van glas als insluitmiddel is echter 
nog gaande en sommige wetenschappers vragen zich af of er ooit een 
goed industrieel vervaardigd insluitmiddel voor KSA van glas gemaakt 
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kan worden (zie bijvoorbeeld de diverse diskussies over dit onder
werp in lit 66). 

CO óo -

-r so. 
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figuur 2.2 Aktiviteit van splijtingsprodukten in KSA in 
PBq/tonU (1 PBq = 10+i» Bq) 

De totale aktiviteit van de splijtingsprodukten in het KSA als 
funktie van de tijd staat weergegeven in figuur 2.2 (uit lit 11). De 
berekende warmteproduktie als funktie van de tijd staat weergegeven 
in figuur 2.3 (uit lit 31). 

In figuur 2.3 is te zien dat de eerste 10 jaar de warmteproduktie 
van KSA per ton oorspronkelijk Uranium ongeveer gelijk is aan die 
van één ton Uranium uit PWR-elementen. Na 100 jaar zijn deze ver
schillen groter. Duidelijk is te zien dat gedurende de interim-op
slag het wat de warmteproduktie betreft niet veel uitmaakt of de 
splijtstofelementen na 2 of 10 jaar opgewerkt worden. 

Sinds kort is bekend gemaakt door de COGEMA (het opwerkingsbedrijf 
in Frankrijk) hoe en in wat voor vorm en samenstelling het KSA zal 
terugkeren naar Nederland. Deze gegevens zijn tot nu toe niet open
baar. Hoe het KSA uit Engeland zal terugkeren is nog volledig onbe
kend. Dit afval zal in Sellafield opgewerkt worden door British 
Nuclear Fuels Limited (BNFL). In hoeverre de samenstelling van het 
KSA zal variëren is niet bekend. De C0VRA zal bij de definitieve 
plannen moeten aangeven hoe zij op eventuele belangrijke verschillen 
met gevolgen voor de eigenschappen van het KSA denkt in te springen. 
In paragraaf 4.2.1 ga .\ verder in op deze punten. 
Als voorbeeld van de samenstelling van verglaasd KSA staan in 

tabal 2.3 de gewichtspercentages van de diverse oxides. Deze samen
stelling werd gebruikt bij de experimenten die Mendel et al aan een 
KSA-cilinder verrichtten (lit 19). Uit deze tabel blijkt onder an
dere dat in het KSA geen edelgassen meer aanwezig zijn die wel in de 
bestraalde splijtstofelementen zaten. Bij het opwerkingsproces ver-

10 



dwijnen deze gewoon via de schoorsteen naar de omgeving. Het Urani
um (dioxide) gehalte is zoals te verwachten ook afgenomen. Door het 
ontbreken van bijvoorbeeld het radio-aktieve Krypton-85 en door de 
binding tot een niet gasvormig oxide van elementen als bijvoorbeeld 
Cesium (Cs) neemt de kans af dat er gedurende de opslag radio-aktie
ve gassen ontsnappen. Niet in tabel 2.3 te vinden maar in industri
eel KSA wel te verwachten is ongeveer 0.5% Plutonium (Pu). 
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figuur 2.3 Vervalwarmte per ton oorspronkelijk Uranium van 
KSA in vergelijking tot één ton Uranium van PWR-
elementen 

££* 

sio2 
B 2 0 , 
Na2ö 

ZnO 
CaO 
MffO 
SrO 
BaO 
F »2°3 sH 
ik 

27 .31 
11 .15 

4.06 
4.06 

21 .34 
1.47 
1.47 
2 .15 
2.47 

.95 

.22 

.66 
.42 
. 22 
.38 

3 .13 

£aiis_ J£2& 

MoO, 
RuOj 
Rh,©, 
pdé * 
Aa2° CdB 
T«0, 
C»28 

ctf3 

Pr 3 il Nd203 

Eu203 
Gdto, 
UO, 

1.03 
L.88 
.30 
.94 
.06 
.06 
.46 
1.82 
.93 

2.11 
.94 
2.95 
.58 
.13 
.09 

1.26 

(wit : 0cwichtsp*retnta0*) 

tabel 2.3 Samenstelling van KSA, gebruikt voor de karak-
terisatie van thermische en stralingseffekten door 
Mendel et al dit 19) 

Voor de KSJ»-cilinders geldt hetzelfde verhaal als voor de be
straalde splijtstofelementen: de aktiviteit neemt sterk af maar 
blijft gedurende lange tijd hoog. Eén jaar na reaktorbedrijf is de 
totale aktiviteit van het KSA ongeveer 7,4-10* TBq per ton (oor
spronkelijk) Uranium terwijl na 10 jaar de aktiviteit afgenomen is 
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tot ongeveer 1.1«10« TBq, dus zo'n 15% . Het blijkt dat de aktivi-
teit als funktie van de tijd voor KSA van dezelfde aard en orde van 
grootte is als voor bestraalde splijtstofelementen. De warmtepro-
duktie neemt ook hier exponentieel af: na 1 jaar opslag is de 
warmteproduktie van het verglaasde KSA ongeveer 12 kV per ton Ura
nium terwijl na 10 jaar deze produktie is afgenomen tot ongeveer 1.3 
kW, dus zo'n 10% . Als zo'n 5 tot 10 jaar na het gebruik in de reak-
torkern het kernafval in de vorm van KSA-cilinders (180 liter, 1.33 
tonU/cilinder) voor interim-opslag wordt aangeboden betekent dit dat 
de vervalwarmte per cilinder zo'n 2 a 3 kW is. 
Bij het opwerkingsproces komt naast het KSA ook warroteproducerend 

hoogaktief afval (HAVA) vrij en niet-warmteproducerend hoog-, mid
del- en laagaktief afval. Het warmteproducerende hoogaktieve afval 
bestaat uit door neutronenvangst geaktiveerde konstruktiematerialen 
van de splijtstofelementen en wordt, gefixeerd in be"on, verpakt in 
roestvrijstalen containers (1500 liter, 2 tonU/container). Hierbij 
is de warmteproduktie per container ongeveer 100 è 200 W, dit afval 
dient in de interim-opslag dus eveneens gekoeld te worden. De opslag 
van dit afval wordt echter in dit verslag niet besproken. 
Het is interessant om de volumma van de diverse afvalstromen te 

bekijken. Als al de 2150 elementen van de kerncentrales Dodewaard en 
Borssele (dertigjarige bedrijfstijden, met een totaal volume van 
ongeveer 600 m3) opgewerkt worden ontstaat daarbij: 60 m3 KSA, 300 
m3 HAVA (warmteproducerend), 220 m3 overig HAVA, 480 m3 MAVA en 1400 
m3 LAVA. Hoewel het totale afvalvolume door opwerken toeneemt wordt 
het warmteproducerende afvalvolume gereduceerd var. 600 m3 tot 360 
m3. 

2.3 De ontwerp-grondslagen 

Zoals in de inleiding al is uiteengezet is nog niet bekend welke 
vorm van opslag uiteindelijk door de COVRA zal worden uitgevoerd. 
Dit is mede afhankelijk van de politieke besluitvorming rond de 
uitbreiding van kernenergie en de keuze voor de eventuele alterna
tieven die een minimaal bedrijfsvolume of een minimaal aantal han
delingen inhouden. De COVRA bewaart echter ook over de precieze 
invulling van de konsepten een stilzwijgen totdat het lokatiegebon-
den HER en de vergunningenaanvraag ingediend worden. 
Nadat in dit hoofdstuk de fysische eigenschappen van het afval 

nader besproken zijn zal in de volgende hoofdstukken kort een be
schrijving van de beide COVRA-konsepten voor droge opslag gegeven 
worden, waarna nader zal worden ingegaan op een specifieke vorm van 
elk konsept: (1) de opslag met Castor-containers zoals die gepland 
is in Ahaus en Gorleben in de Bondsrepubliek Duitsland en (2) de 
bunkeropslag die gepresenteerd is in het MINSK-rapport. De interim-
opslag in Gorleben is vooralsnog niet toegestaan, aangezien de 
rechtbank van Lüneburg in een rechtzitting tegen de initiatiefnemers 
van de opslag in Gorleben er onder andere niet van overtuigd was dat 
alle technische voorzieningen toereikend zijn (zie lit 64,65). 
Onafhankelijk van het konsept dient bij de opslag van hoog radio-

aktief afval in ieder geval aan een aantal ontwerpkriteria voldaan 
te zijn. De COVRA gaat uit van de volgende grondslagen: 
* de vervalwarmte van het afval dient altijd gegarandeerd afgevoerd 
te worden 

* de splijtstofelementen moeten altijd subkritisch blijven, dat wil 
zeggen dat geen zich zelf in stand houdende kettirgreakties mogen 
optreden 
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* het afval dient beschermd te zijn tegen externe invloeden, waar
onder: - overstromingen 

- aardbevingen 
- windhozen 
- explosies in de omgeving 
- neerstortend vliegtuig 
- brand 

* de omgeving en het personeel moeten beschermd worden tegen de 
intensieve ioniserende straling van het afval 

Bij deze grondslagen kan nog een vijfde, niet expliciet door de 
COVRA genoemde, geplaatst worden, namelijk: 
* de veilige insluiting van het afval gedurende de interim-opslag 
moet gegarandeerd zijn 

Hogelijk gaat de COVRA er vanuit dat hier al aan voldaan is. Ook de 
volgende eis is zo vanzelfsprekend maar daardoor niet minder waard 
om genoemd te worden: 
* het afval moet na de interim-opslag geschikt zijn voor definitieve 
opberging (of opwerking, zoals dat in Duitsland bij de opslag in 
Ahaus en Gorleben expliciet gesteld is) 

In de konsepten zijn deze grondslagen verschillend gerealiseerd. We 
bekijken de container- en bunkeropslag zoals de COVRA ze presenteert 
in het lokatie-onafhankelijk MER eens wat beter. 
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3. Beschrijving van de droge opslag konsepten: 
de containeropslag 

3.1 De containeropslag; het globale plan van de COVRA 

Bij deze vorm van opslag worden de bestraalde splijtstofelementen 
en de KSA-cilinders in gietijzeren containers opgeslagen, die in een 
opslagbal op vaste plaatsen gepositioneerd worden. De straling wordt 
voor een groot gedeelte door de container afgeschermd, maar ook de 
wanden en het dak van de opslaghal schermen nog een gedeelte van de 
straling af. De vervalwarmte wordt afgevoerd door middel van natuur
lijke cirkulatie doordat in de wanden en in het dak van de opslaghal 
ventilatie-openingen zitten. De buitenlucht stroomt door de openin
gen in de wand naar binnen (zie figuur 3.1), wordt verwarmd rond de 
containers en stijgt op om bij de ventilatiekanalen in het dak naar 
buiten afgevoerd te worden. In de ventilatiekanalen bevinden zich 
geen filters zodat een eventueel vrijkomen van radio-aktieve deel
tjes en/of gassen niet binnen de opslaghal kan worden gehouden. Het 
gebruik van filters zou de natuurlijxe cirkulatie stokken. 

figuur 3.1 Principetekening van het opslaggebouw voor 
containers (lit 2) 

De procedure bij de ontvangst en opslag van de containers is als 
volgt: de bestraalde splijtstofelementen en/of KSA-cilinders worden 
aangevoerd in transportcontainers via weg- of railvervoer. In de 
ontvangsthal van de opslagfaciliteit worden de containers getest op 
oppervlakteverontreinigingen, stralingsniveau en lekdichtheid. Hoe 
dit precies in zijn werk gaat moet nog blijken. Mocht de afsluiting 
van een container niet toereikend zijn, dan wordt de inhoud in een 
zogenaamde hotcell overgeladen in een andere container. De hotcell 
is een afgesloten ruimte met filters in het ventilatiesysteem waar
in een onderdruk heerst ten opzichte van de luchtdruk buiten de 
hotcell. In deze ruimte vinden alle handelingen plaats waarbij het 
afval uit de container komt (of kan komen). De handelingen worden 
verricht met afstandsbediening. Tijdens de opslag worden metingen 
verricht aan de afsluiting van het dekselsysteem. Bij eventuele 
lekkage vindt repareren of overladen plaats in de hotcell. Als de 
transportcontainer tevens geschikt is als opslagcontainer dan wordt 
deze met behulp van een bovenloopkraan naar de opslaghal getrans
porteerd waar hij rechtop op een opslagpositie geplaatst wordt. Als 
de transportcontainer niet geschikt is als opslagcontainer dan wordt 
de inhoud sowieso eerst overgeladen in een opslagcontainer in de 
hotcell. 
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Als nu de ontwerpgrondslagen langs gelopen worden, is volgens de 
COVRA voldaan aan alle punten. De vervalwarmte is in alle denkbare 
gevallen goed af te voeren en mochten bijvoorbeeld alle ventilatie
kanalen afgesloten worden dan stijgt de temperatuur van bijvoorbeeld 
een 12 elementen bevattende container (10 kV warmteproduktie) aan
vankelijk met 1 °C per uur. Er is dan genoeg tijd om maatregelen te 
nemen. In Bijlage 2 heb ik zelf enige globale berekeningen uitge
voerd aan het tentperatuurgedrag van diverse containers. De COVRA zal 
in het lokatiegebonden Kilieu-Effekt-Rapport moeten aangeven wat het 
temperatuurgedrag van de ingezette container onder diverse omstan
digheden is en wat voor maatregelen er genomen worden in de diverse 
ongevalsituaties. Ook berekeningen betreffende de trek in de opslag
hal onder verschillende (met name weers-) omstandigheden als funktie 
van de (opslag-)tijd zijn gewenst. 
De splijtstofelementtn blijven in alle omstandigheden subkritisch. 

De verrijkingsgraad is te laag voor een zich in stand houdende ket-
tingreaktie en bovendien staan de c-.-itainers zodanig gepositioneerd 
en zijn zodanig van samenstelling dat nooit kritische situaties 
bereikt kunnen worden. Dit geldt in nog sterkere mate voor het KSA. 
De bescherming tegen externe invloeden wordt primair al gereali

seerd door de containers. De containers zijn namelijk zelf bestand 
tegen een val van bijvoorbeeld de bovenloopkraan, tegen botsingen, 
korte brinden, etcetera. Hiervoor zijn ze getest in diverse proeven. 
Daarnaast is ook de konstruktie van het opslaggebouw bestand tegen 
de meeste externe invloeden. Door de dikte van de containerwanden, 
de zelfafscherming van de containers en de wanden (0.5 m dik) en het 
dak van de opslaghal bestaat voor de omgeving geen signifikant extra 
risiko. Zo wordt aan de terreingrens een maximale dosis voorspeld 
van zo'n 0.15 mSv/jaar bij normale omstandigheden. 

Normaal bedrijf Storingen/ 
ongevallen 

Extern transport 
- uitwendige straling .Aan oppervlak con

tainer: 0.1-0.2 mSv/h 
- lozingen .Geen 

.Als bij normaal 
bedrijf 
.Geen 

Verwerking/verpakking 
-uitwendige straling 
-lozingen 

.Alleen in hotcell 

.overpakken splijtstof
elementen in opslagcon 
tainers: 1.0-10 
(mn Kr-85) 

.Alleen in hotcell 

.Beschadiging vd 
splijtstofelementen 

mSv/j bij overladen in hot
cell: 8.5-10 mSv 

Intern transport 
-uitwendige straling .Als bij extern trans- .Idem 

port 
-lozingen .Geen .Geen 

Opslag 
-uitwendige straling .Alleen in opslaghal, 

-lozingen 

op terreingrens: 
< 0.15 mSv/j 

.Geen 

•Als in normaal bedrijf 
(gedacht wordt aan een 
storing in de warmte
afvoer) 
.Geen 

tatel 3.1 Door de COVRA berekende doses van uitwendige 
straling en van lozingen bij normaal bedrijf en in 
ongeval-/storingsituaties voor containeropslag 
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De COVRA geeft waarden op voor de berekende doses ten gevolge van 
direkte straling en die afkomstig van lozingen op de terreingrens 
van de opslagfaciliteit; dit in normale omstandigheden en bij sto
ringen of ongevallen. In Bijlage 3 bereken ik zelf enige doses af
komstig van geloosd Krypton-85. Voor de verschillende fasen in de 
ontvangst en opslag van het hoog radio-aktieve afval is in tabel 3.1 
weergegeven wat de door de COVRA berekende maximale doses zijn (uit 
tabel 6.2 en 6.4 3 van lit 1). Voor de gemiddelde leeftijd van de 
splijtstofelementen is 5 a 6 jaar na reaktorbedrijf genomen. De 
gemiddelde versplijtingsgraad is niet vermeld. De karakteristieken 
van het KSA zijn eveneens niet opgegeven. 
Het blijkt dat de COVRA er van uit gaat dat de containers hun 

inhoud gegarandeerd binnen kunnen houden. De enige lozingen die 
kunnen optreden vinden plaats bij het overladen in de hotcell. Het 
personeel is onderhevig aan uitwendige straling tijdens de ontvangst 
van de containers en inwendig transport. De opgelopen doses kunnen 
beperkt blijven door de verblijfstijden bij de containers zo kort 
mogelijk te houden. Voor het personeel geldt overigens een maximaal 
toelaatbare dosis van SO mSv/j. 

3.2.1 De contsihJt&p-.i.ng met behulp van Castor-containers 

In het lokatie-onafhankelijk Milieu-Effekt-Rapport vermeldt de 
COVRA niet hoe hit opslaggebouw eruit zal gaan zien en wat voor 
containers zij zal gaan gebruiken. Daardoor zijn de beschrijvingen 
in dit rapport veelal zeer globaal. Daarom neem ik één voorbeeld van 
de droge containeropslag en zal dat verder uitwerken. In dit geval 
is dat de Castor-container en de opslag hiermee zoals die gepland 
staat in Ahaus en Gorleben in de Bondsrepubliek Duitsland (zie bij
voorbeeld lit 60,61,62,63). 
In Europa zijn verschillende containers in gebruik voor het trans

port en de opslag van hoog radio-aktief afval. Sommige containers 
zijn geschikt voor zowel transport als opslag. Tot deze groep be
hoort onder andere de TN-klasse van Transnuklear GmbH en de hier
boven genoemde containers van het type Castor van de Gesellschaft 
für Nuklear Service mbH. De containers verschillen in afmetingen, in 
gewicht, in warmtekapaciteit en in afschermende werking maar zijn 
veelal gebaseerd op hetzelfde principe. 

3.2.2 De Castorcostainer 

De Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (GNS) heeft verschillende 
typen Castor-containers ontworpen. In tabel 3.2 staan van een drie
tal typen die in Ahaus en Gorleben gebruikt zullen worden de speci-
fikaties. De Castor la (resp. 2a) is geschikt voor de opslag van 
vier (resp. negen) PWR-elementen uit de kerncentrale Biblis, terwijl 
de Castor 1c gebruikt kan worden voor 16 BWR-elementen uit de kern
centrale Vürgassen. Zoals te zien is verschillen de typen in afme
tingen, warmte-afgifte kapaciteit, in gewicht etc. en de geschikt
heid voor PWR- of BWR-splijtstofelementen. In Duitsland is men voor
alsnog niet van zins om KSA op te slaan in Castor-containers. Dit 
komt omdat men pas na de interim-opslag-periode van 40 jaar eventu
eel wil overgaan tot opwerking van de bestraalde splijtstofeleiuen-
ten. Pas dan zullen dus grote hoeveelheden KSA onUtaan. In het 
vervolg wordt daarom alleen de opslag van bestraalde splijtstofele
menten besproken. Later zal ik in dit verslag op de opslag van KSA-
cilinders ingaan. 

16 



afmetingen container - lengte 
'in is) - diameter 

afmetingen holte - lengte 
(in m) - diameter 

•ant-i splijtstofelementen -PWR 
-BWR 

uraniumgewicht (tU) 

totaal gewicht (t) 

minimum vervaltijd (jaar) 

gemiddelde versplijting (MWd/tU) 

vervalwarmte (kW! bij begin 
opslag 

warmte-afgifte kapaciteit (kW) 

aktiviteitsinhoud (TBq) bij 
begin opslag 

gamma-dosistempo (uSv/uur) 

n-dosistempo (uSv/uur} 

6.0 
1.6 

5.00 
0.59 

« . 

