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1. ALGEMENE INLEIDING 

1.1 Afbakening van het onderwerp 

Dit rapport verstrekt een overzicht van voorspellingsmethoden die in het 

kader van milieu-effect rapportages of risico-analyses toepasbaar zijn voer 

het berekenen van emissies bij ongevallen in kerncentrales. Ook missies 

tijdens noraaal bedrijf zijn van belang voor a.e.r.. Deze zijn al'leidbaar 

uit gemeten emissies van in bedrijf zijnde kerncentrales. Gegever= 

dienaangaande staan in dit rapport verveld. 

Het onderhavige rapport vorst een twee-eenheid met RIVM rapport nr. 

842001001, Voorspellingsmethoden Milieu-effect Rapportage, Deel: Straling 

(1986). Hierin zijn de voorspellingsmethoden voor de verspreiding van 

radiuonucliden in het milieu (o.a. via voedselketens), en de hierdoor 

veroorzaakte verhoging van de stralingsbelasting voor de mens, 

geïnventariseerd en besproken. Deze methoden komen in dit rapport niet meer 

aan de orde. Beide rapporten zullen in nog nader te bepalen vorm worden 

gebundeld en als één geheel worden uitgegeven in de serie Effectvoorspelling 

ten behoeve van Milieu-effect Rapportage van het Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Naar deze serie 

wordt ook verwezen voor methoden om de kansen op emissies ten gevolge van 

storingen en ongevallen te berekenen (deel Risico's, nog niet verschenen), 

alsmede voor bepaalde aspecten van de verspreiding van stoffen in de 

atmosfeer, het oppervlaktewater en de bodem. 

De betreffende serie bevat geen rapporten over de emissies welke 

bijvoorbeeld optreden in de ertsverwerkende, chemische, of petrochemische 

industrie bij normaal bedrijf of in ongevalssituaties en ook geen rapporten 

betreffende het door deze en andere industrieën geproduceerde afval. Het 

verschijnen van een apart deel straling waarin verschillende moorten 

radioactief afval en nucleaire installaties aan de orde komen geschiedt niet 

vanuit de gedachte dat het hier gaat om een industrie met extra risico's. 
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Echter, evenals aet geluid is er de voorkeur aangegeven on straling apart te 

behandelen, daar ook straling niet aan één bepaald vilieuconpartiaent 

(lucht, water of bodem) gebonden is. 

1.2 Structuur van het rapport 

De volgende onderdelen zijn in dit rapport te onderscheiden: 

- een inleiding reactortechnologie, waaronder een beschrijving van enkele 

reactortypen, de bijbehorende splijtstofcyclus en ontaantelings-

scenario's. 

- een beschouwing betreffende risico-analyses voor kerncentrales en de 

chemische en fysische processen die tijdens ongevallen een rol spelen. 

- een bespreking van te hanteren voorspellingsmethoden en de ontwikkeling 

welke op dit terrein is te verwachten en 

- enige achtergrondinformatie. 
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2. DE OPWEKKING VAN KERNENERGIE 

2.1 Inleiding 

In kerncentrales wordt warmte vrijgemaakt door kernsplijtingen in de 

reactorkern. De warmte wordt overgedragen aan een water-stoom circuit, 

waarin een stoomturbine is opgenomen. De stoomturbine is gekoppeld aan een 

elektrische generator (dynamo) die elektriciteit opwekt. 

Er zijn verschillende reactorontwerpen, waarvan de voornaamste zullen worden 

behandeld. Dit zijn 

- de lichtwaterreactoren, waaronder 

. de drukwater-reactor 

. de kokend water-reactor 

- de zwaarwater-reactoren 

- de snelle natriumgekoelde kweekreactoren en 

- de gasgekoelde reactoren. 

De meeste tot nu toe gebouwde kerncentrales zijn van het lichtwatertype. In 

Nederland is de centrale in Dodewaard een kokendwaterreactor (KWR) en die in 

Borssele een drukwaterreactor (DWR). De meeste aandacht zal dan ook aan deze 

types worden besteed. Daarbij zullen koel- en veiligheidssystemen, het 

ontstaan en de behandeling van radioactief afval en emissies bij normaal 

bedrijf en bij storingen aan de orde komen. Ontwikkelingen waarbij nog meer 

gebruikt gemaakt wordt van inherente veiligheidselgenschappen worden 

aangegeven met het oog op verbeteringen in de bestaande en nieuwe reaktor-

ontwerpen. 

2.2 Kernsplijting 

Sommige atoomkernen zijn instabiel. Instabiliteit leidt tot radioactief 

verval, en één van de voorkomende vervalprocessen is kernsplijting. Dit 

proces speelt een rol bij zware atomen, zoals isotopen van thorium, uranium. 
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neptunium, plutonium en americium. 

Kernsplijting kan een onderdeel zijn van een spontaan vervalproces van een 

radionuclide, «aar deze gebeurtenissen treden sporadisch op. 

Veel belangrijker zijn de splijtingsreacties die kunstaatig worden opgewekt 

en optreden na het invangen van een neutron door thorium-232, uranium-233 

uraniun-235. uranium-238 en plutonium-239• Dit zijn niet de enige 

radionucliden die na het invangen van een neutron tot splijting over gaan. 

•aar wel de enige die daarnaast ook nog lang genoeg leven om technologische 

toepassing (isolatie, splijstoffabricage, etc.) mogelijk te raken (1). 

Bij de splijting van een zware kern valt deze uiteen in twee halfzware 

kernen, waarin de neutron/proton verhouding kleiner is dan voor het 

•oedernuclide. Dit is geïllustreerd in de figuren 2.1 en 2.2. 

b I I I I I | lal I I I d 
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Figuur 2.1. Splijtingsopbrengst 

van U-235 als functie van de 

sassa van de splijtingsprodukten 

Figuur 2.2 De instabiliteit van 

splijtingsfragmenten 
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Als direct gevolg komen er bij deze splijting neutronen met een grote 

energie vrij. Het splijtingsprodukt wordt stabieler, maar gemiddeld zullen 

daarna vier vervalgebeurtenissen plaatsvinden voordat de splijtingsprodukten 

stabiel geworden zijn. De splijtingsprodukten zijn daardoor in veel gevallen 

nog jaren radioactief. 

Per splijtingsgebeurtenis van een U-235 kern komen twee tot drie nieuwe 

neutronen vrij. Deze kunnen opnieuw door een U-235 kern worden ingevangen 

waarna weer splijting kan optreden. In een kernreactor is dit geen continu 

doorgaand, zichzelf versnellend proces. Niet elk neutron veroorzaakt een 

nieuwe splijtingsreactie, omdat een aantal neutronen ook door andere 

atoomkernen in de vorm van niet splijtende kernen als U-238, 

constructiematerialen of regelstaven worden ingevangen en zelfs uit het 

systeem kunnen ontsnappen. 

2.2.1 Kritische massa 

Het ontsnappen van neutronen uit een hoeveelheid splijtstof zonder een 

nieuwe splijting te initiëren, levert een ondergrens op voor het volume (of 

de massa) splijtstof, namelijk beneden de kritische massa verdwijnen teveel 

neutronen uit het systeem, en levert gemiddeld niet elke splijting weer één 

nieuwe op. De reactie komt dan niet op gang en droft uit. De kritische massa 

hangt onder andere af van de geometrie en de isotopensamenstelling van ds 

splijtstof. Zo kan natuurlijk uranium (met ongeveer 0,72 U-235) alleen onder 

speciale kondities kritisch worden (een voorbeeld hiervan is de CANDU-

reactor, zie ook paragraaf 2.3.2). De concentratie U-235 is te laag, 

waardoor te veel neutronen door U-238 kernen worden weggevangen. 

Het in de natuur voorkomende uranium is een mengsel van voornamelijk de 

isotopen U-235 (0,72), U-238 (992) en een zeer geringe hoeveelheid U-234 

(0,0052). De verhouding tussen U-235 en U-238 heeft zich in de tijd 

gewijzigt1.. Omdat U-235 korter leeft dan U-238 was het gehalte van U-235 in 

uranium vroeger hoger dan nu: 172 bij het ontstaan van de aarde en twee 

miljard Jaar geleden nog ongeveer 32• de concentratie die nu in de 

lichtwaterreactoren gebruikt wordt. In die tijd is in een uraniumlaag onder 

de Afrikaanse staat Gabon een kritische massa ontstaan en is er, als in een 

natuurlijke reactor, een kettingreactie op gang gekomen. Naar schatting 

heeft deze reactie zich een paar honderduizend jaar voortgezet (2). 
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2.2.2 Warmte 

Waarom levert kernsplijting warmte (= energie) op? Dit is te zien aan de 

hand van figuur 2-3. waar de bindingsenergie per kerndeeltje (proton of 

neutron) is uitgezet tegen het aantal kerndeeltjes. Die bindingsenergie is 

laag voor kleine kernen, loopt snel op, bereikt een maximum en neemt daarna 

langzaam af bij het groter worden van de kern. De bindingsenergie is 

gedefinieerd als de energie, die (per kerndeeltje) vrijkomt als een kern 

gevormd wordt ui 

f 

t een aantal kerndeeltjes. 

° l
9*ri~*m - U - I L 1 1 1 1 

1 ~~tjF~*° 
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Figuur 2.3 : De bindingsenergie per kerndeeltje als functie van de 

kerngrootte. 

Een voorbeeld: 

uranium-235 -> splijtingsprodukt A •» splijtingsprodukt B • 
energie. 

Voor U-235 is de bindingsenergie per kerndeeltje ongeveer 7.6 MeV. 
De kern van dit isotoop is opgebouwd uit tweeënnegentig protonen 
en honderdrieenveertig neutronen, dus dat geeft: 

92 p • 1*13 n -> U-235 • (235 x 7.6) MeV (2.1) 

Voor de splijtingsprodukten is de bindingsenergie per kerndeeltje 
8.5 MeV, ofwel 

92 p • 143 n -> splijtingsprodukten A en B • (235 x 8,5) MeV 
(2.2) 

Vergelijking (2.2) - vergelijking (2.1) levert dan de hoeveelheid 
warmte: 

uranium-235 -> splijtingsprodukten A en B • 207 MeV (2.3) 
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Om deze 207 MeV per uranium-235 kern in perspectief te plaatsen: verbranding 

van één koolstofatoom levert ^ eV op. Eén kilogran uranium-235 levert 

derhalve evenveel energie op als drie miljoen kilogram steenkool. 

Tabel 2.1 laat zien hoe de energie die bij splijting van één U-235 kern 

vrijkomt verdeeld is. Daarnaast komt per splijting nog 5 MeV vrij in de vorm 

van gammastraling, ten gevolge van het invangen van neutronen door andere 

atoomkernen. 

Tabel 2.1 Verdeling van de energie die vrijkomt bij de splijting van één 

uranium-235 kern 

eindprodukt energie (MeV) 

kinetische energie van de splijtingsprodukten 168 

kinetische energie van de neutronenstraling 5 
momentane gamma-straling 7 
vervalsplij tingsprodukten 

bèta-straling 8 
gamma-straling 7 
neutrino's (niet herwinbaar) 12 

207 

Het radioactief verval van de splijtingsprodukten draagt voor ongeveer 

zeveneneenhalf procent bij. De afgifte van deze energie gaat ook door als de 

kettingreactie gestopt is. 

2.2.3 Moderator 

In tabel 2.1 is te zien dat de totale energie van de neutronenstraling die 

bij de splijting van één U-235 kern vrijkomt 5 MeV is. 

Per splijting komen twee ft drie neutronen vrij, dus gemiddeld hebben deze een 

energie van 2 MeV elk. Deze energie geeft de neutronen een zodanige snelheid 

(ongeveer 20.000 km/sec.) dat de kans op interacties met andere U-235 kernen 

klein is, en de kans op ontsnappen of wegvangen door U-238 groot is. 

Voor het op gang brengen van een kettingreactie moeten de neutronen afgeremd 

worden tot een snelheid van ongeveer 2 km/sec. Neutronen net die snelheid 

heten thermische neut. onen. Neutronen worden afgeremd door botsing met een 

licht materiaal, meestal (normaal of zwaar) water, soms ook koolstof. Dit 
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lichte materiaal wordt de moderator genoemd. In de lichtwaterreactoren (het 

meest gangbare type) wordt als moderator normaal (gezuiverd) water gebruikt. 

Het water stroomt tussan de splijtstofstaven door en is tevens het medium, 

waarmee de warmte wordt afgevoerd. In een snelle kweekreactor wordt geen 

moderator toegepast. In die reactoren wordt een aanzienlijk deel van de 

snelle neutronen ingevangen door uranium-238. Hierbij ontstaat plutonium-239t 

dat in deze reactoren als de te splijten kernbrandstof fungeert. 

2.2.4 Regeling van de kettingreactie 

Een kettingreactie in een reactorkern zal een stabiel karakter dienen te 

vertonen. Voor de regeling van deze kettingreactie zorgen zowel natuurlijke 

processen als aangebrachte regelsystemen. Beide worden hieronder kort 

toegelicht. 