2.1 

80 

1 

35000 

25 

30 

2.0«105 

100 (•) 

100 (•) 

5.5 
1.7 

4.55 
0.66 

16 

3.1 

81 

1 

27000 

27 

30 

2.2-105 

100 

100 

6.0 
2.0 

5.00 
0.93 

9 

4.8 

118 

1.5 

35000 

40 

42.1 

3.2-105 

100 

100 

(*) volgens het Sicherheitsbericht van Ahaus / Gorleben 
(resp. Aug 1979 / Aug 1980) gelden de volgende getallen: 
gamma-straling : 60 - 180 uSv/uur 
neutronen-straling : 35 - S0 ','Sv/uur 

tabel 3.2 Specifikaties van de Castor-containers die in 
Duitsland gebruikt zullen worden (lit 58,62) 

figuur 3.2 a Opengewerkt oiodel van een Castor-container (uit 
lit 63) 
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figuur 3.2 b Schema van de Castor-Ia/Ic container 
(uit lit 63) 

De Castor-container is een gietijzeren container die meerdere be
straalde splijtstofelementen kan bevatten van een drukwaterreaktor 
(b.v. de Castor Ia en Ha) of van een kokendwaterreaktor b.v. de 
Castor Ie). 
In figuur 3.2 b staat een schema van de Castor weergegeven. De 

wanden van de container zijn zo'n 440 mm dik en bestaan uit gietij
zer met kogelgrafiet (GGG40, 'SpharoguB'). In het gietijzer zitten 
axiale boringen waarin neutronenmodererende kunststofstaven zijn 
aangebracht. 
De splijtstofelementen worden in een inzetstuk van boorstaal ge

plaatst (in het Engels: 'basket'). Dit inzetstuk kan verschillende 
vormen hebben voor de verschillende soorten en aantallen elementen. 
Het zorgt ervoor dat geen kritische situaties ontstaan door de hand
having van de juiste geometrie en door de samenstelling van het 
boorstaal dat de neutronen moet modereren. De holte waarin het 
inzetstuk met de splijtstofelementen wordt geplaatst, is bedekt met 
een nikkellaag. 
De bodem is ook van gietijzer en ongeveer 450 mm dik. De buiten

kant van de Castor bestaat uit koelribben die de warmte die de 
splijtstofelementen afgeven moeten afvoeren (maximaal 25 tot 40 kW). 
De container wordt afgesloten met een dekselsysteem dat uit meer

dere deksels bestaat (zie figuur 3.3). De primaire en sekundaire 
deksel bestaan uit edelstaal en zijn respektievelijk 340 en 130 mm 
dik. De beschermdeksel is 30 mm dik en dient ter bescherming tegen 
externe invloeden. Tussen de verschillende deksels zitten kunststof 
(elastomeer) en metalen ringen die de afsluiting perfekt dienen te 
maken. Bij gebleken lekkage van gassen uit de Castor kan een voeg-
deksel van zo'n 50 tot 80 mm dikte tussen de beschermdeksel en de 
sekundaire deksel geplaatst worden. 
Door deze konstruktie dient de alfa-, beta- en gamma-straling door 

de wand, bodem en het dekselsysteem goed tot redelijk afgeschermd te 
worden, terwijl de neutronenstraling door de diverse modererende 
(kunst)stoffen in bodem, wand en primaire deksel voor een deel wordt 
afgeschermd. 
De containers worden ofwel in de kerncentrale, ofwel in de hotcell 

van de opslagfaciliteit gevuld. Het vullen in de centrale gebeurd 
onder water in het waterbassin. Na het vullen wordt de container 
vakuüm gedroogd (druk kleiner dan 1 mbar) en gevuld met een inert 
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gas op een druk van 0.8 bar (bijvoorbeeld Heliua). Nadat de contai
ner is geplaatst in de opslaghal wordt op het dekselsysteem een kon
trolesysteem aangesloten. Dit werkt als volgt: tussen de deksels 
wordt een overdruk gecreëerd (ongeveer 6 bai Stikstof); als nu tus
sen de deksels en de binnen- of buitenkant van de container een lek 
aanwezig is, zal de druk in die tussenruimte afnemen. De druk wordt 
geneten en zo'n drukafname wordt dan ook gemeld aan het centrale 
kontrolesysteem. Bij gebleken lekkage kan ofwel de voegdeksel 
geplaatst worden, ofwel kan besloten worden de inhoud van de Castor 
over te laden in een andere container. 

t - 3 

1. Primaire deksel 
2. Sekundaire deksel 
3. Bescheradeksel 
4. Vcegdeksel 
5. Drukmeterdoos 
6. Cylindrische schroeven 
7. Schroefbouten 
8. Metaal-sluiting 
9. Elastomeer-sluiting 
10. Spoelaansluiting 
11. Neutronenabsorbeerplaat 

van kunststof 

figuur 3.3 Het dekselsysteem van de Castor-container 
{uit lit 61) 

Volgens de Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (GNS) is het prak
tisch onmogelijk dat de inhoud van de Castor ooit naar buiten komt. 
Bierbij denkt men dan vooral aan de radio-aktieve gassen die in de 
splijtstofelementen-omhulsels zitten. Bij te hoge temperatuur en 
druk kunnen de omhulsels scheuren waardoor de gassen en kleine stof
deeltjes vrijkomen. De omhulsels hebben tijdens het reaktorgebruik 
hoge temperaturen moeten en kunnen doorstaan en kunnen de tempera
turen tijdens opslag goed aan, is het idee. Na een afkoeltijd van 
één jaar is de temperatuur van een PWR-splijtstofelement in een 
container ongeveer 390 °C. Er wordt in de Duitse rapporten rond de 
interim-opslag in Gorleben en Ahaus aangenomen dat 0.1% van de 
omhulsels voor of tijdens opslag beschadigd raakt (zie echter para
graaf 4.2.2). Door de afsluiting net meerdere deksels en afsluit-
ringen kan, volgens de fabrikant van de container (GNS), praktisch 
geen gas naar buiten lekken. Kocht dit toch gebeuren dan wordt dit 
door het kontrolesysteem waargenomen en kunnen tijdig maatregelen 
genomen worden. De lekkage van Stikstof uit het dekselsysteem is 
kleiner dan 10~7 mbar l/s. 
De Castor-containers zijn uiteraard op hun eigenschappen getest in 

diverse experimenten. Hiertoe behoorde onder andere (zie lit 63): 
- een valproef van 9 m hoogte op een fundament 
- een valproef van 1 m hoogte op een 15 cm dikke staalpunt 

/ 
f = • 10 
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- een vuurproef bij een temperatuur van 800 °C gedurende een half 
uur 

- een botsingsproef: het neerstorten van een vliegtuig werd gesimu
leerd door een gewicht van ca 1 ton Bet ca 300 R/S tegen de 

Castor-container te laten botsen 
De containers (iet een gesimuleerde lading) bleven gedurende deze 
tests intakt op wat lichte vervormingen aan de buitenkant na. Geen 
lekken ontstonden en de warmte-afvoer kon zijn gang blijven vinden. 
In de kerncentrale Vürgassen is in 1982/1983 een Castor-Ic-container 
getest in opslagomstandigheden (zie lit 47,48). Hiertoe werd de 
container gevuld iet 16 BVR splijtstofelementen afkomstig uit de 
centrale die een afkoelperiode van 1 jaar achter zich hadden. 
Tijdens de opslag is konstant iet behulp van thermo-elementen het 
temperatuurprofiel gemeten. Ook zijn de stralingsniveau's gemeten. 
In figuur 3.4 a/b staan de stralings- en temperatuur karakteristiek 
van deze ene container. "Brennelement 1" staat voor de vier centraal 
gelegen elementen terwijl "Brennelement 2" voor de overige elementen 
staat. Het bleek dat de stralingsdoses voor gamma- en neutronenstra
ling kleiner dan 100 uSv/uur (10 mrem/ uur) zijn in de axiale rich
ting op het oppervlak van de container. De doses op de deksel zijn 
voor gamma- en neutronenstraling respektievelijk 4 en 2 uSv/uur (0.4 
en 0.2 mrem/uur). De temperatuur van de splijtstofelementen liggen 
tussen 190 °C en 380 °C waarbij de laatste temperatuur alleen bij de 
4 centraal gelegen splijtstofelementen gemeten i?. Deze temperatuur 
ligt dicht bij de maximaal veilig geachte temperatuur van 390 °C 
voor PVR-eleaenten (zie paragraaf 4.2.2). De Zircaloy-omhullingen 
van de splijtstofelementen zijn in dit één jaar durende experiment 
niet beschadigd geraakt. 

400 i 1 1-

c *• " * « • . . 

300 -

no 

lOOh 

p • * i 

B'tonnmr*! Q 

• * • — " ^ — ^ — 

/ 
ii(«««™»»i (T) 

..1 
/. - . . . . — — 
. «XMuflfOt 0 3 I M 2 

j j M U I i i i U i j 
i » 3 1H1 - - • 

figuur 3.4 a (links) Stralingsprofiel van de Castor-container 
figuur 3.4 b (rechts) Temperatuurprofiel 

De Castor-container wordt op basis van dit soort experimenten en 
berekeningen door GNS geschikt geacht om lange tijd het opgeslagen 
afval en de vrijkomende gassen ingesloten te houden. Daarnaast 
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schermt de Castor een groot gedeelte van de straling af. De alfa- en 
betastraling wordt vrijwel volledig afgeschermd terwijl de doses 
afkomstig van de gamma- en neutronenstraling elk ongeveer 0.1 mSv 
per uur aan het oppervlak van de containerwand zijn. 
Belangrijk is echter dat de geproduceerde warmte altijd afgevoerd 

wordt. Als dit niet gebeurd kan de temperatuur van de splijtstof-
elementen stijgen waarbij de omhulsels beschadigd raken en radio-
aktieve gassen vrij kunnen komen. Ook kunnen dan onder invloed van 
sterk korrosieve stoffen de onderdelen van het dekselsysteem aange
tast worden. De kans dat hierbij dus toch ongekontroleerde lozingen 
zullen optreden neemt hierdoor toe. Daarom zijn ook hiervoor bere
keningen en proeven gedaan, waarbij gekeken is hoe de v»rmte-afvoer 
van een gevulde opslaghal gegarandeerd kan worden. 
Bet onderzoek naar de opslag van splijtstofelementen in droge om

standigheden en specifiek in Castor-containers is nog steeds gaande. 
Er bestaan met name nog onzekerheden over de mechanismen die het 
gedrag van Zi r ca loy-omhu Hingen van de splijtstofelementen over 
lange perioden bepalen. En in Duitsland heeft de rechtbarh van Lüne-
burg de opslag van splijtstofelementen in Castor-containers tegen
gehouden onder andere omdat er twijfels bestonden over de integri
teit van het dekselsysteem (lit 64,65). 
De opslag van kernsplijtingsafval in Castor-containers is dan ook 

nog nergens op grote schaal van toepassing. In de literatuur ben ik 
ook nergens resultaten van onderzoek naar deze vorm van KSA-opslag 
tegengekomen. KSA beeft een andere samenstelling en 'leeftijd' dan 
splijtstofelementen en daarmee een andere warmteproduktie en aktivi-
teit aan het begin van de opslag. De maximale temperatuur is voor de 
verschillende soorten KSA anders dan voor de splijtstofelementen en 
daar dient dus rekening mee gehouden te worden. 

3.3 De TH-13O0 

Ook Transnuklear GmbH maakt transporWopslagcontainers die veel 
gemeen hebben 'met de Castor-containers. In het lokatie-onafhankelijk 
Milieu-Effekt-Rapport noemt de COVRA als voorbeeld de TN-1300 die 
ook geschikt is voor de opslag van kernsplijtingsafval. Deze contai
ner zal ik in deze paragraaf kort beschrijven. 

TN-1300 

afmetingen container 
(in m) 

afmetingen holte 
(in mm) 

aantal 
•plijtatofelementen 

totaal gewicht (t) 

- lengte 
- diameter 

- lengte 
- diameter 

-PWR 2.5 jr 
1.5 jr 

-BWR 

warmte-afgifte capaciteit (kW) 

gamma-doaiatempo («Sv/uur) 

n-doaietempo luSv/uur) 

gekoeld 
gekoeld 

< 

6.891 
2.500 

5.051 
1.220 

12 
9 

32/33 

115 

50 

100 

100 

tabel 3.3 Specifikaties van de TN-1300 (uit lit 38,55) 

21 



In tabel 3.3 en figuur 3.5 staan de gegevens en het schema van de 
TN-1300 container. De TN-1300 is leverbaar in verschillende typen; 
ieder type is geschikt voor een bepaald soort splijtstofelement en 
voor bijvoorbeeld KSA. De onderlinge verschillen komen tot uitdruk
king in iets afwijkende afmetingen van buiten- en binnenkant van de 
container en door het gebruik van verschillende inzetstukken. In 
bovenstaande tabel en figuur zijn inderdaad de overeenkomsten tus
sen de TN-1300 en bijvoorbeeld de Castor 2a goed te zien. Wat be
treft de konstruktie zijn er duidelijke overeenkomsten maar toch ook 
enige verschillen: 

* De containerwand is gemaakt van gietijzer, zij het van een iets 
andere samenstelling (GGG40,3) dan bij de Castorcontainers en 
heeft eveneens koelribben. 

* De gamma-afscherming wordt verzorgd door deze gietijzeren wand, de 
deksels en de bodem. 

* De neutronen-afscherming gebeurt niet door in de wand geschoven 
modererende kunststofstaven maar door een neutronenafschermende 
hars met waterstofhoudend materiaal en 1% boor, dat aangebracht is 
tussen de koelribben (zie figuur 3.6). 

* De container heeft een dubbel dekselsysteem met een stralingaf-
schermende binnendeksel en een afsluitende buitendeksel. De dek
sels hebben metalen afsluitringen die een lektempo moeten garan
deren dat kleiner is dan 10~8 mbar l/s. 

* De lekdichtheid van het dekselsysteem wordt tijdens opslag op een 
zelfde manier getest als bij de Castor-containers met behulp van 
een drukmeter. 

* In de afschermende binnendeksel bevinden zich openingen waardoor 
de splijtstofelementen in- en uitgeladen kunnen worden. De ope
ningen zijn onafhankelijk van elkaar verzegeld. 

* In de holte in de container bevindt zich een aluminium of roest
vrijstalen inzetstuk met gesinterde platen waarin zich boor (in de 
vorm van Bi O bevindt. Het inzetstuk bevat de splijtstofelementen 
en garandeerd de subkriticiteit. De keuze van het materiaal voor 
het inzetstuk is zodanig dat de temperatuur van de splijtstofele
menten kleiner dan 400 °C is. 

* De druk in de holte is 0.5 bar. 
* De holte is met 8 mm dik roestvrijstaal bedekt in plaats van met 
Nikkel. 

De belangrijkste verschillen vergeleken met de Castor-container 
zijn dus gelegen in het dekselsysteem en de neutronenafscherming. 
Van de twee deksels dient de buitenste als afsluitdeksel en bij deze 
containers is dan ook niet sprake van een dubbele maar van een 
enkelvoudige barrière in het dekselsysteem. Ik ben in de literatuur 
weinig gegevens tegengekomen over de betrouwbaarheid van dit dek
selsysteem. 
De TN-1300 heeft diverse tests doorlopen, zoals val-, stoot- en 

vuurproeven, en voldeed aan de verwachtingen (zo bleef bijvoorbeeld 
het neutronenschild onaangetast door de vuurproef). In de literatuur 
staan echter geen resultaten vermeld van opslagproeven met de 
TN-1300, waaruit bijvoorbeeld het vrijkomen van gassen uit het dek
selsysteem gedurende een jaar gemeten werd. De ervaring met opslag 
van dit containertype is dus nog geringer dan die bij de Castor
containers. 

De TN-1300 bestaat cok in een versie die geschikt is voor de 
opslag van KSA (zie lit 55). De afmetingen van de ruimte waarin de 
opslagcilinders geplaatst worden en van de afschermende wanden zijn 
aangepast om de kapaciteit van de containers te optimaliseren. De 
container kan 21 opslagcilinders bevatten in een aluminium inzet
stuk. Met een warmteproduktie van 2.5 kW per cilinder (* 430 mm, 1 
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1350 mo) zou de maximum glastemperatuur van 450 °C niet bereikt 
kunnen worden (hierover meer in het volgende hoofdstuk). In het 
MINSK-rapport (lit 5) vinden we voor de vervalwarmte en de afmetin
gen van een KSA-opslagcilinder: 3.5 kW, * 430 mm en 1 1345 mm, dus 
vergelijkbare afmetingen maar een hogere vervalwarmte (overeenkomend 
met een kortere vervaltijd). Voor een gevulde TN-1300 container zou 
dit een totale vervalwarmte van 73.5 kW in plaats van de in lit 55 
genoemde 52.5 kW betekenen. Terwijl de TN-1300 een warmtekapaciteit 
van 50 kW heet te hebben. De KSA-cilinders uit het MINSK-rapport 
zullen dus totaal andere temperatuurprofielen veroorzaken dan de 2.5 
kW-cilinders. 
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figuur 3.5 Schema van de TN-1300 container (uit lit 38) 
figuur 3.6 De koelribben van de TN-1300 (uit lit 38) 
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4. Kritiek op de containeropslag 

4.1 Inleiding 

Tot nu toe is het beeld weergegeven dat de makers en de gebruikers 
van de containeropslag (GNS, COVRA) schetsen. Met name op de contai
neropslag met behulp van Castor-containers in Duitsland is veel kri
tiek geleverd. De kritiek richt zich op de onzekere faktoran in de 
opslaiplannen en de mogelijke gevolgen daarvan op langere termijn: 
in Duitsland zou de 'Zwischenlagerung' zo'n 40 jaar moeten duren, in 
Nederland wordt rekening gehouden met 50 tot 100 jaar. 
Bij de bestudering van de veilige opslag met containers richt de 

aandacht zich op drie onderdelen: 
- de konditie en konditionering van het hoog radio-aktieve warmte-
producerende afval 

- de konstruktie van de containers 
- de konstruktie van de opslaghal 
In de volgende paragrafen zullen deze punten besproken worden voor 
de Castor-container. 

4.2 Fouten en onzekerbeden in de toestand van het afval 

4.2.1 Het kernsplijtingsafval 

De verwerking van het kernsplijtingsafval in een glazen matrix kan 
op verschillende manieren gebeuren. Bij het AVM-proces dat door de 
COGEMA toegepast wordt, bestaat de matrix uit borosilicaat glas. Het 
glas moet het afval afdoende afsluiten gedurende de interim-opslag 
en de definitieve opberging. Om dat te realiseren dient aan de vol
gende punten voldaan te zijn. 

* Stabiliteit voor straling 
Het glas mag niet onder invloed van straling andere (ongunstige) 

eigenschappen krijgen. Het glas is onderhevig aan alfa-, beta-, gam
ma-, en neutronenstraling waarbij met name de alfa-straling effekten 
heeft op de samenstelling en eigenschappen van het glas en wel door 
de volgende mechanismen: 
Bij het vervallen van het 'ouder'nuklide in een a-deeltje (He24-

ion) en een 'dochter' nuklide schieten de deeltjes met grote energie 
uit elkaar. De terugslag ('a-recoil' ) van de dochternuklide kan 
atomaire verplaatsingen veroorzaken door met andere atomen te bot
sen. Verder zullen de deeltjes sommige atomen ioniseren. Dit soort 
effekten heeft als gevolg dat de struktuur en de eigenschappen van 
het glas kunnen veranderen. 
Door het a-verval ontstaat ook Helium als het a-deeltje twee elek

tronen oppikt van een atoom en het daarmee ioniseert. Dit Helium is 
gasvormig en zal voorkomend in bellen druk op het glas uitoefenen en 
scheuren of breuken kunnen veroorzaken. Hierbij zouden radio-aktieve 
deeltjes kunnen vrijkomen. De extra druk ten gevolge van Heliumgas 
in een KSA-cilinder ligt in de orde van 1 atmosfeer oftewel 10s bar 
(zie lit 19). In de literatuur wordt geen onderzoek vermeld waarin 
gekeken is naar andere gassen die bij verval kunnen ontstaan en een 
extra belasting op de cilinder en het glas zouden kunnen inhouden. 
De energie die bij het a-verval vrijkomt zal door het KSA opge

slagen kunnen worden. In de eerste 100 jaar is deze energie-opslag 
kleiner dan 100 J/g dit 19) en deze extra energie zal tijdens de 
eerste eeuw in de vorm van warmte afgevoerd worden net als de rest 
van de geproduceerde warmte (mits de kondities daarvoor goed zijn). 
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Door energie-opslag afkomstig van o-verval zal de temperatuur dus 
niet erg stijgen. 
Door de invloed van straling (alfa-, beta-, gamma- en neutronen) 

kan de dichtheid van het KSA plaatselijk veranderen. De mechanismen 
die hierbij een rol spelen zijn nog niet goed begrepen en in expe
rimenten zijn zowel dichtheidstoenames als -afnames gemeten. 

* Thermische stabiliteit 
De KSA-cilinder kan beschouwd worden als een 'homogene' warmtebron 

met een temperatuurgradiënt die gericht is langs de straal van de 
cilinder. Het temperatuurverschil tussen centrum en wand is van twee 
parameters afhankelijk. In de eerste plaats van de warmteproduktie 
en daarmee de samenstelling van het KSA; in de tweede plaats van de 
warmtegeleiding van met name het glas. De wandtemperatuur is afhan
kelijk van de temperatuur van de omgeving in de opslagfaciliteit. 
Een te groot temperatuurverschil tussen centrum en wand van de 

cilinder kan spanningen en eventueel breuken in het glas veroorza
ken. Daarom zijn er grenzen aan dit temperatuurverschil. Bij de 
opslag van het KSA moet dus gezorgd worden dat dit temperatuurver
schil niet te groot wordt. In lit 18 is voor cilinders met een dia
meter van 0.234 m dit maximale temperatuurverschil berekend: voor 
diverse soorten borosilicaatglas varieerde dit van 30 tot 70 °C. Hoe 
dit voor de KSA-cilinders van de COGEMA ligt (diameter 0.430 m en 
nog onbekende samenstelling), is nog onduidelijk, ook al zullen de 
temperatuurverschillen vanwege de grotere diameter wel groter mogen 
zijn. 
Een ander aspekt dat in dit verband genoemd dient te worden is de 

metastabiele fase waarin het glas verkeert. Door hoge temperaturen 
en de aanwezigheid van onregelmatigheden kan het glas rekristalli-
seren (ontglazen) in een thermodynamisch meer stabiele vorm. Gere-
kristalliseerd glas bevat meerdere kristallijne fases met afmetingen 
van 1 urn tot enkele 100 urn (afhankelijk van de temperatuur). Dit 
heeft een aantal nadelen: het gerekristalliseerde glas lekt meer; 
dcor de fasescheiding kan een verrijking van splijtingsprodukten in 
stabiele kristalijn fases optreden en er zal door de zwaartekracht 
bezinking optreden. Daarnaast kunnen breuken ontstaan doordat de 
verschillende fasegebiedjes verschillend uitzetten bij hogere tempe
ratuur. Hierdoor zal de toestand van de KSA-cilinder gedurende de 
opslag kunnen veranderen. 

* Mechanische stabiliteit 
Door de diverse verschijnselen zoals die hierboven kort zijn 

besproken, ontstaan in het glas spanningen. Deze spanningen kunnen 
scheuren en breuken veroorzaken, met name als de KSA-cilinders ook 
nog onderhevig zijn aan schokken of stoten. Door scheuren of breuken 
wordt het oppervlak vergroot waardoor tijdens de definitieve opber
ging lekkage kan optreden. Bovendien kunnen kleine deeltjes (i 100 
urn) ontstaan die verspreid worden. 

* Chemische stabiliteit 
Door het vervallen van de radio-aktieve nukliden in het KSA ont

staan nieuwe chemische elementen. Tot nu toe is weinig onderzoek 
verricht aan de zich daardoor wijzigende samenstelling van het KSA 
en de gevolgen daarvan voor de eigenschappen van het KSA. De roest-
vaststalen cilinder met het verglaasde KSA kan aangetast worden door 
de korrosieve werking van (zout) water. 
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Omdat de glazen matrix als insluitmiddel op lange termijn niet 
volledig veilig bevonden wordt, plaatst men de matrix in een roest
vast stalen cilinder die dicht gelast wordt. Bij de keuze van het 
cilindermateriaal moet worden gezorgd dat KSA en cilinder voldoen 
aan de volgende punten: 
- goede warmtegeleiding 
- hoge temperatuur oxidatie weerstand 
- goede sterkte en stabiliteit van het containermateriaal bij hoge 
temperaturen 

- optimale bestendigheid tegen korrosie (met name in het tempera-
tuurgebied 340-870 °C is roestvast staai niet korrosiebestendig) 

- minimale kans op spanningskorrosie 
Omdat tijdens het opwerkingsproces alle gasvormige splijtingspro-

dukten uit het afval verdwijnen, zou men hiermee geen rekening hoe
ven te houden zoals dat bij bestraalde splijtstofelementen wel het 
geval is. Maar tijdens de opslag ontstaan naast Helium wellicht ook 
andere gassen die glas en cilinder extra kunnen belasten. In de 
literatuur wordt hierover niets vermeld. 
Het KSA in de opslagcilinder zal met andere cilinders in een con

tainer opgeslagen kunnen worden. Zoals ik eerder vermelde is hierbij 
belangrijk dat de temperatuurverschillen tussen centrum en wand van 
de KSA-cilinders niet te groot worden en dat de maximumtemperatuur 
van het glas waarboven rekristallisatie plaats vindt niet overschre
den wordt (voor borosilicaatglazen ligt deze temperatuur in het 
algemeen tussen 500 en 600 °C). Vat deze waarden voor het KSA afkom
stig van Frankrijk en Groot Brittanië zullen zijn is nog niet (alge
meen) bekend. Deze waarden worden sterk bepaald door de uiteinde
lijke vorm en samenstelling van het KSA (geometrie, radio-aktivi-
teit, warmteproduktie, warmtekapaciteit). De COVRA zal moeten aan
geven hoe zij denkt in te springen op de specifieke eisen die het 
KSA uit Frankrijk en Groot Brittanië haar stelt. Met name zal aange
geven moeten worden hoe de juiste warmte-afvoer in een container 
geregeld kan worden. In bijlage 2 bereken ik globaal het tempera
tuurprofiel van een KSA-cilinder. 

4.2.2 De bestraalde splijtstofeleaenten 

De COVRA gaat ervan uit dat minder dan 0.1% van de splijtstofele
menten beschadigd is waardoor gas uit de elementen kan ontsnappen. 
Zij baseert dit op ervaringen in kerncentrales. De Deutsche Gesell-
schaf t f ür Wiederauf arbeitung von Kembrennstof f en mbH (DVK), de 
initiatiefnemer van de interim-opslag in Ahaus gaat uit van een per
centage van 1%. Er zijn redenen om aan te nemen dat tijdens de op
slag het percentage van beschadigde elementen groter zal zijn dan 1% 
doordat de splijtstofelementen tijdens de opslag extra en anders 
belast worden. Ik zal de belangrijkste mechanismen bespreken. 
Gedurende hun verblijf in de reaktor, de natte opslag van zo'n 1 è 

2 jaar en de droge opslag in de interimfaciliteit ondergaan de 
splijtstofelementen grote temperatuur- en drukverschillen (zie tabel 
4.1 (uit lit 60)). Dit komt door de slechte warmtegeleiding van het 
Helium in de omhulsels en door de grote omkering in het drukverschil 
binnen en buiten de elementen. Tijdens reaktorbedrijf is het druk
verschil ongeveer 80 bar en van buiten naar binnen gericht. Tijdens 
de droge opslag is het ca. 80 bar grote drukverschil volledig omge
keerd: van binnen naar buiten gericht. De vraag is of de omhulsels 
van de splijtstofelementen hiertegen bestand zijn. 
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einde reactor natte opsla? begin droge 
bedrijfstijd 9P?;«g 

Omhulseltemperetuur 
in °C - binnen 390 50 340-450 

- buiten 360 40 340-450 

Binnendruk door ontsnapte 
gasvormige splijtings
produkten ca 80 bar ca 35 bar 80-95 bar 

Buitendruk vd omgeving 160 bar 2 bar 0.8 bar 

tabel 4.1 Typische waarden voor druk- en temperatuurbelas
tingen van lichtwaterreactor (PWR)-splijtstof-
elementen onder inzet- en opslagomstandigheden 

De waarden in tabel 4.1 gelden overigens voor PVR-elementen, voor 
BVR-elementen is het effekt vergelijkbaar maar kleiner. Het name het 
drukverschil tijdens reaktorgebruik is kleiner: de buitendruk van 
het koelmiddel is ca. 70 bar en de druk in de elementen is ca. 55 
bar. 

Bij een te hoge drukbelasting in de omhulsels gaan de omhulsels 
radieel kruipen ('creep'-effekt) waardoor ze kunnen gaan scheuren. 
Hierbij ontsnappen gasvormige splijtingsprodukten. Onderzoek naar 
dit effekt geeft aan dat er maximum temperatuurgrenzen zijn waar 
beneden geen beschadiging van de Zircaloy-omhulling door te hoge 
drukbelasting te verwachten is. De DWK neemt aan de hand van Ameri
kaanse literatuur een maximum temperatuur van 390 °C aan voor PWR-
elementen. (Voor BVR-elementen neemt de DWK een maximale temperatuur 
van 410 °C aan (lit 61,64)). Beneden deze temperatuur zijn praktisch 
geen beschadigingen te verwachten. De koeling in de opslaghal moet 
daarom in staat zijn om de temperatuur van de bestraalde PWR-splijt-
stofelementen onder de 390 °C te houden. Deze waarde ligt echter 
niet muurvast; in andere literatuur ben ik maximum waarden van 360 
°C (lit 28) en 400 °C (lit 39) tegengekomen. 
Buiten dit kruip-effekt moet rekening gehouden worden met de zoge

naamde scbeurspanningskorrosie (stress corrosion cracking, SCO. 
Hiermee is geen rekening gehouden bij de bepaling van de maximum 
temperatuur door de DWK. Scheurspanningskorrosie treedt op tijdens 
reaktorbedrij f als na een lange periode van minder intensief gebruik 
in een korte tijd opeens veel vermogen geleverd moet worden. Door de 
temperatuur- en drukstijging komen meer gasvormige splijtingsproduk
ten tussen de Uraniumtabletten en het omhulsel waardoor de warmtege-
leiding afneemt. Dit is een kumulatief effekt. In het omhulsel gaan 
mechanische spanningen optreden waardoor de kans op scheuren toe
neemt. Hierbij komt de sterk korroderende werking van de aanwezige 
chemische agressieve splijtingsprodukten zoals Jodium en Cadmium. 
Over de rol van scheurspanningskorrosie tijdens de droge opslag ten 
aanzien van het ontstaan van beschadigingen aan de bekleding van de 
splijtstofelementen is nog weinig bekend. 
Door de radiêle kruip en de scheurspanningskorrosie kunnen dus 

voor maar ook tijdens de opslag de splijtstofelementen beschadigd 
raken. Nadat de elementen uit de reaktor gehaald zijn worden ze 
gekontroleerd op scheurtjes aan de buitenkant (met de zogenaamde 
'Sipping'test). Er kunnen echter ook scheuren (nog) onzichtbaar aan 
de binnenkant van de omhulsels zijn en die worden met deze test niet 
opgemerkt. In lit 40 staat: ".. the sensitivity of current defect 
identification does not assure that all defective rods will be iden
tified, particulary for assemblies stored for extended times in 
water." Sporadisch onderzoek naar onzichtbare scheuren aan de bin
nenkant van de omhulsels toonde aan dat dit vaak het geval is (lit 
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60). Zo werd bijvoorbeeld bij twee splijtstofwisselingen in 1970- en 
1971 in Grundremmingen (Bondsrepubliek Duitsland) meer dan 20% van 
de elementen verdacht van beschadigingen dit 61,67). 
De kruip-deformatie, de scheurspanningskorrosie en de 'gewone' 

korrosie kunnen de bekleding van de splijtstofelementen dus aantas
ten waardoor breuken kunnen ontstaan of zich voortzetten. Ten aan
zien van het laatste staat in lit 39 dat breuken kleiner dan 300 um 
zich bij temperaturen onder 450 °C tijdens opslag niet zullen voort
zetten. 
Bovenstaande feiten doen vermoeden dat niet alleen al voor de op

slag de 1%-grens overschreden wordt, maar dat ook tijdens de opslag 
nog een deel van de elementen beschadigd kan raken. Voor beschadigde 
FVP.-elementen geldt niet een maximum temperatuur van 390 °C maar van 
300 °C (lit 60) en deze laatste temperatuur zal tijdens de interim
opslag met name in het begin overschreden worden. Zie bijvoorbeeld 
figuur 3.4 b. In de berekeningen van de maximale temperatuur zijn 
niet de effekten van scheurspanningskorrosie meegenomen. Hierover is 
nog te weinig bekend, maar men vermoedt dat dit een belangrijke rol 
speelt. De COVRA zal dienen aan te geven hoe zij splijtstofelementen 
waarvan gekonstateerd is dat zij defekten hebben of mogelijk zullen 
krijgen denkt te behandelen en op te slaan. Een element bijvoorbeeld 
dat lek is en geen gassen meer in de omhulling heeft zal een ander 
temperatuurgedrag hebben dan een normaal element. 

4.3 Fouten en onzekerheden in de konstruktie van de Castorcontai-
ners 

De voornaamste kritiek op de konstruktie van de Castor-contaiaer 
richt zich op het dekselsysteem. Kritici zijn niet overtuigd van de 
veilige insluiting van de radio-aktieve splijtingsprodukten in de 
container omdat de meerdere deksels toch niet 100% lekvrij kunnen 
blijven gedurende langere perioden. Als dan, zoals in de vorige 
paragraaf betoogd, meer dan 1% van de splijtstofelementen beschadigd 
zijn of taken, zullen de ongekontroleerde lozingen groter zijn dan 
door de GNS gesteld. Voor de COVRA zouden daardoor dan ook de waar
den voor ('gekontroleerde') lozingen in tabel 3.1 hoger worden. 
De container is in één stuk gegoten en wordt daardoor geacht prak

tisch lekvrij te zijn. De afsluiting met deksels is duidelijk de 
zwakke plek in dit verband. Met valproeven is de integriteit van het 
dekselsysteem voor schokken en stoten getest en afdoende gebleken. 
Het gevaar schuilt echter in het langzaam weglekken van gassen na 
een langere periode doordat de verschillende barrières aangetast 
zijn door de hoge temperaturen, de hoge stralingsniveau's en korro
sie. De radioaktieve gassen die zich in de container kunnen ophopen 
zijn bijvoorbeeld Tritium (H-3), Krypton-85 (Kr-85), CFood-129 
(J-129), Cesium-134 en -135 (Cs-134 en Cs-137). 
Het dekselsysteem bestaat (zie figuur 3.3) uit een primaire deksel 

die vastgeschroefd aan de containerwand is en waar twee elastomeer 
en één metalen ring omheen geplaatst zijn om een goede afsluiting te 
garanderen. Over deze deksel wordt de sekundaire deksel vastge
schroefd met één elastomeer en één metalen ring. Bij eventuele 
lekkages wordt een voegdeksel geplaatst. De lekkages worden gekon
stateerd met behulp van een drukmeter die tussen de sekundaire dek
sel en de beschermdeksel gemonteerd is. De beschermdeksel beschermt 
het systeem tegen *-wendige invloeden en dient als extra stralings
afscherming. 
Een wezenlijk onderdeel in het dekselsysteem wordt gevormd door de 

kunststof en metalen ringen. Deze ringen zijn echter niet bestendig 
over langere perioden. De elastomeer-ringen worden door de hoge 
temperatuur (van ca. 200 °C) en de hoge straling niet betrouwbaar 

28 



geacht voor langere termijn opslag (zie bv lit 52). Op langere ter
mijn zal de afsluiting dus afhankelijk worden van de metalen ringen. 
Deze ringen zijn temperatuur- en stralingsbestendig mits geen korro-
sie optreedt. Nu kan tijdens het (natte) laden van de container in 
de kerncentrale en na het drogen toch een hoeveelheid water of 
waterdamp achterblijven. Samen met zuurstof kan dit de metalen rin
gen aantasten. Hierdoor zal het dekselsysteem niet in alle gevallen 
gedurende de hele interim-opslag de gassen voor 100% binnen kunnen 
houden. 
Hoeveel radio-aktieve gassen er bij een lekkage vrijkomen en welk 

deel van de containers lek zullen raken is moeilijk in te schatten. 
Ook de GNS houdt rekening met een mogelijk lekken door het deksel
systeem van met name het gas tussen primaire en sekundaire deksel 
(Helium of Stikstof). Bij een gekonstateerde lekkage wordt een voeg-
deksel geplaatst. (Het is onduidelijk waarom niet direkt bij aanvang 
van de opslag een voegdeksel geplaatst wordt. Dit zou immers een 
extra afscherming en barrière tegen lozingen betekenen.) De lekkage 
wordt met behulp van een drukmeter gemeten doordat de druk van 6 bar 
tussen bescherm- en sekundaire dekjel afneemt tot onder de 3 bar. In 
het normale geval bevinden de splijtstofelementen zich in onderdruk. 
Door hoge temperaturen en beschadiging van de omhulsels kan de bin-
nendruk toenemen tot boven de 3 bar. In dat geval wordt een lek dus 
niet waargenomen. De vraag is overigens ook of de drukmeter gegaran
deerd goed zijn werk doet gedurende (maximaal) 100 jaar. 

4.4 Fouten en onzekerheden in de inrichting van de opslaghal als 
geheel 

Omdat de COVRA in het lokatie-onafhankelijk Milieu-Effekt-Rapport 
de definitieve vorm van een opslaghal met containers nog niet pre
senteert, geldt ook voor deze paragraaf dat een bespreking van de 
fouten en/of onzekerheden in de konstruktie van de opslaghal geba
seerd zal moeten zijn op de mogelijke overeenkomsten met vergelijk
bare opslaghallen in het buitenland. Omdat nog nergens een opslaghal 
met containers operationeel is, zal ik aan de hand van de in para
graaf 2.3 genoemde ontwerp-grondslagen enkele belangrijke punten 
bespreken. In het lokatie-afhankelijke Milieu-Effekt-Rapport zal de 
COVRA moeten aangeven dat aan deze punten inderdaad voldaan is. 

* Afvoer van de vervalwarmte 
In Scenario 1 dient -als niet of gedeeltelijk opgewerkt wordt-

maximaal 400 ton Uranium in de vorm van splijtstofelementen uit 
Dodewaard en Borssele opgeslagen te worden. Totaal produceren deze 
splijtstofelementen in de containers een vervalwarmte van ongeveer 
0.8 MW (5 a 6 jaar na reaktorbedrijf). Als al deze splijtstofele
menten opgewerkt worden dienen ongeveer 300 KSA-cilinders in con
tainers opgeslagen te worden met een totale warmteproduktie bij het 
begin van de opslag die van dezelfde orde van grootte is. 
De vervalwarmte in een container dient door de containerwand en 

via de koelribben aan de lucht afgegeven te worden. Onder normale 
omstandigheden zal dit gebeuren zolang de luchttemperatuur niet te 
hoog wordt. De luchttemperatuur kan laag gehouden worden door de 
verwarmde lucht af te voeren en koudere lucht aan te voeren; kortom 
door te ventileren. 
Op papier zijn er meerdere mogelijkheden om de warme lucht van de 

containers af te voeren: met behulp van aktieve of passieve venti
latie en met of zonder warmtewisselaars. Bij aktieve koeling wordt 
de lucht (eventueel door filters) door de opslaghal geblazen met 
behulp van aktieve systemen als ventilatoren. Bij passieve koeling 
moet de trek van de ventilatiekanalen en de opwaartse druk van de 
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verwarmde lucht de afvoer van de lucht en dus van de warmte garan
deren. Ook bij passieve koeling kunnen in principe filters gebruikt 
worden om eventuele lozingen van radio-aktieve gassen en aerosolen 
te beperken. Door het gebruik van filters zal het drukverschil tus
sen ventilatie in- en uitgang echter groter moeten worden, wat 
samenhangt met onder andere de warmteproduktie van het opgeslagen 
afval in de opslaghal. De COVRA wil voor de relatief kleine hoe
veelheid splijtstofelementen en/of KSA in Scenario 1 geen filters 
inzetten omdat dat de warmteafvoer zou belemmeren. 
In principe kan de lucht in de opslaghal gescheiden blijven van de 

buitenlucht als de warmte via warmtewisselaars overgedragen wordt. 
Dit is een extra barrière om mogelijk geloosd radio-aktief gas in de 
opslaghal te houden. De COVRA ziet ook hr.er van af omdat de contai
ners al als afdoende insluiting worden beschouwd. Het gebruik van 
warmtewisselaars wordt dan ook meestal voorgesteld bij bunkeropslag. 
De afvoer van de verwarmde lucht hangt van meerdere faktoren af. 