Als in de splijtstof elementen meer energie wordt geproduceerd dan het water 

kan afvoeren stijgt de temperatuur van de reactorkern. Twee 

terugkoppelingsmechanismen werken deze temperatuurstijging tegen: 

- de temperatuurstijging binnen de splijtstofelementen leidt ertoe, dat meer 

neutronen in deze splijtstofelementen door U-238 worden ingevangen. 

- de temperatuur van het koelwater stijgt, zij het met een zekere vertraging. 

De dichtheid van het koelwater neemt af. Neutronen zullen op hun weg tussen 

twee splijtstofelementen minder vaak botsen, raken minder energie kwijt en 

zullen met een hogere energie een ander splijtstofelement binnenkomen. De 

kans, dat een splijting in U-235 veroorzaakt wordt, is afhankelijk van de 

energie en neemt af bij een hoger energieniveau. 

Door beide mechanismen wordt opnieuw een evenwicht bereikt. Mocht de 

warmteafvoer volledig geblokkeerd zijn (bijvoorbeeld omdat alle pompen 

uitvallen), dan verdampt het water. De neutronen worden niet meer afgeremd, 

waardoor de kettingreactie onderbroken wordt. Door het verval van 

splijtingsprodukten komt nog wel warmte vrij. 

De regeling van de kettingreactie wordt niet alleen aan dit natuurlijke 

proces overgelaten. Tussen de splijtstofelementen bevinden zich regelstaven 

met cadmium en borium welke neutronen absorberen. Door de regelstaven meer of 

minder in de reactorkern te schuiven wordt een variabel deel van de neutronen 

geabsorbeerd en de kettingreactie geregeld. Zo kan de de kettingreactie 

getemperd ot (bij storingen) helemaal stilgelegd worden (dit wordt een 

reactorscram genoemd). Een andere manier om de reactie te temperen is het 

inbrengen van een moderator, welke veel neutronen invangt. Voorbeeld van een 

moderator is het element borium, dat ook in de regelstaven wordt gebruikt. 
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2.3 Kerncentrales: de meest gangbare reactortypes 

2.3.1 Lichtwaterreactoren 

Het aeest voorkomende reactortype is de lichtwaterreactor. Ongeveer 80% van 

de ruin driehonderd kerncentrales die in bedrijf zijn, zijn van dit type. De 

lichtwaterreactoren zijn onder te verdelen in drukwater- (DWR) en 

kokendwaterreactoren (KWR). In beide types fungeert water als koelmiddel en 

als moderator. In een KWR wordt de stoom voor de aandrijving van de turbine 

direkt aan de reactorkern onttrokken. In een DWR wordt het koelwater in het 

primaire systeem, zijnde het reactorvat en de aan- en afvoerleidingen, onder 

druk gehouden. Het in de reactorkern opgewarmde water draagt haar warmte in 

een warmtewisselaar (de stoomgenerator) over aan het stoom-water circuit van 

de turbine (secundaire circuit) (zie figuur 2.4). 

.MTBVMIWT» 

mMtCHTMlt VAM HfT «KtMPWATHTm «CTWCPmMU VAM HET OmKWATiHTm 

Figuur 2.k : Principe van de werking van een KWR (links) en een DWR (rechts) 
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De reactorkern bestaat uit uraniumoxide. verrijkt tot 33» U-235. dat in 

tabletvorm in de splijtstofelementen is verwerkt. De grootte van de 

splijtstofelementen, en hun geometrische ordening in de kern verschillen 

enigszins bij DWR- en KWR-reactoren. De uraniumoxide cabletten zelf, en de 

bekleding van de splijtstofelementen (een zirconiunlegering) kunnen als 

barrière voor het vrijkomen van radioactief materiaal in de vorm van 

splijtingsprodukten worden beschouwd. De derde barrière is de wand van het 

reactorvat, in de meeste gevallen tien tot twintig centimeter dik staal. Ook 

buiten het reactorvat zijn barrières aangebracht. De eerste is het 

biologische schild, een betonconstructie welke dient om de werkers binnen de 

centrale tegen de direkte straling uit de reactorkern te beschermen. Verder 

is er een enkele of dubbele insluiting. De insluiting wordt ook vaak 

containment genoemd. De eerste insluiting is een betonnen of stalen drukvat, 

dat bestand is tegen de aaxicale interne druk, die tijdens een 

koelmiddelverliesongeval kan optreden. De tweede insluiting is van beton en 

kan ontwerpen worden om als bescherming tegen externe effecten zoals 

gaswolkexplosies of overstromingen te dienen. Andere functies zijn het 

reduceren van het stralingsniveau voor de omgeving in ongevalscondities en 

het creëren van een mogelijkheid om gasvormige radioactieve lozingen 

gecontroleerd te doen plaatsvinden. 

Drukwaterreactoren 

De meeste lichtwaterreactoren zijn van het drukwatertype. De DWR dankt zijn 

naam aan de hoge druk (ongeveer 150 bar)van het koelwater in een reactorkern. 

De druk voorkomt het koken in de kern onder de heersende reactortempera tuur 

(ongeveer 320'C). 

In figuur 2A is slechts één stoomgenerator aangegeven. In de praktijk zijn 

dit er meestal meer, vaak drie of vier, afhankelijk van het vermogen van de 

kernreactor. 

De reactor beschikt over passieve en actieve veiligheidssystemen, welke alle 

meervoudig zijn uitgevoerd. Een voorbeeld van een passief systeem is de 

accumulator. Dit is een vat gevuld met water waaraan borium (om neutronen te 

absorberen) is toegevoegd. Daalt de druk in het primair systeem onder een 

vastgestelde waarde (door een lek), dan opent een veiligheidsklep en stroomt 

de boriumhoudende vloeistof naar de reactorkern. Het actieve systeem omvat 

een aantal hoge-drukpoopen (met klein debiet) en lage-drukpompen (met groot 

debiet) die rechtstreeks water in de kern brengen en voor koeling zorgen als 

de warmteafvoer via het primaire systeem is geblokkeerd. 
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De regelstaven worden in een dickv-ater via de bovenkai.". van het reactcrvat 

tussen de splijtstofelementen \n <*e reactorkern geleid 

De insluiting van een drukwaterreactor oaspant in de i-ogel een zeer groo'. 

volume. Dit om te voorkomen da d»- druk binnen de insluiting te snel oploopt 

wanneer er bij een koelmiddelverli- songevaJ veel stoom vrijkomt. Figuur 2.5 

laat enkele insluitconstructies zien. De kerncentrale in Borssele is voorzien 

van de constructie volgens het KWU- jor'iept. 

Figuur 2.5 Insluitconstructies voor drukwaterreactoren (3) 

Kokendwaterreactoren 

In een KWR wordt de stoom direct in het reactorvat opgewekt. 

De temperatuur in de reactorkern is ongeveer 280 *C en de druk 70 bar 

waardoor het koelwater in de kern gaat koken. De stoom wordt boven in het 

reactorvat van het water gescheiden en gedroogd. 

Vervolgens wordt de stoom naar de turbines geleid (zie figuur 2A). 
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Bij een kokendwaterreactor worden de regelstaven via de onderzijde van het 

reactorvat in de reactorkern geleid. 

De insluiting van een kokendwaterreactor is meestal voorzien van e«n systeem 

waar de bij een ernstig ongeval vrijkomende stoom kan condenseren; het 

zogenaamde druk-onderdrukkingsvat. Hiermee wordt drukopbouw door stoom binnen 

de insluiting voorkomen en kan bij deze kokendwaterreactoren een kleinere 

insluitingsconstructie gekozen worden dan bij drukwaterreactoren. Figuur 2.6 

laat een paar voorbeelden zien. De kerncentrale in Dodewaard heeft een 

HARK 1-insluiting. 

Kokcadmcr-iucnr: MARK II M M U M I -
«ntcoc Kottwhuüi i—aar MARK III • * * -

Figuur 2.6 Insluitconstructies voor kokendwaterreactoren (3) 

2.3.2 Andere thermische reactortypes 

De kernsplijting in lichtwaterreactoren wordt veroorzaakt door afgeremde, 

thermische neutronen. Deze reactoren heten daarom ook wel thermische 

reactoren. Andere typen thermische reactoren zijn 

- gasgekoelde reactoren 

- zwaarwaterreactoren 

- water gekoelde, grafiet gemodereerde reactoren. 
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Gasgekoelde reactoren 

De meeste gasgekoelde reactoren staan in Groot-Brittanië. In dat land zijn 

twee generaties gasgekoelde reactoren in gebruik: de Magnox en de AGR 

(Advanced Gas-cooled Reactor). Een vervolg op deze lijn is de HTGR (Hoge 

Temperatuur Gasgekoelde Reactor). 

De Magnox-reactor is ontwikkeld met als één van de uitgangspunten 

onafhankelijkheid van andere landen. Daarom is gekozen voor natuurlijk 

uranium als splijtstof, CO als koelmiddel en grafiet (koolstof) als 
2 

moderator. De kern bevindt zich in een betonnen drukvat. Het ter beschikking 

komen van verrijkingscapaciteit in Engeland, en de onvoldoende economische 

prestaties van de Hagnox-reactoren leidde tot een aangepast ontwerp. 

Splijtstof hierin is licht verrijkt uraniumoxide. Koelmiddel en moderator 

bleven CO respectievelijk grafiet. Dit werd de AGR. Ook in Frankrijk staat 
2 

een klein aantal gasgekoelde reactoren van de eerste generatie. Daar is men 

echter daarna overgestapt op de lichtwaterreactor. 

De derde generatie, de HTGR, is vooral in de Verenigde Staten en West-

Duitsland ontwikkeld. Hierin zijn splijtstof en moderator in êên (keramische) 

structuur samengebracht. Als splijtstof komt zowel licht verrijkt uranium als 

thorium (Th-232 met U-233) in aanmerking. In de in 1986 opgestartte HTGR in 

West-Duitsland, bestaat de splijtstof uit hoog-verrijkt uranium en thorium in 

de vorm van een gemengd oxide. Deze splijtstof zit in een mantel van grafiet 

(moderator) in keramische bolletjes. De kern bestaat uit zeer veel van deze 

bolletjes. Het koelmiddel is heliumgas. 

Zwaarwaterreactoren 

In dit type reactor fungeert zwaar water (DO) als moderator. In dat geval is 

het niet nodig verrijkt uranium te gebruiken. De splijtstof in de meeste 

zwaarwaterreac toren (zoals de Canadese CANDU) is natuurlijk uranium. De CANDU 

is gebaseerd op het principe van de drukwaterreactor. Het primaire 

koelmiddelcircuit is gescheiden van het zwaar water dat als moderator wordt 

gebruikt. 

Water gekoelde, grafiet gemodereerde reactoren 

Dit reactortype is vooral in de Sovjet-Unie ontwikkeld. O.a. de reactoren bij 

Tsjernobyl zijn van dit type. Koeloiddel is water, moderator is grafiet. Als 

brandstof wordt licht verrijkt uraniua gebruikt. Deze bevindt zich in een 

groot aantal buizen binnen de grafietoassa. Het koelwater wordt, zoals in een 

kokendwaterreactor, binnen de kern tot koken gebracht. 
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2.3*3 De snelle kweekreactor 

In een kweekreactor kan als splijtstof uranium-233. uranium 235• en 

plutonium-239 worden toegepast. Brandstof gebaseerd op Pu-239 bestaat uit de 

oxidevorm (PuO ) vermengd set caniumdioxide in de verhouding 1:6. Het 

uraniumoxide kan uit natuurlijk uranium bestaan, maar ook uit het verarmde 

uranium (0.2% U-235) dat vrijkomt bij het verrijkingsproces. 

In de kweekreactor worden vrijgekomen neutronen niet door een moderator 

afgeremd, vandaar de naam snelle reactor. Een deel van de neutronen wordt 

ingevangen door uranium-238 kernen waardoor nieuw plutonium-239 ontstaat. Bij 

een juiste verhouding tussen splijtings- en kweekmateriaal aangepast aan een 

optimale neutronenhuishouding in de reactor 'ontstaat meer splijtstof dan er 

verbruikt wordt. Ter illustratie geeft figuur 2.7 de splijtstofbalansen van 

lichtwaterreactoren en kweekreactoren, beide set een vermogen van 1000 MWe. 

Figuur 2.7 : Splijtstofbalansen voor llchtwater- en kweekreactoren (1000 MWe, 

in tonnen per jaar) ('t) 
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Voor de splijtstoffabricage voor een 1000 MWe-lichtwaterreactor is jaarlijks 

l60 ton natuurlijk uranium nodig. Na verrijking levert dit 30 ton verrijkt en 

130 ton verand uranium. Uit het verrijkt uranium worden de 

splijtstof elementen gefabriceerd. Uitgaande van dertig ton bevatten deze na 

verbruik in de reactor 1 ton splijtingsprodukten, 0,3 ton plutonium en 28,7 

ton uranium (waarin nog 0,5_0,8j£ U-235). Door opwerking kunnen plutonium, 

uranium en de splijtingsprodukten van elkaar gescheiden worden, waarna het 

uranium weer te verrijken is. 

In een 1000 HWe kweekreactor bestaat de splijtstof uit 18,8 ton uraniumoxide 

(natuurlijk of verarmd) en 1,2 ton plutoniumoxide. Na één jaar bedrijf 

resteert 17,7 ton uraniumdioxide. is er 1 ton splijtingsprodukten ontstaan en 

1,3 ton plutoniumoxide gevormd, zodat er 0,1 ton extra splijtstof in de vorm 

van plutoniumoxide is aangemaakt. 

In bepaalde kweekreactoren is vloeibaar natrium als koelmiddel gekozen. In 

het primaire natriumcircuit zijn het reactorvat, de natrium-natrium 

warmtewisselaar en de primaire natriumpoop opgenomen. Het secundaire 

natriumcircuit dient ervoor een mogelijke actieve natrium-water reactie bij 

een lekkage in de stoomgenerator te voorkomen (zie figuur 2.8). 

In natrium-gekoelde snelle reactoren is het natuurlijke regelmechanisme voor 

de kettingreactie (zoals voor lichtwaterreactoren aangegeven in paragraaf 

2.2.10 afwezig. Daardoor is de reactor volkomen afhankelijk van actieve 

veiligheidssystemen, die meervoudig (en onafhankelijk van elkaar) zijn 

aangebracht. 

Figuur 2.8'. Schema van een natriungekoelde kweekreactor (4). 
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2.4 Ontstaan en behandeling van radioactief afval in lichtwaterreactoren 

2.4.1 Inleiding 

Elektriciteitsopwekking in een kerncentrale brengt onvermijdelijk het 

ontstaan van radioactieve afvalprodukten net zich aee. Daarom zijn 

kerncentrales uitgerust met voorzieningen om deze radioactieve produkten op 

te vangen en te behandelen. Een klein gedeelte wordt naar de omgeving 

geloosd. 

2.4.2 Het ontstaan van afval 

Radioactieve stoffen ontstaan in de reactorkern. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt in splijtings- en activeringsprodukten. De belangrijkste zijn in 

tabel 2.2 aangegeven. Splijtingsprodukten ontstaan bij de splijting van 

uranium-235 of plutonium-239 in de splijtstofelementen. Activeringsprodukten 

ontstaan doordat neutronen in een aantal aanwezige stoffen (zoals 

constructiematerialen en het koelwater) in de atoomkernen ingevangen worden. 

Tritium ontstaat zowel door splijting als door activering en wordt vanwege 

het specifieke radiochemische karakter apart behandeld. 

Tabel 2.2: De belangrijkste splijtings- en activeringsprodukten die ontstaan 

in een lichtwaterreactor met hun halveringstijd. 

splijtings- (T i) 
• 

activerings (Ti) 

produkten produkten 

Kr-85 10.7 jr H-3 12,3 jr 

Kr-88 3 uur C-14 7530 jr 

Sr-90 28,1 jr H-16 7 8 

Ru-106 368 

1.7.107 
dg 0-19 27 s 

1-129 

368 

1.7.107 jr Ar-4l 1.8 uur 

1-131 8.3 dg Cr-51 28 dg 

Xe-133 5 dg Fe-55 2.7 jr 

Cs-134 2.1 Jr Co-58 V 4 dg 
Xe-135 9 uur Ni-59 7.5.10 jr 

Cs-137 30 jr Co-60 5,3 jr 

Ni-63 92 jr 



- 21 -

Splijtingsprodukten 

Splijtingsprodukten ontstaan binnen de splijtstofelementen. Als de omhulling 

hiervan beschadigd is, kunnen deze in het koelwater terecht komen. Het gaat 

dan vooral on vluchtige stoffen bestaande uit edelgassen als krypton en xenon 

en halogenen als jodium. De hoeveelheid splijtingsprodukten die ontstaat is 

vrijwel onafhankelijk van het reactortype en is recht evenredig met het 

vermogen. 

Activeringsprodukten 

Activeringsprodukten ontstaan in het koelmiddel en in constructiematerialen 

in en rond de reactorkern, zoals het reactorvat. 

Neutronen kunnen in het koelmiddel ingevangen worden door: 

- zuurstof, al of niet gebonden in het water 

- stikstof en argon (in opgeloste lucht) 

- verontreinigingen in het reactorkoelwater, zoals corrosieprodukten, van 

nature in het water voorkomende verontreinigingen en bewust toegevoegde 

stoffen (borium in DWR's). 

Hierbij ontstaan gasvormige produkten (als Ar-4l, N-16 en 0-19), en produkten 

die in oplossing blijven (Co-58, Co~60, Cr-51). 

De belangrijkste activeringsprodukten die in het reactorvat onstaan zijn 

Fe-55. Co-60, Ni-59 en Ni-63. 

Tritium 

Tritium ontstaat voornamelijk door activering van deuterium dat van nature in 

water aanwezig is en door reacties van neutronen met: 

. borium (in regelstaven, en toegevoegd in het koelwater van DWR's) 

- lithium (in de vorm van LiOH als pH-regelaar in DWR's) 

Een kleine hoeveelheid tritium ontstaat als splijtingsprodukt van uranium-

235 • In een drukwaterreactor ontstaat door neutronreacties net het opgeloste 

borium in het koelwater altijd meer tritium dan in een kokend- waterreactor. 

Tritium komt voor in de vorm van HTO en is moeilijk uit het koelwater te 

Isoleren. Accumulatie van tritium in het koelwater is daardoor 

onvermijdelijk. 

2.^.3 Afvalbehandeling 

Behandeling van gasvormige afvalprodukten en aerosolen. 

Tijdens normaal bedrijf van een kerncentrale wordt het reactorkoelwater 

ontgast om accumulatie van gasvormige produkten te voorkomen. In een kokend-
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waterreactor gebeurt dit in de turbinekondensor. De stoom die de turbine 

heeft aangedreven wordt gekondenseerd voordat het als koelwater weer terug 

geleid wordt naar het reactorvat. In een DWR vindt de ontgassing plaats in 

een speciaal reactorwaterreinigingssysteem gekoppeld aan het primaire 

circuit. Ook uit andere bronnen, zoals afvalopslagtanks en indampers, koren 

gasvormige radioactieve produkten vrij, welke door een afgasbehandelings-

systeea geleid worden. In deze gasstroaen worden aerosolen, waarin Binder 

vluchtige radionucliden opgelost zitten, meegevoerd. De afgassystemen 

variëren per reactortype en -ontwerp en zijn besproken in een recente 

inventarisatie (5)• De voornaamste componenten in de af gasreinigingssystemen 

zijn vervaltanks, zandgevulde vervalvaten, actiefkoolbed- en absoluutfilters. 

Behandeling van afvalwater 

Radioactief afvalwater kan ontstaan of vrijkoaen doe. lekkage van b.v. pompen 

en warmtewisselaars, bij het aftappen van systeaen voor 

onderhoudswerkzaamheden of proefnemingen en bij ontsmettingswerkzaamheden met 

water. Het vrijkomende water wordt verzameld in opslagtanks. Afhankelijk van 

het gekozen ontwerp wordt het een paar maanden tot vele jaren opgeslagen om 

vóór de verwerking een deel van de radioactiviteit kwijt te raken. 

Het afvalwater (ook uit laboratoria, douche- en wasruimtes) kan behandeld 

worden in filter-ionenwisselaars, verdampers, centrifuges, e.d. 

Bij een KWR wordt in het algemeen gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik. 

In een DWR is dit door de accumulatie van tritium niet mogelijk. Waar in een 

KWR vaak filters en ionenwisselaars in gebruik zijn om lichtverontreinigd 

afvalwater voor hergebruik geschikt te maken, worden in een DWR meestal 

indaapers toegepast om de radioactiviteit te concentreren. 

Behandeld afvalwater wordt na controle, verdund met het koelwater geloosd. 

Behandeling van vast afval 

Vast afval (radioactief) kan worden onderscheiden in: 

- restprodukten uit de water- en gasbehandelingssystemen 

(lonenwisselaarharsen, filterslib, concentraten, luchtfilters, actieve 

kool, e.d.) 

- besmette onderdelen, die vervangen zijn 

- bedrijfsafval als poetsdoeken, bedrijfskleding en verpakkingsmateriaal. 

Voor dit afval zijn een aantal verwerkingsmethoden beschikbaar: fixatie (in 

cement, bitumen of kunststof), verbranding, persen, opslag In containers 

zonder fixatie, etc. (5,6). 

Een andere categorie vast afval bestaat uit gebruikte splijtstofelementen. 
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welke in waterbassins in de kerncentrale zelf opgeslagen worden. Dit in 

afwachting van transport naar een opwerkingsfabriek of. naar een tijdelijke of 

definitieve opslag- of opbergplaats. Het bassin water wordt gecirculeerd, 

gekoeld of met filters en ionenwisselaars gereinigd. 

2.5 Radioactieve emissies uit kerncentrales 

2.5.1 Inleiding 

In de vorige paragraaf is aangegeven hoe radioactief afval in een 

kerncentrale ontstaat en behandeld wordt. Zowel in de 

gasbehandelingsinstallaties als in de waterzuivering worden niet alle 

radionucliden verwijderd. Er zal een emissie van activiteit naar de omgeving 

plaats vinden. 

Emissiegegevens van in bedrijf zijnde kerncentrales worden binnen de EG 

verzameld en in overzichtsrapporten gepubliceerd. In deze gegevens zijn 

emissies ten gevolge van storingen voor een groot deel verwerkt. De invloed 

van kleine bedrijfsstoringen is namelijk in de uiteindelijke emissies 

moeilijk terug te vinden vanwege de vertraging en verdunning die in 

zuiveringssystemen optreedt. 

Ongevallen, al dan niet leidend tot emissies van radioactiviteit, worden 

apart gemeld. In de Verenigde Staten middels de zogeheten Licensee Event 

Reports aan de Nuclear Regulatory Commission (NRC), in Europa middels het IRS 

(Incident Report System), een databank van de Nuclear Energy Agency (OECD) in 

Parijs, terwijl ook de International Atomic Energy Agency 'IAEA) in Wenen 

dergelijke gegevens verzamelt. 

Ernstige storingen of ongevallen, leidend tot het (deels) smelten van de 

kern, vallen buiten het bestek van dit hoofdstuk. Deze gebeurtenissen worden 

in de hoofdstukken 5 en 6 behandeld. 

2.5.2 Emissies bij normaal bedrijf 

De in deze paragraaf vermelde gegevens komen uit een recente EG 

inventarisatie van emissies uit kerncentrales (7). Deze gaat over de jaren 

1976-1980. In die periode waren in de EG ongeveer veertig centrales in 

gebruik, met een totale energieproductie van ongeveer 17.000 MWe in 198O. 

Hiervan werd 62# geleverd door drukwaterreactoren (DWR), 7% door 

kokendwatorreactoren (KWR) en 2S% door gasgekoelde reactoren (GR). 

De emissies worden meestal aangegeven in becquerel per megaWattjaar 
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(elektrisch) en afgekort tot Bq/MWa. Fierdoor is het mogelijk reactoren met 

verschillende vermogens en verschillende bedrijfszekerheid beter met elkaar 

te vergelijken. De zo berekende emissies worden genormaliseerd genoemd. 

Emissies naar de atmosfeer 

Gasvormige emissies zijn onderverdeeld in emissies van edelgassen, tritium, 

radioactieve eerosolen (vooral beta- en gammastralers), zwavel-35. jodium-131 

en koolstof-14. De jaarlijkse emissies zijn samengevat in tabel 2.3* 

Tabel 2.3 Genormaliseerde gasvormige emissies van kerncentrales in de EG in 

de periode 1976-1980 (in Bq/MWa) 

edelgassen 

tritium 

aerosolen (beta.B-amma) 

zwavel-35 

jodium-131 

n.b.: niet bekend 

De emissies van edelgassen bestaan bij lichtwaterreactoren vooral uit 

krypton- en xenonisotopen. In gasgekoelde reactoren is het activeringsprodukt 

Ar-4l het bel ngrijkste geloosde edelgas. 

Figuur 2.9 laat het verloop in de edelgasemissies bij DWR's en KWR's in de 

periode 1970-1980 zien. In beide types is een afnemende trend duidelijk 

zichtbaar. De grotere variatie in de KWR gegevens komt door het kleine aantal 

centrales: statistische fluctuaties zijn dan groter. 

DWR 

1.1.10" 

s 
2.10 

6 
1.7.10 

4,8.10" 

11 
KWR 

2.6.10' 
$ 

2.10 

4.4.10 

3.7.10 

11 
GR 

4,1.10' 

8.10S 

1.3-10^ 

7.4.10" 

n.b. 