In de eerste plaats van de situatie buiten: bijvoorbeeld luchttem
peratuur, windrichting en -snelheid (als funktie van de hoogte). In 
de tweede plaats van de diverse luchtweerstanden in de opslaghal: in 
de ventilatie in- en uitgangen, van de containers en van eventuele 
filters. 
De warmte-afvoer voor een specifieke opslaghal is te berekenen met 

behulp van computerprogramma's. Het lijkt mij dan ook wenselijk als 
de COVRA in het lokatiegebonden Milieu-Effekt-Rapport opgeeft hoe 
groot de warmte-afvoer is onder verschillende externe en interne om
standigheden. Zo zal de warmte-afvoer aan het begin en einde van de 
opslag bij het vullen respektievelijk legen van de opslaghal een 
ander karakter hebben dan na enkele of meerdere jaren na het begin 
van de opslag. 

* Garanderen subkriticiteit 
Door de plaatsing van de splijtstofelementen in een bepaalde geo

metrie kan voorkomen worden dat er kritische situaties ontstaan 
waarbij dus een zichzelf in stand houdende kettingreaktie optreedt. 
De versplijtingsgraad van de splijtstofelementen is daar overigens 
te groot voor. Algemeen wordt aangenomen dat dan ook aan dit punt te 
voldoen ïs. Bij bet KSA is helemaal geen sprake van enig gevaar voor 
kritische situaties omdat daar de hoeveelheid aanwezig Uranium te 
klein voor is. 

* Bescherming tegen externe invloeden 
De containers moeten beschermd worden tegen min of meer extreme 

invloeden van buiten af. Door de aanwezigheid van vocht, zout, SO2 
en NOx kunnen de containers door korrosie aangetast worden. Hoe 
sterk dit d warmte-afvoer en de insluiting van het kernafval zal 
beïnvloeden is moeilijk te voorspellen; in het algemeen worden deze 
invloeden buiten beschouwing gelaten. 
Meer aandacht krijgen de wat extremere externe invloeden als over

stromingen, aardbevingen, explosies, brand, vallende vliegtuigen, 
terroristische aktiviteiten en dergelijke. Bij de bespreking van de 
effekten van deze (natuur-)rampen op de opslagfaciliteit wordt in 
het algemeen nogal globaal ingegaan op de effekten en tegenmaatrege
len. Dit komt omdat zeer moeilijk is in te schatten hoe een ramp de 
opslagfaciliteit zal beïnvloeden. De effekten die daarbij een rol 
spelen zijn onvoorspelbaar en hebben een komplexe samenhang. Gedacht 
kan worden aan de volgende elkaar inducerende effekten: 
- stijgen van de temperatuur door een gestokte warmte-afvoer (de 
ventilatie-kanalen zijn afgesloten, de hal is ingestort, er heerst 
een hevige kerosinebrand na een vliegtuigongeluk) 

- beschadiging van de splijtstofelementen en/of KSA (door over 
schreiding van de maximaal toegestane temperaturen, door grote 
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schokken) 
- beschadiging van de containers (door vallen, neerstortend puin of 
vliegtuig) 
In bijlage 2 bereken ik globaal de temperatuurstijging van een met 

splijtstofelementen of KSA gevulde container in een situatie waarin 
de warmte-afvoer stokt met als resultaat een stijging rond 1 è 2 °C 
per uur aan het begin van de opslagperiode. Afhankelijk van de 
begintemperatuur van het kernafval voordat de (natuur-)ramp zich 
voltrok dienen min of meer snelle maatregelen genomen te worden. Dit 
kan variëren van enkele uren tot enkele weken. De maatregelen dienen 
gebaseerd te zijn op de containers die splijtstofelementen hebben 
met de hoogste temperaturen. De COVRA zal moeten aangeven hoe de 
(beslissings-)procedure in zulk soort gevallen is. 
De (Castor-)containers worden getest voordat tot produktie kan 

worden overgegaan (zie paragraaf 3.2.2). Er bestaan twijfels of deze 
tests de realiteit wel goed kunnen dekken. Is een vuurproef geduren
de een half uur bij een temperatuur van 800 °C wel representatief 
voor al de te verwachten ongelukken waarbij brand kan ontstaan? Hoe 
zal een met splijtstofelementen of KSA gevulde container zich in 
zo'n test gedragen? 
Mochten de splijtstofelementen na een ongeluk beschadigd raken dan 

neemt de kans toe dat via het (beschadigde) dekselsysteem toch gro
tere hoeveelheden radio-aktieve gassen en/of deeltjes vrij kunnen 
komen. Als dit niet gebeurt dan zullen de problemen na de interim
opslag rijzen: de splijtstofelementen zullen wellicht overgeladen 
worden en dan zal de vluchtige radio-aktieve inhoud alsnog kunnen 
ontsnappen. Beschadigd KSA is verre van wenselijk omdat het in een 
definitieve opbergplaats veel slechter van de biosfeer te scheiden 
is dan onbeschadigd KSA. 

* Bescherming tegen straling 
Zowel het personeel van de opslagfaciliteit als de omgeving erom

heen worden door de direkte radio-aktieve straling belast. Het gaat 
hierbij met name om gamma- en neutronenstraling. De stralingsbelas
ting voor de (menselijke) omgeving kan in principe zo laag mogelijk 
gemaakt worden door bijvoorbeeld dikkere (betonnen) afschermwanden 
te plaatsen en door grotere afstanden tussen opslagfaciliteit en 
bijvoorbeeld woongebieden te kreëren. Bij de containeropslag scher
men de containers zelf al een groot deel van de straling af en vor
men de muren van de opslaghal een extra maar niet essentiële 
afscherming. De dosiswaarde die de COVRA opgeeft, afkomstig van de 
direkte straling op de terreingrens (<0.15 mSv/jaar) is vrij een
voudig te berekenen mits alle ontwerpgegevens bekend zijn en niet 
hoog. Van de definitieve plannen zal afhangen of deze dosis niet 
hoger uitvalt. 

Anders ligt dat voor het personeel dat werkt op de opslagfacili
teit. De doses die zij per jaar oplopen zijn veel moeilijker te 
berekenen en kunnen sterk variëren van persoon tot persoon afhanke
lijk van de taak in de organisatie. Het personeel wordt bestraald 
bij ontvangst en intern transport van de containers en bij onderhoud 
en reparatiewerkzaamheden in de opslagfaciliteit (waarbij het ook 
door inademing inwendig besmet kan raken). Uit het lokatie-onafhan-
kelijke MilieuEffekt-Rapport zijn geen konklusies te trekken over 
plaats en duur van de stralingsbelasting in een jaar en dus ook niet 
over de door het personeel opgelopen doses. 

Vanwege het gebrek aan voldoende gegevens over de precieze vorm 
van de opslagfaciliteit en de taken van de werknemers daarin wordt 
in dit verslag niet verder ingegaan op de stralingsbelasting op het 
personeel. In lit 61 staat in hoofdstuk 7 een interessante beschrij
ving over de situatie bij de plannen in Gorleben. De voor het perso
neel voorspelde doses zouden bij deze containeropslag dicht bij de 
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maximaal toegestane waarde van 50 mSv per jaar komen (afhankelijk 
van de werkzaamheden) en in Gorleben wilde men dan ook gebruik maken 
van zogenaamd "Fremdpersonal", dat meegaat totdat de maximale dosis 
bereikt is. Hiertegen bestond in de Bondsrepubliek Duitsland nogal 
wat weerstand omdat "Fremdpersonal" in de nukleaire geschiedenis van 
Duitsland nogal eens uit gedetineerden en buitenlandse werknemers 
bestaat, die niet voorgelicht worden over de risiko's verbonden aan 
het werken in een nukleaire installatie. 

* Veilige insluiting van het kernafval 
Zoals al eerder vermeld kunnen bij de containeropslag van splijt

stofelementen (ongewenste) lozingen van met name radio-aktieve gas
sen als Krypton-85 optreden. De lozingen kunnen in diverse stadia 
van de opslagperiode plaatsvinden, namelijk: 
- Bij het overladen van de splijtstofelementen uit de transportcon
tainers in de hotcell. De kerncentrales van Dodewaard en Borssele 
hebben een te kleine laadruimte om opslagcontainers met een 
formaat en gewicht als van een Castor-container te laden. Daarom 
zullen, indien een gedeelte van de splijtstofelementen uit deze 
centrales niet opgewerkt wordt, de splijtstofelementen moeten 
worden overgeladen in de opslagfaciliteit. Hierbij kunnen defekte 
splijtstofelementen zitten, waardoor radio-aktieve gassen en 
deeltjes kunnen ontsnappen. De filters in de hotcell kunnen een 
gedeelte van deze stoffen (met name het edelgas Krypton-85) 
namelijk niet tegenhouden. In tabel 3.1 staan de waarden die de 
COVRA opgeeft voor de op te lopen doses op de terreingrens bij dit 
soort lozingen. In bijlage 3 doe ik zelf enige berekeningen aan 
dit soort lozingen. 

- Tijdens de opslag. Zelfs zonder (natuur-)rampen zal tijdens de 
opslag onder normale omstandigheden met 1% beschadigde splijt-
stofeleroenten een minieme hoeveelheid gas door het dekselsysteem 
ontsnappen; met name Tritium, de door de DWK geschatte aktiviteit 
per jaar is gemiddeld ongeveer 104 Bq per container. De COVRA 
maakt hier geen melding van. Mocht het dekselsysteem niet meer 
perfekt afsluiten dan kan natuurlijk nog meer (met name) gas 
weglekken door de eerste en tweede dekselbarrière. Als deze lekken 
niet samengaan met een drukafname in de ruimte tussen beschermdek-
sel en het eigenlijke dekselsysteem, of als de drukmeter kapot is, 
zal ongemerkt gas uit de container kunnen ontsnappen. Het is 
daarom verstandig om in de ventilatie-uitgangen het stralings
niveau van de afgevoerde lucht geregeld te meten. 

- Bij het overladen en plaatsen van de voeqdeksel in geval van 
defekten aan het dekselsysteem. Als een container inderdaad 
radio-aktief gas lekt wat door de drukmeter wordt waargenomen, dan 
wordt de container naar de hotcell gebracht en wordt (afhankelijk 
van de ernst van de lekkage) een voegdeksel geplaatst of wordt de 
inhoud overgeladen in een andere container. Hierbij zal eveneens 
een hoeveelheid radio-aktieve gassen en deeltjes kunnen ontsnappen 
waarvan een gedeelte door de filters van de hotcell naar buiten 
ontsnapt. 

- Bii het overladen aan het einde van de interim-opslag. 
Dit bespreek ik onder het volgende punt. 

* Hanteerbaarheid na de interim-opslag 
Aan het einde van de interim-opslag zullen de splijtstofelementen 

wellicht overgeladen worden in 'opbergkapsules' voor de definitieve 
opberging. Als dit in de hotcell van de opslagfaciliteit gebeurt, 
zullen de radio-aktieve gassen van de (meer dan?) 1% lekkende 
splijtstofelementen dus allemaal vrijkomen en daardoor aanzienlijk 
hogere dosis in de omgeving ten gevolge van lozingen veroorzaken. 
Tenzij de COVRA extra maatregelen neemt. In het lokatie-onafhanke-
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lijke Kilieu-Effekt-Rappcrt wordt op dit aspekt '.'clstrekt niet 
ingegaan. In het definitieve Kilieu-Effekt-Rapport zal dit uitvoerig 
besproken moeten worden. Zoals bekend was één van de redenen om in 
Gorleben de interim-opslag te verbieden de onzekerheid over de 
definitieve opberging en de daaraan verbonden eisen die aan het 
afval zouden gesteld moeten worden. 
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5. Beschrijving van de droge opslag konsepten: 
de bunkeropslag 

5.1 De bunkeropslag; het globale plan van de COVRA 

Bij de bunkeropslag is op een andere manier dan bij de container
opslag voldaan aan de in paragraaf 2.3 genoemde ontwerp-grondslagen. 
Het wezenlijke verschil zit in de plaats waar de stralingsafscher
ming is: bij de bunkeropslag wordt de af scheming gerealiseerd door 
de zware betonnen konstruktie van de bunker. 
Bij de opslag in bunkers (of 'vaults') worden de bestraalde 

splijtstofelementen en de KSA-cilinders in opslagcilinders bewaard 
die in een betonnen bunker geplaatst zijn. De opslagcilinders scher
men nauwelijks gamma- en neutronen-straling af, de afscherming 
wordt, zoals gezegd, door de wanden en bet dak van de bunker gerea
liseerd. De varvalwarmte van het afval in de opslagcilinders wordt 
ook hier door natuurlijke cirkulatie afgevoerd. Door de hogere stra
lingsniveau' s in de opslagbunker dient extra aandacht aan de af
scherming bij de ventilatiekanalen besteed te worden, aangezien 
anders de niveau's bij de ventilatie in- en uitgangen te hoog wor
den. In figuur 5.1 is een vorm van bunkeropslag schematisch weer
gegeven zoals die door de komissie MINSK (zie lit 5) bestudeerd is. 

figuur 5.1 Principetekening van de opslag in een bunker 

Met de opslag van diverse soorten splijtstofelementen in bunkers 
bestaat al ruim 20 jaar ervaring (zie ook bijlage 1), onder andere 
in de USA en Engeland. De verschillen tussen de diverse opzetten 
zitten in ofwel aktieve ofwel passieve koeling, wel of niet gebruik 
van filters in de ventilatiekanalen, direkte koeling of via een 
warmtewisselaar en dergelijke. In figuur 5.2 staat bijvoorbeeld een 
schema van de Vylfavault die in Vales operationeel is. Bij deze 
bunker vindt een iets andere ventilatie plaats en worden filters 
gebruikt. De opgeslagen splijtstofelementen zijn echter van het 
Magnox-type en hebben andere eigenschappen dan de splijtstofelemen
ten met een Zircaloy-bekleding die in Nederland gebruikt (gaan) 
worden. 

Het lokatie-onafhankelijk Milieu-Effekt-Rapport gaat bij de be
schrijving van een bunkeropslag uit van het MINSK-rapport (lit 5). 
Dat vil niet zeggen dat uiteindelijk voor deze vorm van bunkeropslag 
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gekozen zal worden. In de volgende paragraaf zal de MINSK- optie 
nader als voorbeeld besproken vorder.. 

figuur 5.2 Schema van de opslagbunker bij de centrale Vylfa 
in Vales (lit 46) 

Normaal bedrijf Storingen/ 
ongevallen 

Extern transport 
- uitwendige straling 

- lozingen 

.Aan oppervlak con
tainer: 0.1-0.2 «Sv/h 
.Geen 

.Als bij noraaal 
bedrijf 
.Geen 

Verwerking/verpakking 
-uitwendige straling 
-lozingen 

.Alleen in hotcell 

.Overpakken splijtstof 
elementen in opslagei 
linders: 1.7-10 
(«in Kr-«5) 

.Alleen in hotcell 

.Beschadiging vd 
splijtstofelementen 

5 mSv/j bij overladen in hot-
cell: 1.0-10-2 mSv 

Intern transport 
-uitwendige straling 

-lozingen 

Opslag 
-uitwendige straling 

-lozingen 

•Laadmaehine voor op
slagcilinders 
.Geen 

.Alleen in opslaghal, 
aan gebouw: 
< 0.01 mSv/h 
op terrelngrens: 
< 0.15 mSv/j 
•Lekkage splijtstof-
elementen in opslag-
cilinders: 
9.0'10-* mSv/j 

.Idem 

.Ongeval laadmaehine 
met splijtstofele
menten: 6.2-10-1 mSv 

.Als in noraaal bedrijf 
(gedacht wordt aan een 
storing in de warmte
afvoer) 

.Geen 

tabel 5.1 Door de C0VRA berekende doses van uitwendige 
straling en van lozingen bij normaal bedrijf en in 
ongevaWstoringsituaties voor bunkeropslag 

Aan de ontwerp-grondslagen is bij een opslag in bunkers te voldoen 
volgens de C0VRA. De vervalvarmte zal altijd afgevoerd kunnen worden 
tenzij de ventilatie-kanalen afgesloten worden. In dat geval stijgt 
de temperatuur van de opslagcilinders met splijtstofelemer.ten met 
ongeveer 10 °C per uur. Er is dan dus niet al te veel tijd om maat-
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regelen te nemen. De subkriticiteit van de splijtstofelementen is, 
zoals al in hoofdstuk 4 besproken, inderdaad gegarandeerd. Vat 
betreft de bescherming tegen externe invloeden zal de bunker de 
klappen moeten opvangen. De konstruktie van een shock- en waterproof 
bunker wordt mogelijk geacht. De wanden van de bunker en de laad
vloer moeten de straling afschermen. Een 2 meter dikke wand moet een 
dosistempo kleiner dan 0.01 mSv/uur buiten het gebouw kunnen reali
seren. Ook bij de bunkeropslag wordt aan de terreingrens een maxi
male dosis van zo'n 0.15 mSv/jaar voorspeld bij normale omstandig
heden. 

In tabel 5.1 staan de waarden weergegeven van de door de COVRA 
berekende doses ten gevolge van direkte straling en die afkomstig 
van lozingen. In bijlage 3 bereken ik zelf de jaardosis in de longen 
met behulp van een verspreidingsmodel. De karakteristieken van de 
splijtstofelementen zijn gelijk als in tabel 3.1. 
Het valt op dat bij de bunkeropslag meer lozingen kunnen plaatsvin
den dan bij containeropslag; met name als zich een ongeval voordoet 
met de laadmachine die gevuld is met een cilinder met splijtstof
elementen. De lekkage van gassen uit opslagcilinders met splijt
stofelementen wordt door de COVRA minimaal geacht. Deze lozingen 
worden echter wel regelrecht met de warme lucht naar buiten gevoerd. 

5.2 De bunkeropslag beschreven in het MINSK rapport 

In het MINSK-rapport wordt onder andere voor de bunkeropslag een 
optie nader bestudeerd. Deze bunker bestaat dus vooralsnog alleen 
globaal op papier. In het rapport staan de resultaten van bereke
ningen voor stralingsafscherming en warmte-afvoer. Voor de opslag 
van splijtstofelementen, KSA en de rest van het warmteproducerend 
hoog radioaktieve afval worden modulair in te zetten varianten weer
gegeven. De verschillen zijn te vinden in de wanddikten van de muren 
en de hoeveelheid geventileerde lucht per uur. 
In tabel 5.2 staan de belangrijkste gegevens van de opslag in bun

kers voor splijtstofelementen en KSA. De cilinders voor de splijt
stofelementen zijn groter dan die voor het KSA en per opslagpositie 
wordt dan ook één cilinder geplaatst tegen drie bij KSA-opslag. De 
temperatuur van de cilinderwanden is zodanig dat de temperatuur van 
de splijtstofelementen beneden de 300 °C blijft indien de cilinders 
met lucht gevuld worden (dat zou dus ook een veilige temperatuur 
voor beschadigde splijtstofelementen zijn); en beneden 400 °C indien 
de cilinders met Helium gevuld worden. De temperatuur van het ver
glaasde KSA zou beneden de 500 °C blijven. Beneden deze temperaturen 
raken de splijtstofelementen niet beschadigd en gaat het glas niet 
kristalliseren volgens de gegevens in het MINSK-rapport. 
De dikte van de wanden en de laadvloer (die zich boven de opslag

ruimte bevindt en die voor reparaties en dergelijke door het perso
neel betreden moet kunnen worden) is berekend met behulp van een 
computerprogramma met als uitgangspunt een opslagcilinder met 8 
elementen (1000 MWe PVR) na een vervaltijd van 3.5 jaar en met een 
aktiviteit van ongeveer 9.3*10* TBq. Voor een geheel gevulde bunker 
is een korrektie uitgevoerd en voor zowel de laadvloer als de wan
den van de bunker moest 2 meter beton het dosistempo direkt achter 
het beton reduceren tot 0.1 uSv/uur. 
Het KSA heeft een ander stralingsspektrum dan de bestraalde 

splijtstofelementen en bovendien is de afscherming van het glas zeer 
minimaal. Hierdoor dienen bij KSA-opslag iets dikkere muren (2-1 
meter) gebruikt te worden. 
Bij de procedure van ontvangst, intern transport en opslag speelt 

de laadmachine een belangrijke rol. Bij de risikobeschouwingen wordt 
een ongeluk met een met splijtstofelementen gevulde laadmachine als 
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de ernstigste beschouwd. De te verrichten handelingen tussen ont
vangst en opslag zullen voor de MINSK-bunker besproken worden (zie 
figuur 5.3). 

SPliitatofelementen KSA 

aantal cilinders 
per opslagpositie 

afmetingen cilinder 
(in m) 

aantal elementen 
per cilinder 

maximale warmtepro-
duktie (in kW) per 
opslagpcsitie 

» 1.2 
1 4 

KCB 

9 

KCD 

44 

5.7 5.4 

lOOOHWe 

8 

6.4 

# 0.43 
1 1.35 

afval van 
1.33 tonU 

10.5 

ei 1 inderwandtentper atuur 
(in °C) 

onderlinge afstand 
opslagposities (in m) 

luchtflow per 
opslagpositie (in m3/uur) 

< 100-120 

2.5 

2800 

300 

1.7 

2560 

muurdikte (in m) 2.1 

tabel 5.2 De gegevens voor de bunkeropslag van bestraalde 
splijtstofelementen en kernsplijtingsafval zoals 
die is weergegeven in het MINSK-rapport 

De bestraalde splijtstofelementen en/of KSA-cilinders worden in 
transportcontainers via weg- of railvervoer aangevoerd. In de ont
vangsthal van de opslagfaciliteit worden de containers met een 
bovenloopkraan van vrachtwagen of trein gehaald en gekontroleerd op 
oppervlakteverontreinigingen en stralingsniveau. Daarna worden de 
containers vertikaal onder de hotcell geplaatst op een hydraulisch 
hefplateau. De moeren van de containerdeksel worden verwijderd en 
het hefplateau drukt dan de container gasdicht tegen een opening in 
de vloer van de hotcell. In hoeverre deze afsluiting de gassen en/of 
aerosolen inderdaad tegenhoudt wordt niet vermeld in het MINSK-rap
port. Het is in principe denkbaar dat toch enig gas door de afsluit
ing weglekt. 

' it 
b-i 75 

~t 
•i rTilTiiri f 

«ramr 
r-ir-ii—ii—iwnnnw 

figuur 5.3 De procedures tussen ontvangst en opslag in de 
bunkeropslag beschreven door de cie MINSK 
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Nadat de toegang tot de hotcell vrijgemaakt is wordt de deksel van 
de container verwijderd en worden de splijtstofelementen met een 
kraan overgeladen in een opslagcilinder. De opsiagcilinders staan op 
een rollenbaan in een andere ruimte onder de hotcell en kunnen be
reikt worden via een afsluitbare opening in de vloer van de hotcell. 
Bij de opslag van KSA vindt de aanvoer van het KSA al in opslag-
cilinders plaats. Voor KSA-opslag wordt in het MINSK-rapport de hot
cell overbodig geacht: de transportcontainers worden dan direkt 
onder de laadmachine geplaatst. 
Als de cilinder gevuld is met een inert gas als Helium, wordt de 

gevulde cilinder dichtgelast met een lasautomaat, de lassen worden 
ultrasoon gekontroleerd en vervolgens wordt de cilinder onder een 
plug in de laadvloer gereden. De laadmachine verwijdert de plug, 
hijst de gevulde cilinder omhoog in een afschermende loden omhul
ling, plaatst de plug weer terug en vervoert de cilinder tot boven 
de opslagpositie in de opslaghal. Daar wordt weer een plug in de 
laadvloer verwijderd, de cilinder wordt in een rek geplaatst en de 
laadvloer weer afgesloten. 
De lekkage van radio-aktieve gassen en vaste deeltjes (als crud) 

kan in principe alleen plaatsvinden bij de met splijtstofelementen 
gevulde cilinders. Het KSA bevat immers in principe geen gassen meer 
en het glas moet voor een volledige insluiting zorgen. De druk in 
een met Helium gevulde cilinder (de COVRA zal de cilinders inderdaad 
met Helium vullen) is ongeveer 30 bar. Bij lekkende splijtstofele
menten zal het aandeel van de radio-aktieve gassen in de druk klei
ner dan 5% zijn en dus niet een extra belasting vormen voor de las
sen die een druk van 30 bar makkelijk aan moeten kunnen. 
De opslaghal is gevuld met rijen opslagcilinders. Per rij wordt in 

de schoorsteen de aktiviteit van de lucht gemeten. Mocht blijken dat 
er ergens in de rij een cilinder lekt dan worden de cilinders één 
voor één weer in de laadmachine geplaatst. De lucht in de laadmachi
ne wordt weggezogen en gemeten op aktiviteit. Bij lekkage wordt de 
cilinder naar de hotcell gebracht en wordt de las gekontroleerd en 
gerepareerd. Uiteraard dient een lekkende opslagcilinder zo snel 
mogelijk gerepareerd te worden, des te langer men wacht des te meer 
aktiviteit vrij kan komen. Het is dus belangrijk dat het traceren 
van de lekkende opslagcilinder niet te veel tijd in beslag neemt. In 
het MINSK-rapport is van deze tijd geen schatting gegeven. 
Een andere vorm van kontrole op lekkage kan plaatsvinden met meet

systemen die per opslagcilinder geïnstalleerd worden. Gedacht kan 
dan worden aan een drukmeter zoals die bijvoorbeeld bij de Castor-
container gebruikt wordt. In het MINSK-rapport wordt deze detektie-
mogelijkheid afgewezen vanwege de extra komplikaties voor de opslag, 
de prijs en de slechte betrouwbaarheid van zo'n systeem gedurende 
langere perioden. Als deze opmerking ook geldig is voor het detek-
tiesysteem bij de (Castor-)containers, dan zal na een bepaalde peri
ode radio-aktief gas kunnen ontsnappen zonder dat dat waargenomen 
wordt. 
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6. Kritiek op de bunkeropslag 

6.1 Fouten en onzekerheden in de toestand van het afval 

Op dezelfde wijze als in hoofdstuk 5 bij de containeropslag is ook 
voor de bunkeropslag (als in het MINSK-rapport beschreven) op drie 
niveau's kritiek te leveren. De kritiek op de konditie van het afval 
en dan met name die van de splijtstofelementen blijft natuurlijk ook 
hier van toepassing. Toch zijn er wel verschillen die effekt kunnen 
hebben op de vorm en samenstelling van het afval over lange tijd. 
Vat betreft het KSA kan verwezen worden naar paragraaf 4.2.1. Het 

RSA wordt altijd in een opslagcilinder geplaatst, bij de container
opslag dient de container als afscherming voor de straling en be
scherming tegen externe invloeden. Gezorgd dient te worden dat het 
temperatuurverschil tussen het centrum en de wand van de cilinder 
niet te groot wordt vanwege de kans op breuken in het glas. Het 
temperatuurverschil dat in het MINSK-rapport genoemd wordt is onge
veer 200 °C. Van de samenstelling van het KSA hangt af of dit niet 
een te groot temperatuurverschil is. 

Wat betreft de bestraalde splijtstofelementen is de situatie hier 
toch enigzins gewijzigd. Het name als de opslagcilinders gevuld 
worden met Helium. In paragraaf 4.2.2 is betoogd waarom meer dan 1% 
van de splijtstofelementen beschadigd kan zijn of raken tijdens de 
opslag. Twee effekten speelden daarbij een belangrijke rol: het 
kruip-effekt en de scheurspanningskorrosie. De scheurspanningskorro-
sie onstaat voor de opslag maar het kruip-effekt treedt op door de 
temperatuur- en drukverschillen tijdens reaktorbedrijf en opslag. De 
omstandigheden van de opslag zijn nu anders dan bij de container
opslag met Castor-containers en daardoor ook deze temperatuur- en 
drukverschillen. Vergelijkend met de laatste kolom in tabel 4.1 is 
te zien dat voor opslagcilinders die ook met Helium gevuld zijn met 
name het drukverschil tussen binnen- en buitenkant van de splijt
stofelementen kleiner is. Immers de buitendruk in de cilinder is 
ongeveer 30 bar wat een drukverschil van 50-60 bar veroorzaakt. De 
omkering van het drukverschil is dus niet zo groot als bij de opslag 
in Castors. Mogelijk treden hierdoor minder beschadigingen op dan 
bij de opslag in containers. 

6.2 Fouten en onzekerheden in de konstruktie van de opslagcilinders 

De taak van de roestvast stalen opslagcilinders is on de radio-
aktieve inhoud volledig binnen te houden. Bij de opslag van splijt
stofelementen spelen natuurlijk de radio-axtieve gassen en aerosolen 
een rol. De opslagcilinder is in de opslaghal onderhevig aan de vol
gende invloeden: 
- temperaturen van < 100 - 120 °C (splijtstofelementen) 

300 °C (KSA) 
- hoge straling 
- inwendige druk van 30 bar 
- korrosie 
De hoge temperaturen zullen spanningen in de wand van de opslag
cilinder veroorzaken maar er mag aangenomen worden dat het staal 
hier goed tegen bestand is. Gesteld wordt dat het staal ook bestand 
is tegen de hoge straling. In dit hoofdstuk wordt hier niet verder
op ingegaan. De hoge druk in de cilinder zal vooral via de mogelijke 
onvolkomenheden in de lasnaad tot een afname zien te komen. Als deze 
naden door korrosie worden aangetast kan gas ontsnappen. In dit 
geval kan de korrosie van binnen uit optreden bij lekkende splijt-
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stofeiementen door de korroderende werking van Cesium, Jodium en 
Cadmium, maar ook van buiten naar binnen door de aantasting van de 
zoute zeelucht (de opslagfaciliteit is in Borssele en dus aan zee 
gepland). Nu zijn de opslagcilinders gemaakt van roestvast staal en 
dus redelijk bestand tegen korrosie. De vraag is in hoeverre lekken 
kunnen ontstaan over een lange periode. In het MINSK-rapport wordt 
uitgegaan van 1% lekkende cilinders gedurende de totale interim-op
slag van 40 jaar. Hoe groot dit percentage voor een honderdjarige 
opslag zal ' jn is moeilijk te zeggen, maar in redelijkheid mag toch 
een lekpercentage van enkele procenten worden verwacht (afgezien van 
hot feit dat de 1% waarschijnlijk ruw geschat is)-

6.3 Fouten en onzekerheden in de inrichting van de opslaghal als 
geheel 

Net zoals ik in paragraaf 4.4 gedaan heb zullen in deze paragraaf 
de ontwerpgrondslagen langsgelopen worden om kanttekeningen te zet
ten bij de bunkeropslag. Het probleem hierbij is weer dat de defi
nitieve plannen nog niet bekend zijn en dat daardoor mijn kritiek 
vrij algemeen van aard zal zijn. 

* Afvoer van de ver^alwarmte 
In Scenario 2 dient tevens afval opgeslagen te worden van de nieuw 

te bouwen centrales E'.et een totaal vermogen van 2000 MWe (of 4000 
MWe, zoals in de richtlijnen voor het lokatiegebonden Milieu-Effekt-
Rapport aangenomen wordt (zie lit 4)). Dit zou in totaal ongeveer 
1950 ton Uranium inhouden. Omdat hoogstwaarschijnlijk de splijtstof
elementen van Dodewaard en Borssele allemaal opgewerkt worden, zal 
in dat geval naast 300 KSA-cilinders ook 1550 ton Uranium in de vorm 
van splijtstofelementen of KSA (1160 cilinders) opgeslagen moeten 
worden. Dit vertegenwoordigt een vervalwarmte van ongeveer 4 MW (na 
5 a 6 jaar). 
Het is nog onduidelijk hoe groot de bunker(s) worden die de COVRA 

in gebruik gaat nemen. In lit 69 is sprake van één bunker met een 
kapaciteit van 15000 ton Uranium. De COVRA zal het afval van Scena
rio 2 dus waarschijnlijk in één bunker opslaan. 
Voor de bunkeropslag zijn varianten bedacht met aktieve en pas

sieve koeling, met of zonder gebruik van warmtewisselaars en een 
opslag waarbij de opslagcilinders in horizontale of in vertikale 
positie geplaatst worden. Al deze verschillen hebben gevolgen voor 
de in de bunkeropslag heersende temperaturen. De temperatuur van de 
verwarmde lucht in de bunker kan waarden tot boven 100 °C krijgen. 
De belangrijkste verschillen met de containeropslag zijn geleger. 

in de volgende punten: 
- Doordat de straling van het afval in de opslagcilinder nauwelijks 
door de cilinder wordt afgeschermd, moet gezorgd worden dat de 
omgeving altijd wordt afgeschermd door een dikke laag beton. Dit 
geldt dus ook voor de ventilatie in- en uitgangen. Zoals in figuur 
5.1 en 5.2 te zien is worden deze in- en uitgangen dan ook in een 
knik gelegd zodat ook in horizontale richting de afscherming goed 
is. Dit heeft echter wel gevolgen voor de warmte-afvoer aangezien 
de weerstand hierdoor groter wordt. De COVRA zal met berekeningen 
moeten aangeven dat de warmte-afvoer inderdaad altijd gegarandeerd 
is, ook als de bunker niet geheel gevuld is aan het begin en eind 
van de interimopslag. 

- Afhankelijk van het ontwerp zullen de opslagcilinders direkt 
omgeven kunnen zijn door beton. In dat geval worden de cilinders 
in betonnen schachten geplaatst waar luchtkanalen op aangesloten 
zijn. Het beton zal in dit geval warmte opnemen en er toe kunnen 
bijdragen dat de cilinderwandtemperatuur toeneemt. En dat heeft 
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dan weer gevolgen voor de temperaturen van het opgeslagen afval. 

* Garanderen subkriticiteit 
In het MINSK-rapport (lit 5, blz 55) staat ten aanzien van dit 

punt: "De sub-criticiteit in de vault wordt gewaarborgd door de 
administratieve en fysische controle op de binnenkomende splijt
stofelementen en door de constructie en materiaalkeuze van de op
slagcilinders. De subkriticiteit wordt in eerste instantie gewaar
borgd door de positionering van de elementen." De COVRA zal moeten 
aangeven hoe zij dit wil bewerkstelligen en hoe kritisch de sub
kriticiteit is. Wat dit laatste betreft: Wat is er voor nodig om 
toch kritische situaties in de bunker te krijgen? Kan dit punt mak
kelijk en snel bereikt worden? Met name bij ongelukken tijdens 
intern transport kan de positionering van de elementen in de opslag
cilinder veranderen, met mogelijke gevolgen voor de subkriticiteit. 

* Bescherming tegen externe invloeden 
De bunker heet bestand te zijn tegen de extreme externe invloeden 

die de bunker zouden kunnen teisteren. De schade die een groot onge
luk zal veroorzaken zal veelal indirekt optreden. Doordat bijvoor
beeld de ventilatie in- en/of uitgangen afgesloten worden kan de 
temperatuur in de bunker snel stijgen. In bijlage 2 bereken ik glo
baal de temperatuurstijging in zo'n geval en kom op waarden van 10 
tot 30 °C/uur aan het begin van de opslagperiode (na zes jaar is dit 
ongeveer 5 °C/uur). In zo'n geval moeten er dus zeer snel maatrege
len genomen worden en de COVRA zal dan ook moeten aangeven wat zij 
in zo'n noodsituatie denkt te doen. 
De bunkeropslag is voor de minder extreme externe invloeden 

gevoeliger dan de containeropslag. Door de aanwezigheid van vocht, 
zout, SOz en NOx en hoge temperaturen kunnen de wanden van de op
slagcilinders aangetast worden waardoor lekken kunnen optreden en 
tijdens of na de interim-opslag overgeladen moet worden. 

* Bescherming tegen straling 
Hiervoor geldt een vergelijkbaar verhaal als bij de containerop

slag. De COVRA geeft voor de terreingrens een jaardosis op van maxi
maal 0.15 mSv terwijl de dosis aan de wanden van de opslagfaciliteit 
kleiner dan 0.01 mSv per uur zal zijn. In het lokatiegebonden 
Milieu-Effekt-Rapport zal moeten blijken of deze waarden inderdaad 
haalbaar zijn. 
De doses voor het personeel zijn ook voor de bunkeropslag moeilijk 

te berekenen. De doses worden met name opgelopen tijdens de ont
vangst van de transportcontainers. Het dosistempo aan het oppervlak 
van een container is ongeveer 0.1 tot 0.2 mSv/uur. Verder kan het 
personeel doses oplopen tijdens herstel en onderhoudswerkzaamheden 
in de hotcell. In het MIN.'K-rapport gaat men uit van een jaardosis 
voor het hele (30 mensen bellende personeel) van 150 mSv oftewel 
gemiddeld 5 mSv per persoon per jaar. Maar sommige personeelsleden 
zullen natuurlijk een grotere dosis dan de gemiddelde dosis oplopen 
en andere minder. 

Hoe in de diverse ruimtes van de eventuele bunkeropslag van de 
COVRA de stralingsniveau's zullen zijn en wat daardoor de geschatte 
doses voor de diverse personeelsleden afzonderlijk zullen zijn, zal 
door de COVRA vermeld moeten worden. 

* Veilige insluiting van het kernafval 
Als de COVRA niet gebruik maakt van warmtewisselaars of luchtfil-

ters is de wand van de opslagcilinder de enige barrière tussen 
splijtstofelementen en omgeving. De mogelijk aanwezige radio-aktieve 
gassen in de opslagcilinder en het radio-aktieve stof (zoals crud) 
kunnen indien de opslagcilinder beschadigd is, naar buiten verdwij-
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nen. De COVRA neemt aan dat gedurende de opslag van 100 jaar 1% van 
de opslagcilinders zal gaan lekken. De 1%-adnname is betrekkelijk 
willekeurig gekozen, in het MINSK-rapport gaat men ook uit van 1% 
maar dan over 40 jaar. De COVRA zal aan de hand van onderzoek en 
ervaringen elders moeten aangeven hoe men aan dit getal komt. 
Net als bij de containeropslag kunnen op een aantal momenten in de 

opslagperiode lozingen optreden. Naast de in paragraaf 4.4 genoemde 
punten: tijdens overladen, tijdens de opslag, tijdens reparaties en 
aan het einde van de interim-opslag, kan bij de bunkeropslag ook 
tijdens het interne transport een grotere hoeveelheid radio-aktieve 
deeltjes ontsnappen. Als de opslagcilinder bijvoorbeeld tijdens 
intern transport beschadigd raakt door een ongeluk waarbij de cilin
der valt. Zoals in tabel 5.1 te zien is zou dan eei hoeveelheid 
aktiviteit kunnen ontsnappen die een dosis van C.C mSv op de ter-
reingrens oplevert. 

* Hanteerbaarheid na de interim-opslag 
Als na een interim-opslag van splijtstofelementen en KSA de op

slagcilinders weer uit hun opslagposities gehaald worden en even
tueel overgeladen worden in transportcontainers of 'opbergkapsules' 
dan zal bij dit overladen het radio-aktieve gas en bijvoorbeeld het 
crud van de splijtstofelementen kunnen ontsnappen en hogere doses in 
de omgeving van de opslagfaciliteit teweeg brengen dan gedurende de 
opslagperiode. Aangenomen dat dit in de hotcell van de opslagfacili
teit gebeurt en de COVRA geen extra maatregelen neemt. Door de hoge 
temperaturen tijdens de opslag en de invloeden van korrosieve stof
fen zal een gedeelte van de opslagcilinders afgeschreven moeten 
worden, vanwege de ongeschiktheid voor de definitieve opberging. Dit 
geldt zowel voor de cilinders met splijtstofelementen als die met 
KSA. De COVRA zal daarom moeten aangeven wat er in dat geval gedaan 
wordt. 
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7. Konklusies 

7.1 Inleiding 

De veiligheid van droge interim-opslag van bestraalde splijtstof
elementen en kernsplijtingsafval hangt van diverse faktoren af. Bij 
de konstruktie van een opslagfaciliteit probeert men zoveel mogelijk 
risiko-faktoren uit te schakelen en worden meerdere barrières opge
worpen om (de straling van) radio-aktieve elementen uit het kern
afval gescheiden van de leefomgeving te houden. Het ontwerpen van 
zo'n veilige opslag is een moeilijk karwei omdat vele fysische en 
chemische aspekten een rol spelen die elkaar onderling beïnvloeden 
en vooral omdat het onderzoek naar de eigenschappen van splijtstof-
elementen en KSA onder droge-opslag-omstandigheden nog volop gaande 
is. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de juridische aspek
ten die de opslagmogelijkheden beperken. 
De organisatie die een droge-opslagfaciliteit voor kernafval wil 

bouwen, in dit geval de COVRA, zal dus thuis moeten zijn in meerdere 
disciplines, zoals chemie, kernfysika, thermodynamika, materiaalkun
de, bouwkunde en stralingshygiëne. Dit geeft al aan dat de problemen 
bij het ontwerpen van een veilige opslag of opberging zeer komplex 
zijn. De onderzoeken op de deelgebieden zijn nog steeds gaande. 
In het lokatie-onafhankelijke Milieu-Effekt-Uapport (MER) zijn 

slechts globaal de plannen van de COVRA weergegeven zonder dat diep 
ingegaan wordt op voornoemde aspekten. In dit verslag heb ik de 
risiko's rond container- en bunkeropslag bestudeerd om de voorstel
len te toetsen die de COVRA in de vergunningaanvraag en lokatie-ge-
bonden MER zal presenteren. De hele opslagfaciliteit zal afgestemd 
moeten zijn op de eigenschappen van het kernafval (samenstelling, 
warmteproduktie en radio-aktiviteit) en het ligt dus voor de hand om 
te kijken naar de eisen die het kernafval aan een veilige opslag 
stelt. 