11 

8 
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Figuur 2.9: Edelgasemissies vanuit lichtwaterreactoren in de EG in de periode 

1970-1960 (7) 

Bij oudere kokend-waterreactoren, zonder een actief koolfilter in het 

gasbehandelingssysteem, is de emissie van edelgassen veel hoger: tot 

10 Bq/MWa. 

Tritium wordt niet overal systematisch gemeten. Bij de lichtwaterreactoren 

waarover gegevens bekend zijn, bedragen de emissies ongeveer 2.10 Bq/MWa. 

Zwaarwaterreactoren lozen veel meer tritium: 10 -10 Bq/MWa. 

Radioactieve aerosolen bevatten een uitgebreid scala aan radionucliden. 

Hierin zijn de belangrijkste bèta-stralers Cr-51, Mn-54, Co-58 en Co-60, Zn-

65, Cs-134 en Cs-137, La-lUO en Ce-lW. 

De emissies van alpha-stralende aerosolen worden vanaf 1980 in West-Duitsland 

gemeten. Deze bedroegen 10 Bq/MWa voor DWR's en 48l Bq/MWa voor KWR's. De 

voornaamste radionucliden hierin zijn plutonium-238 en -239 en cerium-242 en 

-2kk. 

Figuur 2.10 geeft het verloop van de emissie van beta-aerosolen voor de 

periode 1970-1980 voor DWR's, KWR's en GR's. 
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Fig. 2.10 Jaarlijkse emissies van radioactieve aerosolen (bèta-gama stralers 

uit kerncentrales binnen de EG (7) 

Zwavel-35 wordt alleen door gasgekoelde reactoren in significante 

hoeveelheden g°locsd. 

Figuur 2.11 laat het verloop van de jodium-131 emissies over de periode 1970-

1980 zien. 
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Figuur 2.11 Jaarlijkse 1-131 emissies uit lichtwaterreactoren in de EG (7) 

Koolstof-14 emissie-gegevens zijn beschikbaar van Duitse kerncentrales. In 

KWR's is meer dan 95* van het koolstof-14 gebonden in de vorm van kooldioxide 

(CO ). In DWR's is de CO -fractie 5 tot 502; de rest is gebonden in 
2 2 

organische verbindingen. 
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Emissies naar het oppervlaktewater 

Voor lozingen in het oppervlaktewater worden radionucliden onderverdeeld in 

bèta/gamma-stralers (zonder tritium), alpha-stralers en tritium. De 

jaarlijkse emissies zijn aangegeven in tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Genormaliseerde emissies van radionucliden uit kerncentrales naar 

het oppervlaktewater (in Bq/MWa) (7) 

DWR 
8 

bèta-gammastralers 2.10 

alfa-stralers 1.10 
10 

tritium 2.10 

KWR 
7 

9.10^ 

7.10 

4.10 

CR 
9 

6.10; 
4 

3.10 
10 

1.10 

DWR 
8 

bèta-gammastralers 2.10 

alfa-stralers 1.10 
10 

tritium 2.10 

KWR 
7 

9.10^ 

7.10 

4.10 

CR 
9 

6.10; 
4 

3.10 
10 

1.10 

De belangrijkste bèta/gammastralers, met hun gemiddelde relatieve bijdrage in 

het afvalwater van de drie beschouwde reactortypes, zijn vermeld in 

tabel 2.5. Binnen één reactortype kunnen grote variaties voorkomen. 

Tabel 2.5 Voorkomen van de belangrijkste bèta/gammastralers in afvalwater uit 

kerncentrales (7) uitgedrukt in % van de totale bèta/gamma-

activiteit 

radionuclide DWR KWR GR 

S-35 - - 15.9 

Cr-51 5.9 6.0 -

Kn-54 2.0 9.6 -

Co-58 20,6 13,1 -

C0-6O 33.7 25.1 0.3 
Zn-65 - 5.6 -

Sr-89 0.3 2.0 0.3 
Sr-90 0.3 0.1 6.6 

1-131 2.0 0,8 -

C8-134 5.6 15,8 9.0 

Cs-137 15.4 22,2 46,1 

Ce-144 M 0,5 1.4 

totaal 87.2 99.0 79.6 
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Figuur 2.12 laat het verloop ven de emissies van bèta- en gammastralers in de 

periode 1970-1980 zien. 
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Figuur 2.12 Jaarlijkse emissies van radioactiviteit (exclusief tritium) naar 

het oppervlaktewater uit kerncentrales in de EG (7) 

De tritium-emissies naar het oppervlaktewater in de periode 1970-1980 zijn 

aangegeven in figuur 2.13- Een paar oudere DWR's. Chooz in Frankrijk en Trino 

in Italië, lozen gemiddeld twintig keer zoveel tritium als de meer moderne 

drukwater centrales. Dit komt omdat de splijtstof in deze twee centrales nog 

ondergebracht is in stalen splijtingstofhulzen en niet in een zircononium-

legering. Tritium diffundeert veel gemakkelijker door staal. 
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Fig. 2.13 Jaarlijkse tritiumeaissies vanuit kerncentrales in de EG naar het 

oppervlaktewater (7) 

2.5.3 Emissies bij storingen 

Zoals vermeld (paragraaf 2.5-1) verzamelt de NEA gegevens over storingen in 

kerncentrales via het Incident Report System (IRS). Alle OECD-landen met 

kerncentrales (13 landen, ruim tweehonderd centrales) werken hieraan mee. 

Jaarlijks worden zo'n 150 incidenten gemeld. De meeste gemelde storingen 

leiden echter niet tot een significante emissie van radioactiviteit naar de 

omgeving. Er is echter geen meldingsplicht naar het IRS, dus het staat niet 

vast dat alle storingen bekend raken. Uit een analyse van wel gerapporteerde 

storingen blijkt dat ruim 502 kan worden toegeschreven aan het falen van 

systemen of componenten, ongeveer 25% aan menselijke factoren, 15% aan een 

combinatie hiervan en circa 5% aan andere (externe) oorzaken (8). 

De emissies bij deze gebeurtenissen zijn in de ordegrootte van millicuries 

tot enkele tientallen curies geweest en bestonden voornamelijk uit 

kortlevende edelgassen (9)• 

In Nederland moeten storingen in kerncentrales aan de autoriteiten gemeld 

worden. 

In 1984 zijn door de centrales in Dodewaard en Borssele elf respectievelijk 

acht storingen gemeld. Deze hebben geen van alle tot verhoogde emissies van 

radionuclideactiviteit geleid. In 1985 bedroeg dit aantal voor beide 

centrales zeven, ook zonder verhoogde activiteitsemissies. 

\-^ -'N DWR 

I I i • I 
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2.5.4 Gevolgen van emissies bij normaal bedrijf 

De in de paragrafen 2.5-2 en 2.5-3 vermelde emissies van radionucliden uit 

kerncentrales leiden tot een verhoogde stralingsbelasting voor omwonenden en 

tot een accumulatie van lang levende radionucliden in de omgeving van de 

centrale. 

In de EG-inventarisatie van emissies (7) zijn ook dosisschattingen gemaakt 

voor mensen die op een halve kilometer of vijf kilometer van de centrale 

wonen; toegespitst op de emissies van edelgassen en jodium-131 in 1980. De 

berekende doses (effectieve lichaamsdosis) voor omwonenden (0,5 km) van 

lichtwaterreactoren liggen in het algemeen in de grootte orde van 10 -10 

mSv en op vijf kilometer een factor 10 lager. (Ter vergelijking: de dosis als 

gevolg van de natuurlijke achtergrondstraling is in Nederland ongeveer 2 mSv 

per jaar.) 

Een voorbeeld van de accumulatie van langlevende radionucliden in de omgeving 

van een kerncentrale is te 2ien in figuur 2.14 (10). Hierin zijn 

concentraties van cobalt-60 in het sediment van de Westerschelde gegeven. De 

concentraties zijn opgegeven per kilogram aluminium. Dit is een maat voor de 

hoeveelheid kleideeltjes, waaraan cobalt bij voorkeur adsorbeert. (Adsorptie 

aan zand vindt nauwelijks plaats.) In de figuur is de concentratie-toename 

bij de Rupelmond (het Belgische onderzoeksinstituut in Hol loost in de Rupel) 

en bij Doel (Belgische kerncentrales) duidelijk te zien. Ook ter hoogte van 

Borssele is een kleine piek waarneembaar. 
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Figuur 2.14: Genormaliseerde Co-60-concentraties (per kg aluminium) in het 

sediment van de Westerschelde (metingen tussen 1979 en 1984) 

(10) 
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2.6 Waar nieuwe reactortypes 

Ongeveer 80% van de over de hele wereld opgewekte kernenergie is afkomstig 

uit lichtwaterreactoren. Deze reactoren zijn ontwikkeld vanuit 

aandrijfreactoren van onderzeeboten en hebben aan die afkomst hun in principe 

eenvoudige concept en hun compactheid te danken. Die compactheid heeft als 

voordeel een hoge energieopbrengst per reactorvolume en per splijtstofmassa, 

maar het geeft het nadeel dat de inwendige warmtecapaciteit klein is. Kleine 

storingen leiden snel tot variaties in de druk en do temperatuur binnen het 

systeem. En bij het wegvallen van de koeling, zelfs na een reactors cram 

waardoor de kettingreactie stopt, is de warmteproduktie door het verval van 

splijtingsprodukten nog zo groot dat de temperatuur van het koelwater met 

dertig graden Celsius per minuut toeneemt (11). Vandaar dat allerlei 

meervoudig uitgevoerde voorzieningen nodig zijn om bij het uitvallen van 

hoofdkoelystemen de reactorkern toch gekoeld te houden. Deze extra systemen 

maken een lichtwaterreactor complex en duur. 

De veiligheid van een lichtwaterreactor is dus afhankelijk van actieve 

systemen, systemen die kunnen falen. Vandaar dat er op verschillende plaatsen 

onderzoek wordt verricht naar reactoren die minder afhankelijk zijn van het 

goed en op tijd functioneren van actieve veiligheidssystemen. 

De nieuwe reactorontwerpen zijn er op gericht om bij falen van de koeling de 

vervalwarmte af te voeren via natuurlijke fysische processen als vrije 

convectie en thermische straling (12,13). Deze passieve systemen moeten 

voldoende capaciteit hebben om oververhitting en beschadiging van de kern te 

voorkomen als de normale, actieve koelsystemen uitvallen. 

De Amerikaans-Japanse APWR- en A6WR- (advanced pressurized resp. boiling 

water reactor) ontwerpen vormen een stap in deze richting. Deze reactoren 

hebben een groter reactorvat en verder uit elkaar staande splijtstofelementen 

dan de huidige lichtwaterreactoren. Daarnaast zijn er nog een groot aantal 

andere wijzigingen aangebracht die er toe geleid hebben dat de kans op 

koelmiddelverlies kleiner is, en de tijd voor het centralepersoneel om te 

reageren in zo'n geval groter is. De berekende kans op een kernsmeitongeval 

is in deze ontwerpen een factor tien tot honderd lager dan in de huidige 

1ichtwaterreac toren. 
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Twee wezenlijke andere concepten zijn de PIUS-reactor en de HTGR (zie 

paragraaf 2.3-2). (12-16) 

De Process Inherent Ultimately Safe (PIUS) reactor is een sterk gewijzigd 

drukwaterreactorontwerp. De reactorkern, het primaire koelsysteem en de 

stoomgenerator zijn aangebracht in een groot waterbekken (waarin borium als 

neutronenvanger) in een reactorvat van gewapend beton. Het koelsysteem en het 

waterbekken staan in open verbinding, waarbij de druk in het primaire systeem 

voorkomt dat bekkenwater naar binnen loopt. Loopt die druk door een storing 

terug, dan stroomt water met borium door de kern waardoor de kettingreactie 

gestopt wordt. De hoeveelheid water in het bekken is voldoende om de kern in 

geval van een blokkade in de warmteafvoer een week lang gekoeld te houden. 

Pius bestaat echter alleen nog maar in het laboratorium. 

2.7 Referenties 

1. Glasstone, S.. A Sesonske (1981) Nuclear Reactor Engineering, 3rd edition 

Van Nostrand Reinhold, New York. 

2. Cowan, G.A. (1976) A natural fission reactor. 

Scientific American 235 (6):36-47 

3. Jansen, L.G.J. (19&7) Beperking van lozingen door de insluitconstructie. 

In: van Loon, A.J. (red). Het ongeval bij Tsjemobyl: oorzaken, gevolgen 

en maatregelen. KIVI-kerntechniek 

4. Neratoom (19&3) Kweekreactoren, wat zijn dat? 

Brochure, uitgegeven in het kader van de Maatschappelijke Discussie 

Energiebeleid. 

5. NUCON (1986) Inventarisatie van lozingsbeperkende systemen in het kader 

van de studie milieuaspecten van lichtwaterreactoren. Rapport nr. 00-

N3502-002-801 

6. ECN-NUCON (1984) Behandelingsmethoden voor laag- en middelradioactief 

afval. Rapport Nr. 41*705-002-793 

7' Luykx, F., G. Prazer (1983) Radioactive effluents from nuclear power 

stations and nuclear fuel reprocessing plants in the European Community. 

CEC-rapport V/3267/83 EN 

8. Buchanan, J.R. (1984) Learning from plant Transient Experience Nuclear 

Safety 25 (6): 760-767 

9. NUCON (1986) Effecten van bedrijfsstoringen in het kader van de studie 

milieuaspecten van lichtwaterreactoren. 

Rapport Nr. 00-N3502-002-802 

10. Duursma, E.K., et al (1984) Plutonium in sediments and mussels of the 

Rhine-Meuse-Scheldt estuary. Rapportnr. A-296 



a 

11. Weinberg, A.M., et al (19Ö5) The second nuclear era: a nuclear 

renaissance 

Energy 10 (5): 661-680 

12. Lester, R.K. (1986) Rethinking nuclear power 

Scientific American 2^4 (3): 23-31 

13. Crane, A.T. (1985) Alternate approaches to nuclear safety-

Nuclear Safety 26 (*»): 468-476 

14. Hannerz, K. {1983) Applying Pius to power generation: the Secure-P LWR 

Nuclear Engineering International dec. '83: 41-46 

15. Forsberg, C.W. (1985) A Process Inherent Ultimate Safety Boiling Water 

Reactor 

Nuclear Safety 26 (5): 608-615 

16. Reutler, H.. G.H. Lohnert (1983) The modular high-temperature reactor 

Nuclear Technology 62: 22-30 



- 31 -

DE SPLIJTSTOFCYCLUS 

3.1 Inleiding 

Voor het opwekken van elektriciteit in kerncentrales zijn naast het 

bedrijven van deze centrales ook nog een aantal andere activiteiten nodig, 

welke tot een zekere stralingsbelasting voor mens en omgeving kunnen leiden. 

Deze activiteiten vormen de splijtstofcyclus (1). Bij een lichtwaterreactor 

bestaat deze cyclus uit de volgende stappen: 

1. winning van uranium (in U 0 -vorm) uit ertsen 

2. omzetting van U 0 in UF (uraniumhexafluoride) 
3 8 6 

3. verrijking van natuurlijk uranium (0,7* U-235) tot ca. 3>t U-235 
**. omzetting van UT (verrijkt) tot U0 (uraniumdioxide) 

6 2 
5- fabricage van splijtstofelementen 

6. versplijting in splijtstof bij de opwekking van elektriciteit in 

kerncentrales 

7. opwerking (eventueel) van gebruikte splijtstofelementen 

8. verwerking en opslag van afvalprodukten. 

3.2 De winning van uranium 

Uranium komt in vrij grote hoeveelheden in de aardkorst voor, gemiddeld zo'n 

drie a vier gram per ton, Dit is meer dan er gemiddeld aan goud en zilver 

voorkomt (2). Het belangrijkste mineraal waarin uranium voorkomt is 

pekblende. Dit bevat U0 en U0 , gecombineerd tot U CT. Ertsen, waaruit 
2 3 3 8 

uranium gewonnen wordt, bevatten 0.1-0,52 U 0„. In een aantal 
3 8 

stollingsgesteenten komen aders voor met een gehalte van 10 è 152 U 0 . 
3 8 

Uraniumerts wordt zowel in dagbouw als in ondergrondse mijnen gedolven. 

Verwerking gebeurt bij de mijn. Het erts wordt achtereenvolgens In 

saalstations verpulverd, geoxideerd, opgelost in zwavelzuur en gewassen. Via 

een aantal oplos- en wasstappen ontstaat een produkt dat uit 75* 

uraniumoxide bestaat. 
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Belangrijke uranium-producerende landen zijn de Verenigde Staten, Canada, 

Australië, Zuid-Afrika (als nevenprodukt van de goudwinning), Namibië, Niger 

en de Sovjet-Unie. 

Ook in oppervlaktewater komt uranium voor. De concentratie in zeewater is 

ongeveer 3.3 mg/m3, rit overeenkomt «et een aktiviteit van kl Bq/m . In 

Japan is onlangs een proeffabriek gebouwd om uranium uit zeewater te winnen. 

3-3 Verrijking 

Natuurlijk uranium bestaat voor 99*3% uit U-238 en voor 0,7% uit de 

splijtbase isotoop U-235- Voor de kettingreactie in lichtwaterreactoren is 

een hogere U-235 concentratie nodig: ca. 3%- Het uranium wordt daartoe 

verrijkt. In Nederland gebeurt dit bij UCN in Almelo via het 

ultracentrifugeproces. De oudste en nog meest toegepaste verrijkingstechniek 

is het gasdiffusieproces (in Frankrijk, Verenigde Staten, Sovjet-Unie). Voor 

de toekomst wordt veel verwacht van verrijking met behulp van lasers. 

Voor de huidige verrijkingstechnieken is een gasvormige uraniumverbinding 

noodzakelijk. Daartoe wordt U0 eerst omgezet in UF , o.a. in de VS, 
2 6 

Frankrijk en Engeland. 

3.3.1 Ultracentrifuge 

De scheiding van de uraniumisotopen in ultracentrifuges is gebaseerd oo het 

gewichtsverschil van de atoomkernen. Het UF wordt onder lage druk in 
6 

gasvormige toestand gebracht. In snel draaiende centrifuges vindt onder 

invloed van de centrifugaalkracht gedeeltelijke ontmenging plaats. De 

gasstroom splitst zich dan in een iets verrijkt en een iets verarmd deel. 

Door een groot aantal centrifuges achter elkaar te gebruiken ontstaat zo 

uiteindelijk een produkt met 3% (of 5%. of 10%, afhankelijk van het aantal 

stappen ) U-235 en een afvalstroom met 0,2% U-235• Dit verarmde uranium is 

o.a. bruikbaar als kweekmateriaal in een snelle kweekreactor. 

3.3.2 Oasdiffusie 

Het gasdiffusieproces is gebaseerd op diffusie van gasvormig UF door een 
6 

poreuze wand. De lichtere moleculen, met U-235, bewegen sneller, botsen 

vaker tegen de wand en hebben een grotere kans om via de poriën aan de 

andere kant van de wand terecht te komen. Zo ontstaat achter de wand een 

verrijkt mengsel. Voor verrijking van 0,7% naai* 3% zijn ongeveer duizend van 

deze stappen nodig, in een ultracentrifuge-installatie ligt dit aantal 

beneden de tien. 
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3.4 De fabricage van splijtstofelementen 

De eerste stap in de fabricage van splijtstofeleaenten is de omzetting van 

UF in poedervormig U0 . Van dit poeder worden tabletten geperst. Deze 
o 2 

tabletten worden gestapeld in gasdicht afgesloten buizen van een 

zirconiunlegering. Deze buizen zijn acht tot veertien millimeter in doorsnee 

en aaxiaaal vier meter lang. Een aantal buizen worden saaengebundeld tot één 

splijtstof element. 

3-5 Opwerking 

Elk splijtstof element verblijft ongeveer drie jaar in een in bedrijf zijnde 

reactorkern. Het ü-235 gehalte daalt in die tijd tot 0.5-0.8jK. terwijl 0.6% 

plutonium ontstaat. De splijtstofeleaenten gaan vanuit de kern eerst naar 

een splijtstof opslagbassin binnen de centrale. Daar verblijven ze een groot 

aantal jaren, zowel om af te koelen als on een deel van de radioactiviteit 

kwijt te raken. Daarna is transport naar een opwerkingsfabriek (in Engeland 

of Frankrijk) aogelijk. Hier worden de elementen in zuur opgelost, waarna in 

een chemisch proces uraniua en plutonium eerst van de splijtingsprodukten en 

daarna van elkaar gescheiden worden. Zowel het uranium (na verrijking) als 

het plutonium ' ".jn bruikbaar voor nieuwe splijtstofeleaenten. Opwerking is 

echter geen noodzakelijke stap in de splijtstof cyclus, de gebruikte 

splijtstof elementen kunnen ook geheel als afval worden behandeld. Dit 

gebeurt aomenteel bijvoorbeeld in Zweden en in de Verenigde Staten. 

3.6 Verwerking en opslag van splijtingsprodukten 

Dit onderwerp is uitvoerig aan de orde gekomen in het eerste deel van dit 

rapport. Voor een aantal splijtingsprodukten zijn de ibitste tijd 

toepassingen gevonden, zodat deze produkten eigenlijk niet meer als afval 

beschouwd mogen worden. Zo is strontium-90 toepasbaar als energiebron voor 

installaties in afgelegen gebieden en wordt cesium-137 (naast cobalt-60) 

gebruikt als stralingsbron voor bijv. voedselbeotraling (3)* In de Verenigde 

Staten is een proces ontwikkeld om de edele (pi. .o.na-achtige) metalen 

ruthenium, palladium, rhodium en technetium uit het kemsplljtingsafval 

terug te winnen (4). 



3«7 Transport van radioactieve produkten 

Tussen alle hierboven omschreven fasen in de splijtstofcyclus is transport 

van radioactief materiaal noodzakelijk. Hiervoor zijn speciale 

transportcontainers ontwikkeld, naar richtlijnen van de IAEA (5). Deze 

richtlijnen zijn door alle aangesloten landen overgenomen. Er zijn A- en B-

containers. Voor A-containers zijn maximale activiteitslimieten vastgesteld, 

de A en A limieten. De hogere A - limieten gelden voor "special form" 
1 2 1 

radioactief materiaal; materiaal in een stabiele vaste toestand of in 
verzegelde capsules. Voor de A categorie gelden deze extra eisen niet. 

2 
Radioactief materiaal met een grotere activiteit dan deze A - of A -limieten 

1 2 
moet in B-containers worden vervoerd. De IAEA heeft een aantal tests 

gedefinieerd waarbij moet worden aangetoond dat deze containers 

transportongevallen kunnen weerstaan. Voor een B-container geldt dat: 

- de container achtereenvolgens een vrije val van 9 neter hoogte op een 

vlakke betonnen vloer, een val van 1 meter hoogte op een stalen staaf met 

een diameter van 10-20 centimeter, een van 9 meter hoogte vallende stalen 

plaat (500 kg) en een vuurhaard van 800*C gedurende dertig minuten moet 

kunnen doorstaan, 

- de container acht uur lang de druk van 15 meter waterkolom moet kunnen 

weerstaan, 

- de container één uur de druk van 200 meter waterkolom moet kunnen 

weerstaan (alleen voor containers voor gebruikte splijtstofelementen), 

- na deze proeven zoveel van de afscherming van het radioactieve materiaal 

intact is gebleven, dat het stralingsniveau op 1 meter afstand van het 

containeroppervlak beneden de 10 mSv per uur ligt. 

Als publieke demonstratie van de sterkte van deze containers is in 1984 in 

Engeland een ongeval geënsceneerd waarbij een onbemande trein met een zware 

locomotief (140 ton) op hoge snelheid (150 km per uur) inreed op een dwars 

over de spoorweg liggende container. De container werd 55 meter meegesleurd, 

en had alleen schade aan het oppervlak. Brokstukken van de trein werden tot 

honderd meter verder teruggevonden (6). 

3.8 Milieueffecten van de splijtstofcyclus 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk vermeld is zullen alle stappen van 

de splijtstofcyclus tot een zekere stralingsbelasting voor mens en 'ingeving 

leiden. Voor kerncentrales en de opslag van radioactief afval is hierop in 
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andere hoofdstukken van dit rapport vrij uitvoerig ingegaan. Van de andere 

stappen zijn de uraniumwinning, de opwerking van bestraalde 

splijtstofelementen en het transport van deze elementen uit milieuhygiënisch 

oogpunt het meest van belang. De milieueffecten van de uraniumwinning zijn 

in Nederland niet meetbaar. De effecten van opwerking (hoewel dit een 

buitenlandse activiteit is) en transport wel. 

3.8.1 De winning van uranium 

In een laag uraniumerts komen de vervalprodukten uit de uraniumreeks in 

verhoogde concentraties voor. Vooral het gasvormige radon zorgt bij de 

winning voor een extra stralingsbelasting voor de mijnwerkers. Per ton 

gewonnen natuurlijk uranium komt éénderde curie (1,2.10 Bq) radon-222 

vrij. De halfwaarde tijd van dit edelgas is ca. vier dagen. 

Verspreiding zal dus alleen in de direkte nabijheid van de mijn 

plaatsvinden. 

Na de verwerking blijft een grote hoeveelheid ertsafval achter, gemiddeld 

duizend ton afval per ton gewonnen uranium. Bovengrondse opslag van dit 

afval kan (als er onvoldoende afdekking plaatsvindt) door het ontsnappen van 

radon-222 en het uitlekken van andere radionucliden tot een grote 

radiologische belasting van de omgeving leiden (7, 8). 