De risiko's die het personeel van een opslagfaciliteit oploopt 
zijn buiten beschouwing gelaten vanwege de onzekerheid over de defi
nitieve vorm van de faciliteit en de taken van de verschillende 
werknemers daarin. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten 
samengevat voor de opslag van het kernsplijtings-fval en de be
straalde splijtstofelementen. 

7.2 De opslag van het kernsplijtingsafval 

De konditie van het verglaasde KSA kan tijdens de interim-opslag 
slecht worden, als gevolg van rekristallisatie van het glas en door 
interne spanningen waardoor breuken kunnen ontstaan. De twee be
langrijkste oorzaken zijn de intensieve (alfa-)straling en de 
warmteproduktie van het KSA. De alfa-straling kan door a-recoil, 
ionisatie en de vorming van Helium de (chemische) samenstelling 
veranderen, waardoor gebiedjes in het KSA ontstaan met een awdere 
dichtheid en warmte-uitzettingscoëfficiënt. Dit veroorzaakt spannin
gen in het KSA. 

Maar het belangrijkste gevaar voor het KSA tijdens de interim
opslag wordt veroorzaakt door de beperkingen in de diverse toege
stane temperaturen in een KSA-cilinder. In de eerste plaats heeft 
het KSA een temperatuurgrens waarboven rekristallisatie kan optreden 
(dit wordt versterkt door de aanwezigheid van onregelmatigheden in 
het KSA, bijvoorbeeld veroorzaakt onder invloed van de straling). 
Deze maximumtemperatuur ligt voor borosilicaatglas gemiddeld tussen 
500 en 600 °C en mag niet overschreden worden. In de tweede plaats 
is er een grens aan het temperatuurverschil tussen centrum er. wand 
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van de KSA-cilinder. Te grote temperatuurverschillen veroorzaken 
grote spanningen in het KSA waardoor scheuren en breuken kunnen 
optreden. Dit temperatuurverschil is afhankelijk van de saaenste-
Hing van het KSA, de daaruit volgende warmteproduktie, warategelei-
dingscoêfficiënt en de afmetingen van de cilinder. Hoe groot dit 
voor de KSA-cilinders afkomstig van Frankrijk en Engeland zal zijn 
is onbekend. 
Om de opslag in contairers of bunker(s) te kunnen beoordelen zijn 

dit soort gegevens van belang. Vat de eigenschappen van het KSA uit 
Engeland zullen zijn is echter nog volledig onbekend, de eigenschap
pen van het KSA uit Frankrijk zijn wel bekend maar nog niet open
baar. Dit maakt het moeilijk om de definitieve plannen van de COVRA 
goed te beoordelen. 

In bijlage 2.3b blijkt bijvoorbeeld uit mijn globale berekeningen 
dat een variatie in de warmtegeleidingscoëfficiënt van 1.0 of 1.5 
V/m°C centrumtemperaturen veroorzaakt variërend van 450 tot 385°C en 
temperatuurverschillen tussen centrum en wand variënd van 205 tot 
140 °C. De gekozen waarden voor de warmtegeleidingscoêfficiënt zijn 
in overeenstemming met de waarden van borosilicaatglas dat nu op 
diverse plaatsen in laboratoria vervaardigd wordt. Het is duidelijk 
dat een kleine variatie grote gevolgen voor temperatuur en tempera
tuurverschil heeft. De hier berekende temperaturen zouden represen
tatief kunnen zijn voor een KSA-cilinder (3.5 kW warmteproduktie} 
onder normale omstandigheden in een bunker aan het begin van de 
opslag. Ze zijn met een globale berekening berekend en zijn liggen 
onder de maximaal toegestane temperaturen voor KSA. 
Hoe deze temperaturen en temperatuurverschillen in een container 

zullen zijn is veel moeilijker te berekenen. Ik ben hierover in de 
door mij doorgenomen literatuur geen berekeningen tegengekomen. Met 
de opslag van K5A in containers is geen praktijkervaring opgedaan. 
De COVRA zal dan ook moeten aangeven wat het temperatuurprofiel door 
de wand van de container met een bepaald aantal KSA-cilinders is. 
Dit is met name belangrijk in het geval van noodsituaties waarbij 

de warmte-afvoer geheel of gedeeltelijk stokt. In bijlage 2.?b en d 
bereken ik globaal de temperatuurstijging per uur die in zo'n geval 
optreedt (aan het begin van de opslag). Voor de containeropslag 
levert dit een waarde op van ongeveer 1 a 2 °C/uur (overeenkomend 
met wat de COVRA opgeeft voor een container gevuld met splijtstof
elementen met een vergelijkbare warmteproduktie), voor de bunkerop
slag is deze stijging ongeveer 30 °C/uur (vijf jaar na reaktorbe-
drijf is dit ongeveer 5 °C/uur). Omdat de temperaturen van het KSA 
zeker in het begin van de opslag hoge waarden hebben moeten dus snel 
maatregelen getroffen worden om de warmte-afvoer weer te hervatten. 
De COVRA zal dus moeten aangeven wat die maatregelen zijn en hoe 
lang het KSA boven de maximumtemperatuur mag blijven zonder dat 
schade optreedt. 
Ik zet de informatie die nodig is om een juist oordeel te vellen 

over de veiligheid van de opslagfaciliteit nog eens op een rij: 
Voor zowel container- als bunkeropslag moeten wat betreft de 
invloeden van de temperatuur op het KSA de volgende eigenschappen 
bekend zijn: 
- samenstelling van het KSA aan het begin van de opslag 
- warmteproduktie van het KSA aan het begin van de opslag 
- afmetingen van de KSA-cilinder 
- gemiddelde wandtemperatuur 
- gemiddelde centrumtemperatuur 
- maximaal toegestane temperatuur van het KSA 
- maximaal toegestane temperatuurverschil tussen centrum en wand 
van het KSA 

- warmtegeleidingscoëfficiënt van het KSA 
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- warmte-afvoer in de opslaghal bij gevulde hal en bij het begin en 
einde van de opslag 

En daarbij dient ook aangegeven te worden wat de spreiding in deze 
getallen is en wat voor gevolgen dat heeft voor de ontwerpen van de 
twee opslagvormen. Dit is met name van belang omdat het KSA dat uit 
Vindscale komt ongetwijfeld andere eigenschappen zal hebben dan dat 
uit Marcoule. Zo is in mijn rekenvoorbeeld dat ik hierboven noemde 
te zien wat de gevolgen voor temperatuur en temperatuurverschil zijn 
indien de warmtegeleidingscoëfficiënt varieert. Wordt het ene soort 
afval op een andere manier behandeld en opgeslagen dan het andere? 

Als gevolg van de invloeden van straling, temperatuur, korrosie 
schokken en dergelijke kan het KSA scheuren waarbij kleine deeltjes 
vrij in de cilinder komen. Over de hoeveelheid radio-aktief gas in 
het KSA dat door verval van splijtingsprodukten kan ontstaan, staan 
in de literatuur geen gegevens. De hoeveelheid gas zal echter in 
verhouding tot de gassen in de splijtstofelementen vrij klein zijn 
omdat daar (als het goed is) nog alle gassen inzitten die tijdens 
het reaktorbedrijf gevormd zijn. Indien de cilinder ondertussen ook 
niet geheel lekvrij meer is kunnen deze radio-aktieve deeltjes 
buiten de cilinder komen. Als deze cilinder zich in een container 
bevindt zal dit stof wel in de container gehouden kunnen worden. In 
de bunker zal dit door de lucht naar buiten gevoerd kunnen worden 
indien zich geen filters in de ventilatie-uitgang bevinden. 
De COVRA gaat er van uit dat onder normale omstandigheden tijdens 

de opslag geen radio-aktieve deeltjes naar buiten kunnen ontsnappen. 
Het lijkt mij dat dit inderdaad het geval is. Tijdens de interim
opslag ontstane defekten zullen dan waarschijnlijk niet tijdens de 
interimopslag veel risiko veroorzaken; na de interim-opslag (over 
zo'n 50 tot 100 jaar) moeten de KSA-cilinders echter gebruikt gaan 
worden voor de definitieve opberging en het is belangrijk dat het 
KSA dan nog in zijn originele staat is (met een sterk afgenomen 
warmteproduktie). Aangezien, zoals ik hierboven heb aangegeven, de 
kans groot is dat met name aan het begin van de opslag de temperatu
ren en temperatuurverschillen te grote waarden aan kunnen nemen 
(uitgaande van de gegevens die ik in de literatuur ben tegengekomen) 
en gezien de onzekerheid en onbekendheid over de eigenschappen van 
het uit Frankrijk en Engeland terugkerende KSA moet de COVRA aller
eerst kunnen aantonen dat deze waarden lager zijn dan de door mij 
(en in het MINSK-rapport) berekende. 

7.3 De opslag van bestraalde splijtstofelementen 

De mogelijke defekten die bij bestraalde splijtstofelementen kun
nen optreden worden met name veroorzaakt door het zogenaamde kruip-
effekt en door de scheurspanningskorrosie (zie paragraaf 4.2.2). De 
scheurspanningskorrosie vindt plaats tijdens reaktorgebruik, terwijl 
de kruip veroorzaakt wordt door de verandering in druk en tempera
tuur wanneer de elementen droog worden opgeslagen. Gebaseerd op de 
uitzetting veroorzaakt door het kruipen van de bekleding van de 
splijtstofelementen zijn maximum temperaturen berekend waarbeneden 
geen schade in de vorm van scheuren en/of breuken in de bekleding 
zouden kunnen optreden. Voor PWR-elementen wordt een temperatuur-
grens van ongeveer 390 °C genomen (beschadigde PWR-elementen: 300 
°C), voor BWR-elementen is dit 410 °C. Aan het begin van de opslag 
zijn de temperaturen van de splijtstofelementen ongeveer van die 
orde, afhankelijk van de 'leeftijd' van de splijtstofelementen en de 
versplijtingsgraad en vermogensgeschiedenis. 

De scheurspanningskorrosie wordt bij de berekening van de grens-
temperaturen niet betrokken en de enige reden daarvoor lijkt te zijn 
dat men gewoon niet goed weet hoe groot de rol ervan is. Onderzoek 
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naar de effekten hiervan op de elementbekleding is nog steeds 
gaande. 
In bijlage 2.3a bereken ik globaal het temperatuurprofiel van een 

met splijtstofelementen gevulde Castor-container. De daarin bereken
de temperaturen voor de bekleding van het 'buik-element' liggen rond 
200 °C (begin opslag). In de werkelijkheid zal dit veel groter zijn. 
Een belangrijke konklusie die uit deze rekenpartij te trekken is, is 
dat de grootste temperatuursprong optreedt in de ruimte tussen de 
binnenwand van de container en de splijtstofelementen in het inzet-
stuk. De geometrie van de splijtstofelententen en de vorm en samen
stelling van het inzetstuk bepalen zeer sterk de temperatuur van de 
bekleding van de splijtstofelementen. Dit zelfde geldt voor de 
splijtstofelementen in een bunker die in een opslagcilinder 
geplaatst worden. De COVRA zal de resultaten van de berekeningen aan 
de temperaturen in container en opslagcilinder moeten opgeven, 
inklusief de spreiding in die waarden. 
De COVRA gaat uit van een percentage lekkende splijtstofelementen 

van 0.1% procent terwijl in Duitse literatuur van 1% uitgegaan 
wordt. Door de invloeden van de scheurspanningskorrosie en de 
kruip-deformatie is het echter zeer aannemelijk dat tijdens de 
interim-opslag meer splijtstofelementen gaan lekken. Zo is bekend 
dat indien zich aan de binnenkant van de bekleding kleine scheuren 
bevinden, deze met de huidige detektiemogelijkneden niet waargenomen 
hoeven te worden. Deze aanvankelijk onzichtbare scheurtjes kunnen 
tijdens de interim-opslag groter worden waardoor gas kan ontsnapper.. 
De ervaring van de kerncentrales, waar de COVRA aan refereert als 
zij een percentage van 0.1% lekkende splijtstofelementen noemt (en 
voor Duitse splijtstofelementen geldt kennelijk een waarde van 1%), 
is er dan ook niet wat betreft de detektie van deze 'onzichtbare' 
scheuren. Tijdens de opslag zal daarom meer dan 0.1% van de splijt
stofelementen lek raken. 
Het is onbekend wat de COVRA doet met splijtstofelementen waarvan 

bekend is dat zij defekt zijn. Wat zijn de te verwachten temperatu
ren van de bekleding van de splijtstofelementen in dat geval? Zijn 
overigens de hierboven genoemde grenswaarden ook geldig voor de 
splijtstofelententen die de COVRA misschien gaat opslaan? Hoe denkt 
de COVRA in te springen als in het geval van uitbreiding van de 
kernenergie in Nederland overgegaan wordt op andere typen reaktoren 
met andere samenstelling van de splijtstofelementen? Over dit soort 
vragen bestaat nu nog onzekerheid. 
Als ook in het geval van de opslag van splijtstofelementen de 

warmte-afvoer zou stokken dan zijn aan het begin van de opslag 
temperatuurstijgingen van 1 a 2 °C/uur te verwachten in het geval 
van de containeropslag, terwijl bij de bunkeropslag 10 tot 30 °C/uur 
mogelijk is. Afhankelijk var. de temperatuur van de bekleding van de 
splijtstofelementen voordat de warmte-afvoer stokte, zullen dus min 
of meer snelle maatregelen genomen moeten worden. Met name in de 
bunker is dit het geval. De COVRA zal moeten aangeven wat de maat
regelen zijn in zo'n situatie. Hoe lang mogen de splijtstofelementen 
boven de grenstemperatuur verkeren? In het MIMSK-rapport wordt 
beweerd dat afhankelijk van de duur nog geen belangrijke schade 
optreedt bij temperaturen van 500 tot 1000 °C. Deze informatie roept 
alleen maar meer vragen op: wat is 'nog geen belangrijke schade', 
hoe lang mag de temperatuur verhoogd zijn?, hoe komt men aan de 
waarden van 500 er. 1000 °C ?? 

Over dit soort zaken moet duidelijkheid bestaan voordat de opslag 
van splijtstofelementen kan plaatsvinden. Net als bij de vorige 
paragraaf moeten dus de volgende zaken bij de opslag van de splijt
stofelementen bekend zijn voor zowel container- als bunkeropslag: 
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- samenstelling van de splijtstofelementen aan het begin van de 

- warmteproduktie van de splijtstofelementen aan het begin van de 
opslag 

- gemiddelde temperatuur van de splijtstofelementbekleding 
- maximale temperatuur van de splijtstofelementbekleding met vermel
ding van de uitgangspunten vaar dit op gebaseerd is 

- warmte-afvoer in de opslaghal bij gevulde hal en bij het begin en 
einde van de opslag 

En ook hierbij moet aangegeven worden wat de te verwachten spreiding 
in deze waarden is. 

De splijtstofelementen hebben twee belangrijke verschillen met het 
KSA: (1) ze bevatten een betrekkelijk grote hoeveelheid radio-aktief 
gas (met name Krypton-85); (2) de theoretische mogelijkheid bestaat 
dat kritische situaties ontstaan waarbij dus zichzelf in stand 
houdende kettingreakties optreden. 
In de containeropslag moet het dekselsysteem voorkomen dat de 

vrijkomende gassen van lekkende splijtstofelementen en de vaste 
deeltjes (waaronder 'crud') dat op de elementen aanwezig is uit de 
container komt. Zoals in paragraaf 4.3 beschreven is, bestaan er 
(bij de Castorcontainers) twijfels over de lekdichtheid van het 
dekselsysteem gedurende de periode van 100 jaar. De elastomeer en 
metalen ringen zouden op een gegeven moment toch gaan lekken door de 
invloed van straling, hoge temperaturen en korroderende stoffen. Met 
de opslag van splijtstofelementen in containers is nog geen lang
durige ervaring opgedaan en met name als het percentage lekkende 
splijtstofelementer. tijdens de interim-opslag groter zal zijn dan nu 
aangenomen wordt zullen grotere hoeveelheden radio-aktieve stoffen 
kunnen ontsnappen. 
In het dekselsysteem bevindt zich een drukmeter die eventuele 

lekken moet detekteren. In het MINSK rapport wordt een dergelijke 
meter op opslagcilinders in een bunker ovar de periode van 40 jaar 
niet betrouwbaar geacht, dus ook bij de containers zou ongemerkt gas 
kunnen ontsnappen. Mocht zo'n lek toch ontdekt worden dan wordt de 
container naar de hotcell verplaatst om daar voorzien te worden van 
een voegdeksel of om de inhoud over te laden in een andere contai
ner. Het is vreemd dat de voegdeksel bij de Castor-containers niet 
direkt aan het begin van de opslag geplaatst wordt. Hoe lang zal het 
volgens de COVRA duren voordat een defekte container naar de hotcell 
gebracht wordt? 
Bij de opslag in opslagcilinders moet de roestvast stalen cilinder 

de gassen en de vaste deeltjes binnen houden. De cilinder is dicht-
gelast en de lassen zijn onderhevig aan hoge temperaturen, hoge 
straling en korrosie. De korrosie kan zowel van binnenuit als van 
buitenaf op de lasnaden inwerken waardoor lekken ontstaan. De COVRA 
gaat ervan uit dat ongeveer 1% van de opslagcilinders gaat lekken 
tijdens de interimopslag van 100 jaar. Hoe men aan dit getal komt is 
onduidelijk. Ook bij de opslag in bunkers zal de COVRA moeten aan
geven wat de tijd tussen detektie van een lek en de reparatie in de 
hotcell is 
Zoals gezegd is een tweede verschil met KSA dat bij splijtstof-

eleroenten kritische situaties kunnen ontstaan. Dit speelt niet 
zozeer bij de opslag in containers omdat de elementen in het inzet-
stuk zodanig gepositioneerd zijn dat geen kritische situaties kunnen 
ontstaan. Bij de opslagcilinders is dat ook het geval, maar de 
opslagcilinder kan tijdens intern transport vallen met als gevolg 
dat de elementen ontzet worden waardoor toch kritische situaties 
ontstaan. Bij de container acht ik dit gevaar veel kleiner. De COVRA 
zal moeten aangeven wat in dit soort gevallen de procedure is. 

i 
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Mochten beschadigingen aan de splijtstofelementen tijdens de 
interim-opslag nog geen gevaar betekend hebben voor de omgeving; na 
de interim-opslag tal dat wel het geval zijn indien de splijtstof
elementen overgeladen worden in andere opbergsystemen. De radio
actieve gassen en de vaste deeltjes van de defekte splijtstofele
menten zullen dan, indien geen bijzondere maatregelen genomen wor
den, in de biosfeer kunnen belanden. Ook hier is het dus zo dat 
beschadigingen die aan het begin van de opslag kunnen optreden aan 
het einde daarvan ongewenste lozingen kunnen veroorzaken. 
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BIJLAGEN 

l^/w 



Bijlage 1 Ervaring met de droge opslag van spliitstofelementen en 
kernspli jtingsafval 

Bij elke interim- of definitieve opslag van splijtstofelementen en 
kernsplijtingsafval dient aan een aantal kriteria te zijn voldaan: 
het kernafval dient veilig ingesloten te worden, de warmte-afvoer 
dient gegarandeerd te zijn, de omgeving beschermd tegen straling, 
etcetera. Om aan deze kriteria te voldoen is veel onderzoek nodig. 
Het is belangrijk te weten hoe het afval zich gedraagt tijdens de 
droge opslag en of de maatregelen die genomen zijn of worden goed 
zijn. Bij droge opslag zal de insluiting, de afscherming en de 
afvoer van de vervalwarmte door andere systemen moeten gebeuren dan 
bij natte opslag. Tot op heden worden hiervoor systemen gebruikt met 
metaal en/of beton, zoals de opslag in metalen containers, in bun
kers ('vaults'), in s i lo 's (zie voor ei.n beschrijving bijvoorbeeld 
het Hinsk-rapport, l i t 5) en in zogenaamde dry wells (een dry well 
is een schacht in de grond vanaf het aardoppervlak of vanaf een 
mijngang op grote diepte, waarin afval geplaatst kan worden). 