3.8.2 De opwerking van gebruikte splijtstofelementen 

Bij de opwerking van gebruikte splijtstofelementen komen primair alle 

gasvormige splijtingsprodukten vrij. Hiervan is het edelgas krypton-85 

(T 1 f 10,7 jaar) radiologisch gezien de belangrijkste. Bij een productie 
5 

van één Watt elektrisch vermogen ontstaat ongeveer 10 becquerel krypton-85 

(7)* Dit edelgas wordt bij de grote Europese opwerkingsinstallaties in 

Engeland (Sellafield) en Frankrijk (La Hague) in de atmosfeer geloosd, op 

beide locaties jaarlijks ongeveer 10 becquerel. Bij de in aanbouw zijnde 

nieuwe opwerkingsinstallatie te Sellafield zijn cylinders of tanks voorzien 

om krypton-85 langdurig in te bewaren. 

De opwerkingsfabriek bij Sellafield is vooral bekend geworden door de 

lozingen van radionucliden in zee. Deze emissies worden samen met de in 

hoofdstuk 2 behandelde emissies uit kerncentrales, regelmatig in 

samenvattende rapporten door de EG gepubliceerd (9). Tabel 3-1 is hieruit 

samengesteld. De trend in de emissies is dalende; de lozingen nemen 

jaarlijks af. 
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Tabel 3-1 Jaarlijkse lozingen van de opwerkingsfabriek bij Sellafield in de 

Ierse Zee (gemiddeld over 1976-1980) (9) 

nuclide(ngroep) geloosde aktiviteit 
13 

10 
15 

10 
15 

1 0 , 14 
1 0 , 14 
10 
15 

.10 

(Bq/jaar) 

alfa-stralers 5.6 
aktiviteit 
13 

10 
15 

10 
15 

1 0 , 14 
1 0 , 14 
10 
15 

.10 

beta-stralers (uitgezonderd tritium) 5.9 

aktiviteit 
13 

10 
15 

10 
15 

1 0 , 14 
1 0 , 14 
10 
15 

.10 

tritium 1.1 

aktiviteit 
13 

10 
15 

10 
15 

1 0 , 14 
1 0 , 14 
10 
15 

.10 

strontium-90 4.1 

aktiviteit 
13 

10 
15 

10 
15 

1 0 , 14 
1 0 , 14 
10 
15 

.10 

ruthenium-106 

cesium-137 

6.3 

3.7 

aktiviteit 
13 

10 
15 

10 
15 

1 0 , 14 
1 0 , 14 
10 
15 

.10 

3.8.3 Het transport van radioactief materiaal 

De grootste potentiële milieubelasting bij het transport van radioactief 

materiaal treedt op bij het transport van gebruikte, bestraalde 

splijtstofelementen. Tot op heden zijn de speciale transportcontainers (zie 

paragraaf 3.7) voldoende effectief gebleken. Er zijn geen 

transportongevallen (ontspoorde treinen, botsingen van vrachtauto's, enz.) 

bekend waarbij radioactief materiaal uit deze elementen is vrijgekomen. 

In een uitgebreide analyse van alle daadwerkelijk gebeurde ernstige 

verkeersongevallen (met treinen en vrachtwagens) in de Verenigde Staten is 

de impact van deze ongevallen op B-containers bekeken. Bij geen van deze 

ongevallen zou zich een emissie van radionucliden naar de omgeving hebben 

voorgedaan als er een B-container bij betrokken was geweest. Bij een klein 

aantal ongevallen zou wel sprake zijn geweest van een verhoogd 

stralingsniveau door het deels smelten van de loden afscherming (10). 

Bij ongevallen zijn in een aantal gevallen wel radionucliden vrijgekomen uit 

type A of niet gespecificeerde containers (11, 12), zij het nog nooit in 

Nederland. 

3.9 De splijtstofcyclus in en rond Nederland 

De meest in het oog vallende activiteiten in het kader van de 

splijtstofcyclus binnen Nederland zijn ongetwijfeld de kerncentrales in 

Borssele (DWR, 490 MWe) en Dodewaard (KWR, 60 HWe). Behalve deze centrales 

staan in ons land nog twee andere, kleine kernreactoren, namelijk de 

onderzoeksreactoren in Petten (bij het ECN) en in Delft (IRI). Deze 

reactoren leveren geen electriciteit, maar worden volledig voor 

wetenschappelijk onderzoek gebruikt. 

Ook vindt in Nederland verrijking van uranium plaats, zoals reeds aangegeven 

in paragraaf 3-3- Dit gebeurt bij UCN in Almelo. Verwerken en opslag van 
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radioactief afval wordt in Nederland verzorgd door COVRA. Over een aantal 

jaren zal deze activiteit naar Borssele worden verplaatst. COVRA is ook 

verantwoordelijk voor het transport van radioactief afval vanuit de 

ziekenhuizen en onderzoekslaboratoria naar de opslagplaats. 

De kerncentrales rondom Nederland zijn aangegeven in figuur 3.1 (13)- De 

meeste reactoren dicht bij onze grenzen zijn lichtwaterreactoren. 

Uitzonderingen zijn de gasgekoelde reactoren in Engeland en de snelle 

kweekreactor in Kalkar in West-Duitsland (bij Nijmegen). 

Andere nucleaire installaties, die voor Nederland van belang zijn, zijn de 

opwerkingsfabrieken in Sellafield (Engeland). Cap La Hague (Frankrijk) en 

Mol (België). Deze laatste is momenteel gesloten, maar er zijn plannen hem 

opnieuw te openen. 

Figuur 3-1 Kerncentrales in Europa 

Kaart op schaal 1 : 19 000 000. Aangegeven zijn de gebieden 

•et stralen van 450 en 1000 ka on Utrecht. 

• « in bedrijf, o • in aanbouw. 
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*>• ONTMANTELING VAN KERNCENTRALES 

*>.! Inleiding 

Na de bedrijfstijd van een kerncentrale (momenteel gaat men uit van enige 

decennia) moet het gebouw en de inhoud zodanig afgebroken worden dat 

arbeiders en omgeving voldoende beschermd zijn tegen de achtergebleven 

radioactiviteit. Tijdens deze ontmanteling zijn verschillende stadia te 

onderscheiden. In de literatuur gebeurt dit op enigszins verschillende 

manieren. In het onderstaande wordt uitgegaan van de IAEA-indeling (1). 

Een alternatief voor ontmanteling is het zogenaamde "entombment". Het 

radioactieve deel van de centrale wordt dan, na verwijdering van de 

splijtstofelementen volledig in beton gegoten en, op een monitoring-

programma na, aan zijn lot overgelaten. 

Bij de ontmanteling (en ten dele ook bij entombment) spelen ontsmetting- of 

decontaminatie-technieken een grote rol. Deze technieken zullen in dit 

hoofdstuk kort aan de orde komen. 

k.2 Ontmantelingsstadia 

De IAEA.hanteert drie verschillende ontmantelingsstadia, namelijk: 

1. afsluiting 

2. gedeeltelijke ontmanteling 

3. volledige ontmanteling 

In het eerste stadium blijft de installatie, na buiten bedrijf stelling, in 

principe intact. Alleen de splijtstofelementen, het reactorkoelmiddel en het 

bedrijfsafval worden verwijderd. De centrale moet continu onder controle 

blijven. Alle verbindingen naar buiten (ventielen, sluizen, etc.) moeten 

worden afgesloten, op één toegang voor regelmatige inspectie na. 

In stadium twee, de gedeeltelijke ontmanteling, wordt alles buiten de 



insluiting afgebroken, waarbij besmette delen gedecontamineerd worden. De te 

isoleren en te inspecteren ruimte is dan zo klein mogelijk. Ook de 

insluiting zelf kan eventueel afgebroken worden, mits deze geen beschermende 

functie meer heeft. Na dit stadium is minder controle nodig dan in het 

vorige geval; echter de controle moet nog wel gegarandeerd blijven. 

Het stadium van volledige ontmanteling bestaat uit het verwijderen van alle 

actieve en niet-actieve componenten en bouwconstructies. Het terrein is dan 

voor elke willekeurige activiteit weer beschikbaar. 

Er is een aantal varianten om de drie ontmantelingsstadia in de tijd te 

faseren. Deze zijn aangegeven in tabel 4.1. 

Tabel 4.1: Ontmantelingsvarianten 

Variant stadium tijdstip na stillegging 

a 1 

2 • 3 

direkt 

30 è 100 jaar 

b 1*2 

3 

direkt 

30 a 100 jaar 

c 1+2+3 direkt 

Stadium 1 duurt een half jaar tot een jaar. Voor de beide andere stadia is 

naar verwachting voor elk vijf tot tien jaar nodig. 

In de praktijk bestaat de meeste voorkeur voor variant a. Deze variant is 

radiologisch gezien het gunstigst, omdat in de eerste periode van 30-100 

jaar relatief veel radioactief verval optreedt. Tevens is de verwachting dat 

er na zoveel tijd meer geavanceerde technieken beschikbaar zijn. Hoe meer 

radiologisch belastend werk met robots gedaan kan worden, hoe lager de 

stralingsbelasting voor het personeel. De nadelen van variant a ten opzichte 

van variant c zijn dat de installaties veel langer bewaakt en toegankelijk 

moeten blijven ten behoeve van de ontmanteling, en dat de kosten en risico's 

van deze variant gedeeltelijk ten laste komen van volgende generaties. Bij 

de uiteindelijke keuze spelen behalve technische en radiologische factoren 

ook economische, politieke en sociale overwegingen een rol (2). 



4.3 Decontaminatie 

Decontamineren is het geheel of gedeeltijk verwijderen van radioactieve 

stoffen van het oppervlak van componenten en konstrukties> Het doel van 

decontaminatie is drieledig: 

reductie van de blootstelling aan straling van het 

ontmantelingspersoneel 

reductie van de volumina radioactief afval 

geschikt maken voor hergebruik van componenten en materialen 

Er is met vele decontaminatiemethoden ervaring opgedaan. Daarbij is een 

onderscheid te maken tussen mechanische, (elektro)chemische en thermische 

methoden. Deze methoden zijn samengevat in tabel k.2 t/m *».k (2). 

Tabel k.2 Overzicht aechanische dekontaainatieaethoden (2) 

Methode Omschrijving Toepassing Sekundair afval Toepassing:voorbeeld 

1. vacuuazuigen. - conventionele - relatief losse - vast • aerosolen voorgenoaen: 
borstelen sechanische ver besmetting (filteraat.) Shippingport vloeren 
schrobben wijdering van op grote vlakke - nat/vast en wanden tot 2 sa i 
(event, set losse delen oppervlakken (verwerking indringing : 
toevoeging - vet, organische cheaicalieën) 
chemicaliën) stoffen 

2. Schaven, - verwijdering - toegankelijke - vast • aerosolen 
slijpen oppervlaktelagen oppervlakken (filteraat.) 
gutsen via bewerking - in gesloten ruiste 

uitvoeren 
- volume relatief 
groot 

3. Hoge druk - via sechanische of - grote vlakte - nat/vast (na b.v. 
water- of thersohydraulisehe oppervlakken verdaaping) 
stoosstraal energie van stroom - kosponenten - voluae relatief 
(incl. straal- waterdruppels bui •.enoppervlak gering 
pistolen) 

k. Gritstralen - via erosie door ge- - kosponenten - nat/vast * aerosolen 
(glas, zand of koncentreerde strooa waterstraal (filteraat.) 
aetaalstraal) deeltjes in lucht of onvoldoende - voluae relatief 

water (recycling 
deeltjes) 

- gesloten ruiste groot 

5- Ultrasoon - erosie via 
cavitatie in 
cheaisch bad (zie 
ene», reiniging) 

- kosponenten Indien 
(grootte afhankelijk 
afsetingen bad) 

- nat/vast 

6. Hakken, breken - verwijdering door - oppervlaktelagen - nat/vast (van voorgenoaen: 
(incl. verbrijzelen betonkonstrukties waterreiniging Shippingport vloeren 
hydraulisch • stof, aerosolen en wanden van 
exploderen) (filteraat.) 2-255 sa vla hydrau

lisch exploderen 
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Tabel 't.3 Overzicht chemische, elektrocheaische dekontaainaUeaethoden (2) 

Methode Oaschrijving Toepassing Sekundair afval Toepassingsvoorbeeld 

1 . Cheaiscne - oplossen in - totale systeaen or - nat/vast 
re iniging cheaical iefn door afzonderl i jke - voluae r e l a t i e f 

spoelen (systeaen) koaponenten groot 
(idea M t doapelen - grote betonopper- - vemerkings- en 
a g i t a t i e of (koaponenten) of vlahken voorzien s o l i d i f i c a t i e -
verhoogd* Spuiten (beton) van coating aogelijkhedjen a f 
teaperatuur) hankelijk aard 

cheaisch r e s t -
produkt 

2. E lektro ly t isch - elektrocheaiche - koaponenten - nat/vast ( i j r e r - Cundrcaaingen A 
po l i j s ten verwijdering van (grootte afhankel i jk fosfaat) 

oppervlaktelagen 
in bad 

afaetingen bad) - waterstof • zuurstof 
(beheersing) 