Land Reaktcr/ Opsla;- öpslagvori Brandstof type/ Begin opslag Omgeving 
fabriek faciliteit bekleding 

USA HEL 
USA HEL 
USA HSL 
till) lylfa 
H U ) lylfa 

rrsp 
HFEF/S 
HPEF/I 
lylfa 1-3 
lylfa 4,5 

Pr Marcoule TOR 
CS1 HEL 
OSJL HEL 
US1 UIL 
Japan Tokai 
FIG Juliet 
Pr 

ICPf 
ICPP 
RSIF 
JER-3 

Eusker 
Bunker 
Bunker 
Bunker 
Bunker 
Bunker 
'Dry «11' 
'Dry «11' 
'Dry «11' 
•Dry «11' 
Container 
Container 

EKE/Grafiet 
LEPBR/SS 
LIFBR/SS 
Hagncx/Hg Alloy 
lagnoz/lg llloy 
LHFBR/Aluiiniui 
BTGR/Grafiet 
LIPIR/JS 
LEFBR/SS 
Test reaktor/Al 
ATR/keraiiei 
LIPBR/SS 

1975 
1961 
1975 
1971 
1979 
1915 
1971 
1974 
1964 
1913 
1982 
1913 

Inent 
argon/lucht 
argon 

uctt/cc; 
lnckt/COJ 

beliui 
helium 
lucht/argon 
heli» 

(1) z ie bijvoorbeeld l i t 43,46 

CCE: Gas-Cooled Reactor; gasgekoelde realtor 
IFEP: l o t Fuel Eiatinaticn Fac i l i ty 
ETGI: Eigh-Teiperatore Gai Reactor 
ICPP: Idaho Clniical Processing Plant 
IFSF: Irradiated Fuel Storage Faci l i ty 
HEL: Idabo l a t i o n t l Engineering laboratory 
LIPBR: Liquid l e ta l Past Breeder Reactor; vloeibaar le taal snel le k«e i reaktor 
ïagnoi: tagnes iui legering voor de oinnlse ls tan gasreaktor elementen 
SS: Stainless Steel; roestnij staal 

tabel BI Ervaring met droge opslag van elementen uit gasge 
koelde-, kweek- en testreaktoren (uit lit 40) 

De eerste pogingen om splijtstofelementen onder droge omstandig
heden te onderzoeken (in een hot cell) beginnen rond 1960, terwijl 
de eerste 'echte' droge opslag in een bunker en dry well start in 
1964. In tabel BI staan de gegevens van diverse plaatsen waar sinds
dien droge opslag van splijtstofelementen uit gasgekoelde reaktoren 
(GCR), snelle kweekreaktoren (LMFBR) en testreaktoren is toegepast. 
De ervaring die met deze projekten is opgedaan betreft de diverse 
aspekten van de insluiting van radio-aktieve stoffen, stralingsaf-
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scherming, warmte-afvoer, bediening, onderhoud, en dergelijke. De 
elementen die opgeslagen zijn, zijn echter anders van vorm en samen
stell ing dan de splijtstofelementen met Zircaloy- omhulling, die de 
COVRA eventueel dient op te slaan. In tabel B2 staan de projekten 
die tot 1986 droge opslag met Zircaloy-beklede splijtstofelementen 
verzorgden. 

Lokatie 

Jevada/USA 

m 
FRO 
levada/IISA 
levada/DSA 
«evada/ÜSA 

Opslag-
faciliteit 

E-BAD 
Ril 
IV. 
E-KiD 
Cliiax 
E-ÏAD 

Manitoba /Canada lïRE 
Manitoba/Canada IffRE 

m 
PEG 
Zvitserland(l) 

HC 
WO 
EIR 

Opslagwi Brandstof Begin opsla; 
type 

Bunker FIR 
Container IIR 
Container PIR 
opp'Dry lelPIR 
diepe'Dry iPIR 
Silo PIR 
Silo IR-1 
Silo PEIR 
Test RoduleFïR 
Test loduleFÏR 
Container Test Reakt 

1971 -
19S2/84 
19S3/85 
1579 -
1910/83 
1978/82 
1975 -
1976 -
MllfOdl 
1981/82 
1983 -

Aantal Kaxiiale 
eleienten teip. bekl 

16 

11 

13! 
360 

3KTÜ 

dinj [o 0 
220 
315 
(30 
170 
230 
150 
120 
120 
300 
(00 
180 

(1) z i e bijvoorbeeld l i t 42 

BI?,: Boiling la ter Reactor; kokendwater reaktcr 
ClfDD: Canadees natuurlijk üraniui, gebruikt in door « a a r la ter gekoelde en 

geiodereerde reaktoren 
E-KAD: Engine-Haintenance i s s e i b l j and Disasse ib l j bot ce l l f a c i l i t y 
FRG: Federal Republic of Geriany ( l e s t Duitsland) 
PfR: Pressurized la ter Reactor; drukiater reaktor 
SURE: I t i t e c e l l iuclear Research Es t ib l i ib i eo t 
IR-1: Ib i t e sbe l l Reactor 1 

tabel B2 Ervaring met droge opslag van elementen met een 
Zircaloy-bekleding 

Het blijkt dat met de droge opslag van bestraalde splijtstof
elementen met een Zircaloy-bejcleding en dan met name in een contai
ner of bunker, zeer weinig ervaring i s opgedaan. Veel kennis en 
ervaring afkomstig van de preekten uit tabel BI kan gebruikt worden 
bij de opslag van de nieuwe elementen. Er bestaat echter nog onze
kerheid over de eigenschappen van de Zircaloy-bekleding onder droge 
omstandigheden gedurende lange t i jd. Er wordt daarom nog steeds 
onderzoek verricht om inzicht in deze eigenschappen te krijgen. 

Met de opslag van kernsplijtingsafval i s alleen bij de opwerkings
fabrieken ervaring opgedaan. Nu zijn veel opwerkingsfabrieken nog 
niet volledig operationeel en er is dan ook nog niet veel KSA 
opgeslagen. De ervaring met opslag van KSA in bunkers i s dan ook 
geringer dan met opslag van splijtstofelementen terwijl er bij mijn 
weten geen ervaring met opslag van KSA in containers i s . 
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Bijlage 2 : Warmte-technische aspekten 

B2.1 Inleiding 

Zeer belangrijk bij alle vormen van droge opslag is de goede af
voer van de vervalwarmte. Als dit niet gebeurt kan de inhoud van de 
opslagcontainer- of cilinder beschadigd raken waardoor problemen 
tijdens de interim-opslag ontstaan, maar ook tijdens en voor de 
eindopberging (het afval zal in de toekomst wellicht overgeladen 
moeten worden in andere opbergcontainers- of cilinders). Om een 
indruk te krijgen van de optredende temperaturen en om globaal de 
door de COVRA opgegeven waarden te toetsen, heb ik voor een aantal 
gevallen de temperaturen berekend voor splijtstofelementen en kern-
splijtingsafval. 

B2.2 Temperatuurstijging bij gestokte warmte-afvoer 

Het is denkbaar dat door grote ongelukken, oorlogs- of terroris
tische akties of allerlei andere noodsituaties de vervalwarmte van 
de splijtstofelementen en het KSA niet meer afgevoerd kan worden. De 
ventilatiekanalen zijn bijvoorbeeld afgesloten of de opslaghal is 
ingestort. Door het stokken van de warmte-afvoer zullen de tempera
turen van de splijtstofelementen of het KSA stijgen. Als de tempera
tuurstijging niet te groot is kunnen tijdig maatregelen genomen wor
den. Voor de verschillende afval- en opslagvormen bereken ik globaal 
de temperatuurstijging bij gestokte warmte-afvoer. 

B2.2a Splijtstofelementen in een container 

Om te beginnen doe ik deze berekeningen voor de in hoofdstuk 3 
geïntroduceerde Castor-containers. Als we aannemen dat de soorte
lijke warmte van de gehele container (dus inklusief de splijtstof
elementen of het KSA) voornamelijk bepaald wordt door de soortelijke 
warmte van de container zelf, dan geldt de volgende relatie: 

dQ = m-cdT (1) 

waarin dQ : hoeveelheid toegevoerde warmte (u) 
dT : temperatuurverschil (°C) 
m : massa van de container (kg) 
c : soortelijke warmte van de container (J/kg°C) 

c s 500 J/kg°C (gietijzer) 

Uit deze formule is de temperatuurstijging per uur bij gestokte 
warmteafvoer te berekenen, omdat in dat geval al de vervalwarmte in 
de container wordt opgeslagen, dus dQ/t = £, de warmteproduktie van 
het afval. 
Voor de Castor la, lc en 2a die gevuld zijn met splijtstofelemen

ten levert dit de volgende waarden op: zie tabel B3. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de gegevens uit tabel 3.2 en figuur 2.1. Het 
blijkt dat de containers zich in dit geval niet verschillend gedra
gen. De COVRA gaat in de berekening van de temperatuurstijging uit 
van een (willekeurige) container met 12 elementen en warmteproduktie 
van 10 kW en komt uit op een temperatuurstijging per uur van onge
veer 1 °C/h. Aannemend dat het gewicht van de container ongeveer 80 
ton is kom ik uit op 0.9 °C/h, dus dat komt goed overeen. Zeker in 
het begin van de opslag zal de warmteproduktie nog ongeveer 25 kW 
bedragen. De temperatuurstijging is dan ook hoger. 
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Tijd na reaktor- Castor la Castor lc Castor 2a 
bedrijf 

1 jaar 2.3 °C/h 2.4 °C/h 2.4 °C/h 
6 jaar 0.4 °C/h 0.4 °C/h 0.4 °C/h 

tabel B3 De temperatuurstijging per uur van Castor-containers 
met splijtstofelementen bij gestokte warmteafvoer 

Indien de temperatuur van de container in het onderhavige geval 
inderdaad gaat stijgen zal de temperatuur van de Zircaloy-bekleding 
van de splijtstofelementen eveneens zo toenemen. Afhankeljk van de 
temperatuur van de splijtstofelementen voordat de vrarmte-afvoer 
stokte, dienen dus meer of minder snel maatregelen genomen te wor
den. Kijk bijvoorbeeld naar figuur 3.4b uit hoofdstuk 3: één jaar na 
reaktorbedrijf hebben de splijtstofelementen in het centrum van de 
container een temperatuur van ongeveer 380 °C. Binnen 5 è 10 uur is 
dan de maximum temperatuur van 390 °C voor PWR-elementen overschre
den en neemt de kans op het ontstaan van beschadigingen toe. Na zes 
jaar zijn de temperaturen van de centrale splijtstofelementen onder 
200 °C gekomen. Als dan de warmte niet meer afgevoerd wordt zal de 
maximum temperatuur pas na enkele weken worden overschreden. Als in 
de opslaghal telkens containers met 'verse' splijtstofelementen wor
den opgeslagen, dienen de maatregelen in dit soort situaties das 
afgestemd te zijn op juist deze containers. In hoeverre een tijde
lijke overschreiding van de temperatuur van 390 °C de PWR-splijt-
stofelementen schade doet, is onbekend. 

B2.2b Kernsplijtingsafval in een container 

Op dezelfde wijze als hierboven kan de temperatuurstijging per uur 
van een met KSA gevulde (Castor-)container berekend worden. Ik ga 
hierbij uit van KSA-cilinders die de afmetingen en vervalwarmte heb
ben als vermeld in het KINSK-rapport (lit 5), dwz: 

diameter 430 mm (*) 
lengte 
dikte RVS 
massa 

1345 mm (1) 
5 mm (d) 

480 kg (m) 
warmteproduktie 3.5 kW (£>, bij het begin van de opslag) 

Afgaande op de afmetingen en de warmteproduktie is een schatting te 
m&ken van het te verwachten aantal KSA-cilinders in de verschillende 
Castor-containers indien de Castor-containers ooit gebruikt gaan 
worden voor de opslag van KSA. Hieruit zijn dan op een zelfde wijze 
als hierboven de temperatuurstijgingen per uur te berekenen. In 
tabel B4 staan de resultaten weergegeven. 

Tijd na reaktor- Castor la Castor lc Castor 2a 
bedrijf (6 cil.) (6 cil.) (12 cil.) 

1 jaar 1.9 °C/h 1.9 °C/h 2.6 °C/h 
6 jaar 0.3 °C/h 0.3 °C/h 0.4 °C/h 

tabel B4 De temperatuurstijging per uur van Castor-containers 
met kernsplijtingsafval bij gestokte warmteafvoer 

Het blijkt dat de verschillen tussen de containers in dit geval ook 
niet erg groot zijp en van dezelfde orde van grootte als bij de met 
splijtstofelementen gevulde containers. De mate waarin beschadigin
gen aan het KSA zullen ontstaan hangt ook hier af van de aanvanke
lijke temperatuur. De temperatuurgrens voor het KSA is 500 °C (voi-
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gens het MINSK-rapport) en afhankelijk van de temperatuur voordat de 
warmteafvoer stokte zullen er al dan niet snel maatregelen genomen 
moeten worden. Ik ben geen gegevens over de temperatuur van KSR in 
containers in normale omstandigheden tegengekomen. De COVRA zal ook 
hier moeten aangeven hoeveel tijd er in dit soort noodsituaties is 
om tegenmaatregelen te nemen. 

B2.2c Splijtstofeleienten in een bunker 

Bij de opslag van splijtstofelementen in een bunker (als beschre
ven in het MINSK-rapport) worden de splijtstofelementen in een 
opslagcilinder gezet die in een rek boven de grond geplaatst wordt. 
De opslagcilinder van roestvrijstaal heeft de volgende karakteris
tieken: 

diameter = 1200 mm (0) 
lengte 5 4000 mm (1) 
dikte RVS 10 mm (d) aangenomen 
massa 4300-4800 kg (m) 
aantal elementen warmteproduktie (£, 1 jaar na reaktor-

9 KCB 5.7 kW bedrijf) 
44 KCD 5.4 kW 
8 1O00MW 6.4 kW 

Voor een opslagcilinder gevuld met 9 Borssele-elementen zal ik glo
baal de temperatuurstijging bij gestokte warmte-afvoer berekenen. Ik 
neem daarbij aan dat de warmte voornamelijk in het Uranium en in de 
RVScilinder wordt opgeslagen. 
De volgende gegevens zijn van belang voor de berekening van de 

soortelijke warmte van de gehele cilinder: 
dichtheid RVS * 8000 kg/m3 

» massa RVS-cilinder - 1400 kg 
soortexijke warmte RVS = 500 J/kg°C 
massa Uranium * 2900 kg 
soortelijke warmte Uranium s 120 J/kg°C 

En hieruit volgt voor de hele cilinder: 
» soortelijke warmte cilinder z 245 J/kg°C 

Met behulp van formule (1) uit paragraaf B2.2a volgt dus voor de 
temperatuurstijging per uur bij gestokte warmte-afvoer de waarde van 
ongeveer: 18 °C/h (1 jaar na reaktorbedrijf) 

3 °C/h (6 jaar na reaktorbedrijf) 
De kommissie MINSK geeft voor de temperatuurstijging per uur een 
waarde van 10 °C/h bij een afsluiting van de luchttoevoer. Dat is 
dus van dezelfde orde als mijn globale berekening. In het MINSK-
rapport (lit 5, blz 56) staat: "Omdat de maximale splijtstofbekle-
dingstemperatuur die afhankelijk van de duur nog geen belangrijke 
schade veroorzaakt 500 a 1000 °C bedraagt, zullen binnen 10 è 20 uur 
maatregelen genomen moeten worden om de afsluiting althans gedeelte
lijk te verhelpen." Zoals in hoofdstuk 4 al beschreven is, is de 
maximum temperatuur voor (nog) onbeschadigde PWR-splijtstofelementen 
gedurende de opslag ongeveer 390 °C. Voor BWR(Dodewaard)-elementen 
is deze temperatuur ongeveer 410 °C. In hoeverre een tijdelijke ver
hoging van de temperatuur schade doet is onbekend. Hoe men in het 
MINSK-rapport aan de waarden van 500 tot 1000 °C komt is mij ondui
delijk en in de doorgenomen literatuur staan geen vermeldingen van 
onderzoek, waarbij de effekten van verhoogde temperaturen op de 
bekleding van de splijtstof elementen als funktie van de tijd onder
zocht werden. 
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B2.2d Kernsplijtingsafval in een bunker 

In een bunker worden de KSA-cilinders in rekken opgeslagen. Mocht 
ook hier om één of andere reden de warmte-afvoer stokken dan zal de 
door de KSA afgegeven warmte niet afgevoerd worden en grotendeels in 
de KSA-cilinder met de roestvrijstalen (RVS) omhulling opgeslagen 
worden, op vergelijkbare wijze als in de vorige paragraaf. De KSA-
cilinder heeft echter een kleinere warmtekapaciteit en de tempera
tuur zal daardoor sneller stijgen. Om dit te berekenen zijn nog de 
volgende gegevens van belang: 

dichtheid RVS = 8000 kg/m3 

soortelijke warmte RVS z 500 J/kg°C 
soortelijke warmte KSA = 1000 J/kg°C (borosilicaatglas) 

Met deze gegevens is de soortelijke warmte van de hele KSA-cilinder, 
inklusief roestvrijstalen cilinder te berekenen: 

» soortelijke warmte = 900 J/kg°C 
En hieruit is weer met formule (1) de temperatuurstijging per uur te 
berekenen indien de warmte-afvoer gestokt is, met als resultaat 
ongeveer: 29 °C/h (begin opslag) 

5 °C/h (6 jaar na begin opslag) 
De COVRA geeft evenmin als de kommissie MINSK een waarde voor de 
temperatuurstijging voor KSA in een bunker (lit 1,2 en 5). Maar het 
blijkt dat de temperatuurstijging inderdaad vergelijkbaar is met die 
van een opslagcilinder met splijtstofelementen, zij het iets groter 
(zoals voorspeld). 
In paragraaf B2.3b zal ik globaal berekenen wat de centrumtempe-

ratuur in een KSA-cilinder is onder normale omstandigheden in het 
begin van de opslag. Het zal blijken dat de temperatuur in het cen
trum dicht bij de in het MINSK-rapport genoemde maximale waarde van 
500 °C ligt. Mocht in een bunker de warmte-afvoer stokken dan dienen 
voor de bescherming van dit soort KSA dus zeer snel maatregelen 
genomen te worden. 

B2.3a Het temperatuurprofiel door de wand van de container met 
splij tstofelementen 

In de container wordt kontinu warmte geproduceerd. Deze warmte 
wordt door geleiding, konvektie en warmtestraling afgevoerd naar de 
buitenkant van de container. Daar wordt de warmte aan de voorbij-
stromende lucht afgestaan en door deze processen dient de tempera
tuur van de splijtstofelementen of het kernsplijtingsafval nooit 
boven de kritieke temperatuur van het opgeslagen afval te komen. 
Boven deze temperatuur neetit de kans op defekten in de vorm van 
scheuren en/of breuken toe (zie hoofdstuk 4}. In deze paragraaf zal 
ik globaal het temperatuurprofiel door de wand van de Castor-contai
ners met splijtstofelementen berekenen. Ik werk daarbij van buiten 
naar binnen. Tevens neem ik voor de splijtstofelementen een verval
tijd na reaktorbedrijf aan van 1 jaar. De berekeningen dienen om 
inzicht te krijgen in de diverse temperaturen en om de resultaten 
voor de verschillende containers te vergelijken. 