Tabel *.<» Ovenic lit theraische dekQntaainatieaethoden (2) 

Methode Oaschrijving Toepassing Sekundair a fva l Toepassingsvoorbeeld 

1 . Vlaastralen - v i a theraische 
expansie aineralen 
in oppervlaktelagen 

- beton oppervlakken - aerosolen 
( f i l t e r a a t . ) 

Experirenteel 

T. Elektr ische - v i a theraische - betonoppervlakken - s to f , aerosolen Experiaenteel 
weerstands- expansie wapenings- ( f i l t e r a a t . ) 
ve rh i t t ing ( i n s taa l - nat/vast van 
eoabinatie «et vaterreiniging 
• e t hakken. (taagsneden) 
breken, zagen) 

3- Saclten • v i a oplossing in - koaponenten - vast (ovenaantel) Experiaenteel 
slaktoevoegingen en # 

1- i t o f . eeroaolen * Caaawrcleel 
verdunning 1 ( f l l t « r a « t . ) (USA. Heat Duitsland) 

4.^ Ontmantelingservaring 

In de afgelopen tientallen jaren zijn diverse nucleaire installaties tot 

verschillende stadia ontmanteld. Informatie hierover is door de IAEA 

verzameld (1). Andere relevante ervaring is opgedaan met de vervanging van 

besmette onderdelen binnen kerncentrales en bij ontmanteling van nucleaire 

scheepsvoortstuwingsinstallaties. Hoewel er nog geen grote (1000 MWe) 

commerciële kerncentrales ontmanteld zijn, mede vanwege de voorkeur voor 

ontmantelingsvariant a, is men binnen de nucleaire industrie van mening dat 

de technieken hiervoor aanwezig zijn. Momenteel wordt de 72 MWe DWR bij 

Shippingport in de Verenigde Staten tot en met stadium drie ontmanteld. Het 

meest actieve deel, het reactorvat, is hierbij in z'n geheel uit de centrale 

getild, in beton gegoten en naar een opslagplaats vervoerd. 
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Bij grotere centrales is het waarschijnlijk wel nodig on het reactorvat tot 

hanteerbare delen te verkleinen. Het ligt in de bedoeling technieken 

hiervoor te beproeven bij de ontmanteling van de centrale Niederaichbach 

(100 MWe) in West-Duitsland. Met deze ontmanteling aoet in 19&7 worden 

begonnen. 

Daarnaast is en wordt een schat aan ervaring opgedaan bij de ontmanteling 

van de in 1979 door een ongeval getroffen centrale op Three Mile Island bij 

Harrisbourg (zie ook hoofdstuk 5)• Dit betreft vooral ervaring op het gebied 

van het ontsmetten van zeer sterk verontreinigde ruimtes en het gebruik van 

robots bij de meeste werkzaamheden. 

U.5 Milieuaspecten van ontmanteling 

Bij de ontmanteling van een kerncentrale komen grote hoeveelheden afval 

vrij, voornamelijk beton en staal. De te verwachten activiteit hierin is 

voor vele reactoren uitgerekend en bedraagt voor een grote (900-1300 MWe) 

reactor ongeveer 10 è 10 Becquerel na een bedrijfstijd van dertig tot 

veertig jaar (3). Na een periode van dertig tot honderd jaar is hiervan nog 

eenduizendste deel over, dus 10 a 10 Becquerel. Het grootste deel van 

deze restactiviteit is geconcentreerd in een kleine hoeveelheid materiaal in 

de omgeving van de reactorkern. 

De belangrijkste nucliden in dit afval, en hun relatieve hoeveelheden na 

vijf, vijfentwintig en honderd jaar na het beëindigen van het reactorbedrijf 

zijn aangegeven in tabel H.5 (H). 



Tabel 4.5 Relatieve hoeveelheden van de belangrijkste radionucliden in een 

te ontmantelen kerncentrale, op verschillende tijdstippen na 

verwijdering van de kern (4) 

radionuclide activiteit na 

5 jaar 25 jaar 100 jaar 

-2 
Fe-55 10 8.10 0 

Co-60 100 7 4.10 

-2 -2 - 2 
Ni-59 10 10 10 

Ni-63 2 1.7 1 

Sr-90 5 - « 
3:J °3 

Zr-93 10 10 10 
-3 -3 -3 

Nb-94 10 10 10 
-3 -3 -3 

Tc-99 10 10 
-2 

10 

Sb-125 10 7.10 
-3 

0 

Cs-134 4 1.10 0 
-5 -5 -5 

Cs-135 3.10 3.10 3 .10 

Cs-137 10 6-3 1.1 

Pm-l47 10 5.10 0 
-2 -3 -3 

So-151 10 9.10 5 .10 
-2 -2 - 2 

Pu-238 8.10 6.10 4 .10 
-3 -3 -3 

Pu-239 9.10 9-10 9 .10 
-2 -2 -2 

Pu-240 10 10 
-1 

10 
- 2 

Pu-24l 2.1 8.10 2 .10 
-2 -2 -2 

Am-24l 3.10 7.10 8 .10 , 
-2 -2 -4 

Cm-244 4.10 2.10 8 .10 

In het algemeen maakt men onderscheid tussen laag- en middelradioact/ef 

afval. De grens hiertussen varieert enigs2ins per land. Verder kan 

onderscheid gemaakt worden tussen geactiveerd en gecontamineerd afval. De 

hoeveelheden hierven zijn voor een grote lichtwaterreactor aangegeven in 

tabel 4.6 (3). 
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Tabel 4.6 Globale hoeveelheden radioactief afval (in tonnen) die ontstaan 

bij de ontmanteling van een grote lichtwaterreactor (3). 

1.2) 1) 
geactiveerd materiaal laag-actief middel-actief 

staal 700 
400 

beton 400 

gecontamineerd materiaal 

staal 5-300 

beton 3.000 

(inclusief beschermende coating) 

secundair afval 1.800 

grens tussen laag- en middelactief: 740 Bq/g 

2) 
ondergrens van laagactief : 3.7 Bq/g 
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5. RISICO-ANALYSES VOOR KERNCENTRALES: GESCHIEDENIS EN PRAKTIJK 

5.1 Inleiding 

Vanaf het moment dat kerncentrales operationeel werden, zijn pogingen gedaan 

te beschrijven welke ongevallen in deze centrales mogelijk zijn, wat de 

kansen daarop zijn en wat de gevolgen zijn. Cruciaal in dit verband is de 

bronterm: de fractie van de in de reactorkern aanwezige radionucliden die 

naar buiten kont, de energie waarmee de emissie vrijkomt en de tijdsduur van 

de lozing. In dit hoofdstuk wordt globaal aangegeven hoe (probabilistische) 

risico-analyses thans uitgevoerd worden en hoe de huidige praktijk gegroeid 

is uit ervaringen in het verleden. Ongevallen in kerncentrales hebben 

hierbij een grote rol gespeeld. Daarom zullen in dit hoofdstuk ook een paar 

belangrijke ongevallen worden beschreven. 

5.1.1 Het begrip risico 

Vrijwel alle menselijke activiteiten hebben niet alleen bedoelde, maar ook 

onbedoelde gevolgen, welke in principe zowel positief als negatief kunnen 

zijn (1). Risico's van activiteiten hebben betrekking op die negatieve 

onbedoelde gevolgen. Deze moeten altijd duidelijk gedefinieerd zijn. Er kan 

sprake zijn van een economisch risico, een milieurisico of een 

volksgezondheidsrisico, of een combinatie hiervan. 

Het begrip risico is opgebouwd uit twee componenten: de kans op een 

ongewenste gebeurtenis (ongeval) en de gevolgen van dat ongeval. In veel 

gevallen is het mogelijk het verband tussen beide componenten rechtstreeks 

uit de statistiek af te leiden. Zo komt men via het aantal inwoners in 

Nederland (ongeveer Ik miljoen) en het aantal jaarlijkse verkeersdoden 

(ongeveer l800) tot een risico voor een willekeurig persoon op sterfte door 

een verkeersongeluk van 1,4x10 per jaar. In dit geval is risico 

gedefinieerd als een kans maal een gevolg. 

Vaak is dit echter niet op zo'n eenduidige manier mogelijk. Van veel 

activiteiten zijn namelijk onvoldoende statistische gegevens bekend om 
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risico's eenvoudig te berekenen. Voor het berekenen van de risico's van 

dergelijke activiteiten (bijvoorbeeld ruimtevaart, of het bedrijven van 

kerncentrales) zijn derhalve speciale technieken ontwikkeld. Een voorbeeld 

is de ?HA-techniek, waarbij PRA staat voor probabilistische risico-analyse. 

Deze techniek wordt verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht. Voor neer 

achtergrondinformatie over het begrip risico, en over methoden on risico's 

te berekenen, wordt verwezen naar het deel "Risico's" uit de serie 

Effektvoorspelling. 

5-1.2 Omgaan met risico's 

Bij de acceptatie van risico's speelt niet alleen het getal een rol. 

Belevingsaspecten blijken van groot belang. Hierbij gaat het om vragen als 

is de activiteit nieuw of is de mens er al generaties mee vertrouwd 

zijn gebeurtenissen met grote aantallen slachtoFfers mogelijk 

is het risico (deels) vrijwillig of door anderen (een overheid) 

opgelegd, en bovenal, 

hoe ervaart men het nut van de risicodragende activiteit. 

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek op dit gebied is elders uitvoerig 

beschreven (2). 

Deze aspecten maken een algemene normstelling van risico's problematisch. 

Een aanzet voor zo'n normstelling is beschreven in het IMP-milieubeheer 

1986-1990 (1, zie tabel 5-1)• Men maakt daarbij een onderscheid tussen 

individuele risico's en groepsrisico's. Voor beide risico's is een maximaal 

toelaatbaar niveau en een verwaarloosbaarheidsniveau vastgesteld. In het 

tussenliggende gebied zou een nadere afweging moeten plaatsvinden. Bij 

nucleaire activiteiten moet verder rekening gehouden worden met de ICRP-

uitgangspunten voor de stralingsbescherming, welke zijn besproken in het 

nevenrapport, RIVM, nr. 842001001. "CjëSë^"*»-^^ " ^ ^ 5 v ^ 

In dat rapport wordt ook nader ingegaan op acute stralingseffecten die 

optreden bij hoge stralingsdoses (effecten mét een drempeldosis) en late 

effecten zonder drempeldosis waarvan de kans op optreden toeneemt met 

toenemende dosis. 



Tabel 5*1 Maximaal toelaatbare en verwaarloosbaarheids-niveaus van drie 

soorten risico's voor de mens (1) 

aard van het risico 

individueel risico t.g.v. 

effecten zonder drempelwaarde 

groepsrisico - kans op ongeval 

met maximaal 10 doden 

risico op gezondheidseffecten 

t.g.v. effecten met een 

drempelwaarde 

maximaal toelaat

baar niveau 

-6 
10 /jaar 

-5 
10 /jaar 

concentratie beho

rend bij NEL/VF 

verwaarloosbaar-

heidsniveau 

-8 
10 /jaar 

-7, 
10 /jaar 

1/lOOx NEL 

VF 

1 
(NEL=no effect level, dat is de concentratie waarbij bij dierproeven geen 

effecten worden gevonden. VF=veiligheidsfactor, deze wordt gehanteerd om 

rekening te houden met de onzekerheid in extrapolatie van gegevens uit 

dierproeven naar de mens. Vaak wordt een VF=100 gehanteerd). 

Het IMP-milieubeheer (1) stelt dat voor een n maal groter gevolg een n maal 

kleinere kans acceptabel is. Uitgaande van de niveau's voor het 

"groepsrisico-kans op ongeval met maximaal 10 doden" zoals vermeld in 

tabel 5-1 kunnen voor andere groepsrisico's berekeningen gemaakt worden. 

Voor een ongeval met maximaal honderd doden (n = 10) geldt volgens het IMP 
-7 

een maximaal toelaatbare niveau van 10 /jaar en een 
-9 

verwaarloosbaarheidsniveau van 10 /jaar. Grafisch is dit weergegeven in 

figuur 5.1. 
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Figuur 5»! Groepsrisiconiveau's uit IMP-milieubeheer (1) 

5.2 Windscale. 1957 

De eerste min of meer uitvoerige risico-analyse voor kerncentrales verscheen 

in de Verenigde Staten in 1957 (3). In het rapport WASH-740 werden drie 

ongevalsscenario's beschreven, welke alle leidden tot grote emissies van 

splijtingsprodukten naar de atmosfeer. Het rapport verscheen kort nadat zich 

in het Engelse Windscale (nu: Sellafield) een ernstig ongeval had voorgedaan 

In de luchtgekoelde plutonium-produktiereactor van Windscale ontstond op 9 

oktober 1957 een brand in het grafiet (koolstof), dat als moderator werd 

toegepast. Pas vier dagen later was de brand geblust. De reactor had geen 

insluiting; de koellucht kwam rechtstreeks in de atmosfeer terecht. 