Temperatuurverschil tussen lucht en buitenwand van de container 
Voor de warmte-overdracht van de container aan de lucht is de 

volgende formule te gebruiken, waarbij alleen de overdracht door 
warmtestraling en konvektie is betrokken. 
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2 = - Auit *a-dT» (2) 

waarin 2 : warmteproduktie (W) 
Auit : buitenoppervlakte van de container (ir2) 
a : (cylindrische) warmte-overdrachtscoëfficiënt 

(W/m 2°C); O = Ostraltng + atoovektle 

dTi : temperatuurverschil tussen lucht en container-
wand <°C) 

De warmte-overdrachtscoëfficiënt voor de overdracht van de warmte 
van de containerwand van Spharogu^ naar de lucht die langs de con
tainerband stroomt heeft de waarde a « 8.2 W/m z oC (zie lit 51). De 
oppervlaktes van de diverse Castor-containers zijn berekend aan de 
hand van de gegevens uit tabel 3.2 met een geschat totaal oppervlak 
van de koelribben van ongeveer 45 m2. De resultaten voor de ver
schillende containers staan in tabel B5 weergegeven. 

Temperatuurverschil tussen buiten- en binnenwand van de container 
In de wand van de container vindt het warmtetransport met name 

door geleiding plaats. Voor de warmtegeleiding door de (cylindri-
sche) wand van de container geldt de volgende relatie: 

2 = - kc-L-dTi (3) 

kc-1 = (2n-l)-1 * ln(R«ii/Rin) (4) 

waarin 2 : warmteproduktie (W) 
kc : (cylindrische) warmte-doorgangscoëfficiënt 

(W/m2°C) 
L : lengte van de cylindrische holte in de container 

(ra) 
i : warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m°C) 
dTï : temperatuurverschil tussen binnen- en buiten

wand van de container (°C) 
Ruit : buitenstraal van de containerwand (m) 
Rin : binnenstraal van de containerwand (m) 

Formule (3) is vergelijkbaar met formule (2) waarin a = an*ie ia m g = 
kc/(2n-R) met R = (Ruit + Rm)/2 . De warotegeleidingscoëfficiënt 
voor Spharogup is in lit 51 gegeven: 1 s 35 w/m°C. De resultaten van 
deze berekeningen staan in tabel B5. (Het effekt van de neutronen 
modererende staven op de warmte-overdracht is niet meegenomen in de 
berekening.) 

Temperatuurverschil tussen binnenwand van de container en spliit-
stofelementen 

In de holte van de container bevindt zich een inzetstuk waarin de 
splijtstofelementen geplaatst zijn. De overige ruimte is gevuld met 
Helium. Afhankelijk van de samenstelling van het materiaal van het 
inzetstuk en de plaatsing van de splijtstofelementen zullen de tem
peraturen van de splijtstofelementenbekleding verschillende waarden 
aannemen. In figuur 3.4b is te zien dat de centraal gelegen splijt
stofelementen temperaturen hebben die zo'n 100 °C groter zijn dan 
die van de overige elementen. Om de temperaturen goed te berekenen 
zijn meer en meer gekompliceerde berekeningen nodig dan degene die 
ik hierboven gedaan heb. Het is met name ingewikkeld om met de geo
metrie van de plaatsing van de elementen rekening te houden. 

Het doel van deze rekenpartij is om een globale indruk te krijgen 
van het temperatuurprofiel van de gevulde container en om inzicht te 
krijgen in de invloed van de verschillende faktoren. Ik neem daarom 
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nu voor de ruimte in de container de volgende (vereenvoudigde) 
situatie aan: in de ruimte is geen inzetstuk en de tussenruimte 
tussen binnenwand en splijtstofelementen is gevuld met Helium en 
heeft een dikte van 0.5 cm. En in feite beschouw ik één groot 
cylindrisch splijtstofelement en niet meerdere normale. Bij de hoge 
temperaturen die in het centrum van de container optreden vindt het 
warmtetransport met name plaats door geleiding en warmtestraling en 
in mindere mate door konvektie. Voor het temperatuurverschil tussen 
wand en splijtstofelementen gebruik ik formule (5). 
Uit formule (5) is niet eenvoudig dÏ3 te berekenen: naast het feit 

dat de oplossing de cylindrische eigenschappen van het probleem moet 
bevatten, zijn de warmte-overdrachtscoëfficiënten voor geleiding, 
warmtestraling en konvektie zelf ook afhankelijk van de heersende 
temperaturen en/of temperatuurverschillen. Aan de hand van de formu
les in literatuur (74) en (75) is met behulp van een iteratiemethode 
dit temperatuurverschil berekend. 

£ = - Ain-a'-dT3 (5) 

waarin £ : warmteproduktie (V) 
Ain : gemiddelde oppervlakte tussen element en 

binnenwand van de container (mz) 
o' : warmte-overdrachtscoëfficiënt (W/m2°C) 

a' = a'geleiding + d'strallng + <X'ko n ve k t i e 

dT3 : temperatuurverschil tussen binnenwand van de 
container en 'de splijtstofelementen' (°C) 

De berekende waarden van dTa en de resulterende temperatuur van de 
omhulling van 'de splijtstofelementen' bij een luchttemperatuur van 
30 °C staan weergegeven in tabel B5. De temperatuurverschillen dT3 
zijn sterk afhankelijk van de stralingsemissivitsit van de splijt
stof elementbekleding en de containerwand. Voor dit getal heb ik 
respektievelijk 0.5 en 0.2 genomen. 

Castor la Castor lc Castor 2a 
25 kW 10 kW 27 kW 10 kW 40 kW 10 kW 

dTi 
dT2 

dT3 

Te 1 e ment 

41 
22 

67 

160 

16 
9 

28 

83 

47 
26 

72 

175 

17 
10 

28 

85 

59 
28 

67 

184 

15 
7 

18 

70 

tabel B5 Temperatuurverschillen in °C in de Castor-containers 
(dikte van de Heliumspleet is 0.5 cm; Ttuiteoiucht = 30°C) 

In grafiek BI en B2 staan de globaal berekende temperatuur van de 
splijtstofelementen uitgezet tegen de dikte van de spleet met helium 
en tegen het oppervlak van de koelribben. Duidelijk is in grafiek BI 
te zien dat een bredere spleet met Helium een toename van het 
temperatuurverschil tussen de Zircaloy-bekleding van de splijt
stofelementen en de binnenwand van de container inhoudt. Dit komt 
door de betrekkelijk kleine warmtegeleidingscoëfficiënt van Helium 
(l,He = 0.18 W/m°C). Helium heeft vergeleken met andere gassen één 
van de grootste warmtegeleidingscoëfficiënten en zal de Zircaloy-
bekleding niet aantasten. Dit maakt Helium het meest geschikt om in 
de container te gebruiken. Waterstof bijvoorbeeld heeft wel een 
betere warmtegeleiding dan Helium maar is reaktief met de Zircaloy-
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bekleding en daarom dus ongeschikt. 
In grafiek B2 staat horizontaal het oppervlakte van de koelribben 

aangegeven en vertikaal de temperatuur van de spiijtstofelementen-
bekleding. De rol van de koelribben is evident: een vergroting van 
het koelriboppervlak verlaagt de temperatuur van de bekleding. Op 
een gegeven moment (boven ongeveer 60 m2) heeft verder vergroten 
geen belangrijk effekt meer, wil men de temperatuur van de splijt-
stofelementen dan nog lager hebben dan moet naar andere onderdelen 
in het ontwerp gekeken worden. 
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grafiek B2 Temperatuur van de bekleding van de splijt
stofelementen als funktie van het oppervlakte van 
de koelribben (Castor la, 25 kW, dae =0.5 cm) 

In lit 57 staan de resultaten van een onderzoek aan een TN-24P 
container die 24 PVR- of 52 BWR-eiementen met een totaal vermogen 
van 24 kV kan bevatten. Voor een bepaalde lading werden de volgende 
temperaturen gemeten: 

buitenoppervlakte contain*;-
binnenoppervlakte container 
inzetstuk 
splijtstofelementen 

77.9 °C 
92.5 °C 
195 °C 
219 °C 
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Hoewel dit een ander type container is, blijken de door mij globaal 
berekende waarden hier toch niet erg van af te wijken (vergeleken 
met de Castor Ia en Ie). Wat opvalt is de grote temperatuursprong 
tussen de binnenwand van de container en de splijtstofelementen-
bekleding van ongeveer 125 °C. De in de praktijk optredende tempera
tuursprong is sterk afhankelijk van de vorm en samenstelling van het 
inzetstuk. Daarnaast zullen de centraal gelegen elementen, net als 
in het geval van de Castor-Ic in figuur 3.4, nóg hogere temperaturen 
hebben. 
De verschillen tussen de diverse containers in tabel B5 zijn 

overigens niet groot. Door de aanvankelijk grote warmteproduktie 
heeft de Castor Ila de grootste temperaturen. Als deze warmteproduk
tie afgenomen is tot 10 kW heeft deze container, door de relatief 
grote warmtekapaciteit echter de laagste temperaturen. Dit gebeurt 
echter veel later dan bij de andere twee typen. Bij een containerop
pervlak van rond 80 °C zal de temperatuur van de verwarmde lucht 
overdag ongeveer 50 tot 60 °C zijn. 

Aangezien ik te weinig gegevens heb om vergelijkbare berekeningen te 
doen voor containers gevuld met KSA-cilinders, zal ik dat niet doen. 
Hetzelfde geldt voor de opslagcilinders met splijtstofelementen. 

B2.3b Het temperatuurprofiel door de waad van de opslagcilinder met 
kernsplij tingsafval 

Op een vergelijkbare wijze als in paragraaf B2.3a is het tempera
tuurprofiel voor KSA-cilinders globaal te berekenen. Zo kan globaal 
getoetst worden of de maximaal toelaatbare temperatuur niet over
schreden wordt en hoe groot de temperatuurverschillen tussen cen
trum en wand van de cilinder zijn. Bij de berekeningen ga ik uit van 
de warmteproduktie aan het begin van de opslag. In figuur 2.3 is te 
zien hoe de warmteproduktie en daarmee ruwweg de temperatuurver
schillen in de loop van de tijd afnemen. 
Voor het temperatuurverschil tussen cilinderwand en lucht (dTi, a 

- 9.0 W/m20C), tussen binnen- en buitenkant van de roestvrijstalen 
cilinderwand (dTj, IRVS = 500 W/m°C) en tussen centrum en wand van 
de glascilinder (dTs) volgt met behulp van formules (25, (3) en (4) 
en de gegevens over de afmetingen van de opslagcilinder uit para
graaf B2.2b: 

dTi s 215 °C 
dT2 s 0 °C 
dT3 s 205 °C 

s 140 °C 
(A) 
(B) 

lboros 1 1 i caa t = 1.0 W/m°C 

=1.5 W/m°C 

Tcentru. * 450 °C (A) 

Tcentrun s 205 °C (B) 

Hierbij is voor de berekening van dT3 formule (6) afgeleid, waarbij 
rekening is gehouden met het feit dat de warmteproduktie in het KSA 
over het gehele glas verspreid plaats vindt. 

p_ = - k'c-WTs (6) 

k'c = 4n«lboro (7) 

met equivalente betekenis voor de symbolen als in 
formules (3) en (4) 
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Bij een luchttemperatuur van 30 °C houdt dit dus in (met lboro = 
1.0 W/m°C) dat de centrumtemperatuur ongeveer 450 °C is en het tem
peratuurverschil tussen centrum en wand 205 °C. Als de warmtegelei-
dingscoëfficiënt groter is, nemen beide waarden sterk af. 
In het MINSK-rapport wordt voor de temperatuur van de cilinderwand 

een temperatuur van ongeveer 300 °C opgegeven, waarbij de centrum-
temperatuur kleiner zou zijn dan 500 °C. Mijn berekeningen geven 
resultaten van dezelfde orde. De COVRA zal moeten aangeven wat de te 
verwachten specifikaties zijn van de KSA-cilinders uit Frankrijk en 
Groot-Brittanië. Hoe zal zij omgaan met de verschillende soorten KSA 
uit de beide landen. Voor de thermodynamische aspekten zijn de 
volgende punten van essentieel belang en voor een goede beoordeling 
van het te verwachten Milieu-Effekt-Rapport en de vergunningaanvraag 
dienen deze punten dan ook bekend te zijn: 

• warmteproduktie (bij begin opslag) 
• samenstelling van het kernsplijtingsafval 
• afmetingen van de KSA-cilinders 
• maximum toegestane temperatuur (in verband met rekristallisatie) 
• maximum temperatuurverschil tussen centrum en wand van de glazen 
cilinder (in verband met spanningen in het glas) 

' warmtegeleidingscoëfficiênt van het glas met het afval 
Bovendien zal aangegeven moeten worden hoe lang het KSA boven de 
maximale temperatuur mag belast worden zonder dat langdurige effek-
ten ontstaan. 
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Bijlage 3 : Lozingen van Krypton-85 

B3.1 Gemiddelde jaardosis in de longen ten gevolge van lozingen 
onder normale omstandigheden 

Door de aktiviteiten van de COVRA zullen er zo nu en dan lozingen 
van radio-aktieve stoffen plaatsvinden. Met name als (gedeeltelijk) 
beschadigde splijtstofelementen in de hotcell (over-)geladen worden, 
kan een gedeelte van de radio-aktieve gassen en aerosolen weglekken 
en vrijkomen in de omgeving van de opslagfaciliteit. De COVRA geeft 
voor de gemiddeld op te lopen dosis aan de terreingrens (ongeveer 
200 m van de hotcell) ten gevolge van dit soort lozingen een waarde 
op van ongeveer 1.0-10-5 mSv/jaar bij een opslag in containers en 
1.7«10-s mSv/jaar ((over)-laden) en 9.0'10"6 mSv/jaar (1% lekkende 
opslagcilinders tijdens opslag) bij een bunkeropslag. Voor het 
grootste gedeelte worden deze doses veroorzaakt door Krypton-85. Bij 
de containeropslag gaat men er niet vanuit dat gassen ontsnappen 
tijdens de opslag. De berekende dosis voor deze vorm van opslag is 
alleen afkomstig van lozingen bij (over-)laden van de splijtstofele
menten. 
Met behulp van het bij de sektie NStS ontwikkelde computerpro

gramma "PLUIM" (zie lit 73), dat gebaseerd is op het Nationaal Model 
en dat de verspreiding van een continue uitstoot van gassen kt»ü 
berekenen, heb ik de jaardosis in de longen van een volwassen mens 
op 200 m en 1000 m berekend met de meteorologische gegevens van 
weerstation Schiphol (net als in het lokatie-onafhankelijke Milieu— 
EffektRapport). Ik kijk hierbij alleen naar de lozingen dia bij de 
containeropslag plaatsvinden. Uitgegaan wordt van de normale 
situatie waarin splijtstofelementen in de hotcell (over-)geladen 
worden. Per jaar zal de opslagfaciliteit de volgende aantallen 
splijtstofelementen ontvangen (Scenario 1: alleen splijtstofelemen
ten uit de kerncentrales Dodewaard en Borssele, indien niet opge
werkt wordt) : 

108 KCD-elementen met 61 kg U : 6.588 tU 
105 KCB-elementen met 318 kg U : 33.390 tU 

Totaal : 39,978 tU 

De aktiviteit van het in de splijtstofelementen aanwezige Krypton-85 
is per ton Uranium (zie tabel 2.2): 

3.6*102 TBq (1 jaar oude elementen) 
2.6-102 TBq (6 jaar oude elementen) 

De COVRA gaat er van uit dat van de splijtstofelementen ongeveer 
0.1% lekt en dat per lekkend splijtstofelement ongeveer 30% van de 
edelgassen vrij komt. Per jaar kan dus een totaal geloosde aktivi
teit verwacht worden van: 

4.32 TBq (1 jaar oude elementen) 
3.12 TBq (6 jaar oude elementen) 

Het Nationaal Model voor de verspreiding van gassen gaat uit van een 
continue lozing. Nu zal alleen geloosd worden als de splijtstofele
menten (over-)geladen worden en er is dus niet sprake van een conti
nue lozing. Net als de COVRA zal ik bij de berekeningen in eerste 
instantie aannemen dat er echter wel een gemiddelde continue lozing 
plaatsvindt. 
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ücu prograama "PLUIM" kan de koncentraties of aktiviteiten bereke
nen op ceerdere afstanden als funktie van parameters als schoor
steenhoogte en ruw&eidslengte. Met de meteorologische gegevens van 
weerstation Schiphol zijn de berekeningen uitgevoerd voor afstanden 
van 200 en 1000 m met schoorsteenhoogte 0 en 10 m en ruwheidslengte 
0.03 en C I O E . 

De zo berekende aktiviteiten per kubieke meter kunnen omgerekend 
worden naar jaardoses voor de longen {vitale kapaciteit ~ 3 liter). 
Daarvoor moet eerst de effektieve energie van de P--straling afkom
stig van het Krypton-85 berekend worden volgens formule 7.11 uit lit 
72. Er volgt: 

Eeff = 0.234 MeV 

Met behulp van formule 7.13 is hiermee de jaardosis voor de longen 
te berekenen. Er geldt: 

D = 43.7-qi (uCi) mSv/jaar 
1 Bq = 2.70-10-' uCi 
qi(uCi): aktiviteit in de longen in uCi 

In tabel B6 staan de resultaten van de berekeningen. De doses zijn 
de maximale doses op resp. 200 en 1000 m. 

Afstand 
200 s 1000 m 

H = 0 Zo = 0.03 1.57-10-» 9.22-10"7 

Zo = 0.10 1.29-10-' 8.02-10"7 

H * 10 Zo = 0.03 5.25-10-' 7.59-10"7 

Zo = 0.10 5.46-10-* 6.90-10"7 

tabel B6 : Maximale jaardoses in mSv in de longen ten 
gevolge van lozingen van Krypton-85 uit 1 jaar 
oude splijtstofelementen (berekend m.b.v. "PLUIK") 
H : schoorsteenhoogte in meter 
Zo : ruwheidslengte in meter 

Zo=0.03 representeert vlak land 
Zo=0.10 representeert bouwland 

Voor elementen met een 'leeftijd' van 6 jaar na reaktorbedrijf zijn 
de doses 72% van de waarden in tabel B6. Zoals te zien is in de 
tabel komen de maximale jaardoses op de rand van het terrein goed 
overeen met de berekeningen van de COVRA: ze variëren van 5.25-10~6 

tot 1.57-10"3 mSv (voor 1 jaar oude elementen), afhankelijk van 
schoorsteenhoogte en landschapssoort. Voor 6 jaar oude elementen (de 
COVRA gaat van deze leeftijd uit) variëren de doses dan van -
3,78*10-* tot 1.13-10-3 mSv/jaar. De COVRA geeft de waarde 1.0-10"5 

mSv/jaar op. In dit getal zit in principe ook de dosis veroorzaakt 
door de andere gassen en aerosolen verwerkt. Het is te zien dat de 
doses op de terreingrens groter zijn als de lozing laag bij de grond 
plaatsvindt. Verder spreekt de tabel voor zich. 
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B3.2 Dosisberekeningen aan enkele lozingen 

Zoals hierbo ven 3i verssexu is, is wet nationaal Model voor de vêr~ 
spreiding van gassen niet echt te gebruiken voor de situatie van de 
opslagfaciliteit. In het geval van een lekkend splijtstofelement in 
de hotcell of een lekkende opslagcilinder iu de bunker kan in een 
korte tijd ongeveer 57 TBq vrijkomen (1 jaar oud PWR-element). 
Afhankelijk van de tijd waarin deze aktiviteit geloosd wordt en de 
weersomstandigheden zullen mensen die zich aan de terreingrens 
bevinden longdoses oplopen van de orde 10-3 tot 10~2 mSv (als de 
wind recht over hen heen waait). Deze doses zijn te berekenen met de 
betrekkelijk eenvoudige Gaussische verspreidingsformule zonder te 
middelen over alle jaarlijkse weertypen (zie lit 73). 
Deze doses zijn vele orden hoger dan de doses berekend in de 

vorige paragraaf. Dat komt omdat in dit geval niet uitgegaan wordt 
van een kontinue lozing van kleine hoeveelheden radio-aktief gas, 
maar van een enkele lozing van een grote hoeveelheid. Bovendien werd 
in de vorige paragraaf de kans op een lozing ingekalkuleerd, 
waardoor de gemiddelde jaardoses veel kleiner worden. 
De doses ten gevolge van één konkrete lozing zullen dan ook worden 

opgelopen door de mensen die zich op het moment van de lozing op of 
rond het terrein bevinden. Dus door personeelsleden van de opslag
faciliteit en door mensen die in de direkte omgeving zijn. 
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