Radioactief materiaal werd verspreid over heel noordwest Europa. 

Ongeveer 25 tot ^0% van het in de kern aanwezige 1-131 en een kleine 20?» van 

het Cs-137 kwam uit de kern vrij. De maximale individuele schildklierdosis 

als gevolg van dit ongeval is berekend op l60 mSv (5). 

onaanvaardbaar 



5.3 Ontwerpongevallen 

In de jaren zestig ontstond het concept van "maximaal denkbare ongevallen". 

Voor een aantal mogelijk maar zeer onwaarschijnlijk geachte ongevallen 

vierden veiligheidssystemen ontworpen en opgebouwd. Dit concept is zeer 

nuttig gebleken bij het beperken of voorkomen van ernstige ongevallen. Toch 

blijft het altijd mogelijk dat een veiligheidssysteem niet functioneert 

zoals ontworpen, en dat falen van een dergelijk systeem een kleine storing 

verandert in een groot ongeval. Vandaar het onderscheid dat toentertijd 

gemaakt is tussen denkbare ongevallen {of ontwerpongevallen. omdat er in het 

ontwerp van de centrale rekening mee is gehouden), en ondenkbare ongevallen 

(in theorie wel mogelijk, maar alleen onder zoveel voorwaarden dat deze 

uitgesloten geacht werden). 

Het meest ernstige ontwerpongeval is het zogeheten koelmiddelverliesongeval 

(KVO of LOCA: loss of coolant accident), dat optreedt als de grootste 

koelbuis ir> het primaire systeem gelijktijdig aan beide kanten afbreekt (de 

zgn. guillotinebreuk). Dit scenario bepaalt de ontwerpdruk voor de 

insluiting, dat wil zeggen de druk die de insluiting in ieder geval moet 

kunnen weerstaan. Ook het noodkoelsysteem (ECCS: emergency core cooling 

system) is ontworpen om bij een dergelijk groot ongeval kernsmeiten te 

voorkomen. 15% van de splijtingsprodukten werd bij dit ongeval verwacht uit 

de kern te ontsnappen, opgebouwd uit 100JK van de edelgassen, 50% van de 

vluchtige I-verbindingen (gebaseerd op het Windscale-ongeval) en 1% van de 

minder vluchtige produkten (6). Deze bronterm vormde de basis voor de eerste 

Amerikaanse safety and regulatory guides (4). 

5.M Het Rasmussen-rapport 

In de jaren zeventig werd het mogelijk min of meer realistische schattingen 

te maken van de kansen op en de gevolgen van ongevallen die ernstiger waren 

dan de ontwerpongevallen. De aanzet hiertoe werd gegeven in de Reactor 

Safety Study, of het Rasmussen-rapport (7). In dit rapport zijn 

ongevalsscenario's stap voor stap uitgewerkt, en is geprobeerd aan elke stap 

een kans toe te kennen, hetzij uit historisch statistisch materiaal, hetzij 

door "expert judgment". Tot veler verrassing bleek niet alleen het ontwerp-

LOCA-ongeval tot een kernsmeit te kunnen leiden. Er bestonden veel neer 

ongevals-scenario's, met een vaak minder ernstig lijkend begin, die een 

kernsmelt tot gevolg konden hebben. Voor het onderzoek werden modellen 

ontwikkeld om de fysische processen, die het transport van radionucliden 



vanuit de reactorkern naar het milieu bepalen, te beschrijven. 

De Reactor Safety Study was de eerste grote probabilistische risico-analyse 

(PRA), dat wil zeggen de eerste keer dat mogelijke gevolgen van een ongeval 

in een kerncentrale werden gekoppeld aan de kans op een gebeurtenis, die 

deze gevolgen veroorzaakt. 

In een review voor de Nuclear Regulatory Commission werd opgemerkt dat de 

Reactor Safety Study een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere 

risico-analyses was, dat de methodologie (PRA) in principe goed is, maar dat 

de onzekerheden in de uitkomsten erg groot zijn. en in het Rasmussen-rapport 

zelf onderschat zijn (8). De grootste onzekerheden zaten in het toekennen 

van kansen aan bepaalde gebeurtenissen, en in de modellering van de 

chemische en fysische processen in de reactorkern, in het primair systeem en 

in de insluiting bij zeer hoge temperaturen. Gezien de grote onzekerheden 

werd de methodologie in de Verenigde Staten na 1975 enige tijd niet 

toegepast. Dit duurde tot na het ongeval op Three Mile Island in 1979-

5.5 Three Mile Island 

Op 28 maart 1979. oa vier uur 's ochtends, vielen bij de Three Mile Island-2 

kemreaktor (DWR), nabij Harrisburg, de hoofdpompen van het secundaire 

systeem uit (4.9)- De weg om warmte vanuit het primaire systeem af te voeren 

was hiermee geblokkeerd. Drie reservepompen gingen automatisch aan het werk. 

Maar deze pompen hebben ongeveer 15 seconden nodig om op ontwerpvermogen te 

kunnen werken, en in die tussentijd liepen de temperatuur en de druk in het 

primaire systeem op. Door de druktoename ging een veiligheidsklep in het 

primaire systeem open en trad het reactor-scram-systeem (zie paragraaf 

2.2.4) in werking, waardoor de kernsplijting stopte. Tot zover liep alles 

geheel volgens plan. 

Maar twee dingen waren op dit moment mis, en niet bekend in de 

kon trolekamer. Het eerste probleem was dat kleppen in de leidingen van de 

reservepompen die open hadden moeten staan na een onderhoudsbeurt waren 

dichtgelaten. Het secundair systeem had daardoor totaal geen kapaciteit om 

warmte af te voeren en de stoomgeneratoren kookten droog. Het tweede 

probleec was dat de al genoemde veiligheidsklep in het primaire systeem op 

het gewenste moment niet meer dicht ging, waardoor er een lek in het 

primaire systeem zelf ontstond. 

De gesloten kleppen werden ongeveer acht minuten na het begin van het 

ongeval ontdekt en geopend, waarschijnlijk vroeg genoeg om ernstige schade 

te voorkomen. Maar de lekke veiligheidsklep werd pas na 2 1/2 uur ontdekt. 



En in de tussentijd hadden de operateurs het idee dat er te veel water in 

het primaire systeem zat, terwijl er in werkelijkheid te weinig was. Het 

noodkoelsysteem trad twee minuten na het begin van het ongeval automatisch 

in werking, naar al na een paar minuten werd dit systeem door de operateurs 

uitgezet. Als resultaat kwam de kern enige uren droog te liggen, waardoor 

aanzienlijke schade aan de splijtstofelementen werd toegebracht. In deze 

periode ontstond de waterstofbel. die iedereen dagen in spanning hield 

vanwege het risico van een explosie waardoor de insluiting zou kunnen falen. 

Inmiddels is bekend dat er, gezien de omstandigheden, nooit een kans op een 

dergelijke explosie geweest is (3)- Bij het ongeval kwam ongeveer tien 

petabecquerel Xenon-133 vrij (1-8% van de kerninventaris) en zeshonderd 

gigabecquerel jodium-131 (3-10 % v a n de kerninventaris}. De maximale 

individuele dosis ten gevolge van het ongeval is berekend op 0,37 

millisievert (3)• 

Na het ongeval 

Door het ongeval werd in eerste instantie getwijfeld aan de methodologie van 

de Reactor Safety Study. In deze studie was een scenario als beschreven 

voorspeld met e^n kans van 10 , dus eens in de 100.000 jaar. Echter, de 

voorbeeldreactor uit het Rasmussen-rapport (Surry) was een Westinghouse-DWR 

en de Three Nile Island reactor een Babcock en Wilcox ontwerp. Toepassing 

van de Reactor Safety Study procedures op dit ontwerp gaf een kans van eens 

in de 300 jaar voor het onderhavige ongeval. Als de methodologie van te 

voren op het B&W ontwerp was toegepast- waren reactorspecifieke 

scenarioverschillen wellicht ontdekt. Tijdige modificaties hadden het 

ongeval dan misschien kunnen voorkomen en in ieder geval de kans erop 

verkleind. Dit besef was een grote stimulans voor - en leidde tot een 

algemene acceptatie van probabilistische risico-analyses (PRA) als een 

belangrijk onderdeel van ontwerp en ongevalspreventie. PRA moet gezien 

worden als een aanvulling op de oude, deterministische analyse met behulp 

van ontwerpongevallen e.d., niet als een vervanging daarvan. 

5.6 PRA in de praktijk 

5.6.1 Inleiding 

Na het Three Mile Island ongeval zijn voor verschillende Amerikaanse en 

Europese kerncentrales PRA's verricht, zij het niet allemaal in evenveel 

detail. Een aantal analyses was voorgeschreven door de overheid, andere zijn 

op initiatief van centralebouwers of exploitanten verricht met als 



doelstelling de veiligheidsvoorzieningen te optimaliseren (10. 11, 12). 

In een PRA zijn drie stappen of niveaus te onderscheiden (12, 13). Deze 

worden hieronder kort toegelicht. 

Niveau 1: systeemanalyse 

Deze fase omvat het definiëren van de ongevals-scenario's, een analyse van 

de gehele installatie en alle te verrichten handelingen, het vergaren van 

gegevens over de faalkansen van componenten en mensen, en een bepaling van 

de kans op (of de frequentie van) bepaalde ongevals-scenario's, leidend tot 

een kernsmelt. Resultaten van deze fase zijn de frequenties van ongevals

sequenties en inzicht in hun oorzaken. Externe factoren (aardbevingen, 

overstromingen, neerstortende vliegtuigen, enz.) kunnen in deze fase als 

ongevalsoorzaak worden meegenomen. 

Niveau 2: ongevalsprogressie- en insluitingsanalyse 

In deze fase wordt gekeken naar de ontwikkeling van een ongeval en de 

fysische processen die een rol spelen bij het transport van radionucliden 

vanuit een beschadigde reactorkern door de insluiting naar de omgeving. Deze 

analyse geeft een overzicht van de manieren en tijdstippen waarop de 

insluiting kan falen en een voorspelling van de hoeveelheden naar de 

omgeving geloosde radionucliden. 

Niveau 3: consequentieananalyse 

In de consequentieanalyse kijkt men naar de verspreiding van geloosde 

radionucliden door het milieu en de gevolgen daarvan. Meestal worden de 

gevolgen uitgedrukt in het aantal acute slachtoffers, het aantal latente 

kankergevallen en de economische schade. 

Normaliter is elk niveau gedefinieerd inclusief de voorgaande stappen. Als 

•en dus ergens spreekt van een PRA-niveau 3 f dan impliceert dat dat ook de 

analyses op niveau 1 en 2 zijn uitgevoerd. Overigens zijn de niveaus niet 

strikt te scheiden. Vooral tussen niveaus 2 en 1 treedt terugkoppeling op 

zoals ook te zien is in figuur 3.2 (13). 

In figuur 5.2 zijn binnen elk niveau een aantal afzonderlijke activiteiten 

te onderscheiden. In de volgende paragrafen worden deze iets nader 

uitgewerkt. De informatieverzameling is van belang voor alle niveaus. Niveau 

1 wordt nader toegelicht in het deel "Risico's" uit de serie Effect-

voorspellingen ten behoeve van Milieu-effectrapportage. 



Figuur 5.2 Procedure risico-analyse (13) 

5.6.2 Informatieverzameling 

Probabilistische risico-analyses zijn brede, geïntegreerde studies waarvoor 

een grote hoeveelheid informatie nodig is. Deze informatie valt uiteen in 

drie categorieën (13) 

informatie over het ontwerp van de centrale, de plaats en de 

bedrij fsvoering 

algemene en specifieke data 

documentatie over PRA-methoden. 

Voor een analyse op niveau 1 is het veiligheidsrapport van de centrale 

nodig; daarnaast tekeningen van pijpen, electrische leidingen en de gehele 

instrumentatie; en een overzicht van procedures op het gebied van testen en 

onderhoud, bedrijfsvoering, en administratie. De belangrijkste methode van 

informatieverzameling is het voeren van gesprekken met ontwerpers en 

operateurs. 

Onder de data die nodig zijn vallen gegevens over de kans op 

ongevalsinitiërende gebeurtenissen, het falen van afzonderlijke componenten 

(pompen, e.d.) en menselijk fouten. 

Standaarddocuoentatie over PRA-methoden is in de referenties van dit 

hoofdstuk aangegeven (13-18). 
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Voor een niveau-2 analyse is meer specifieke informatie nodig over het 

gehele koelsysteem, en over de insluiting (o.a. dimensies, materialen en 

massa). Voor niveau-3 zijn plaats-specifieke meteorologische, topografische 

en bevolkingsdichtheidsgegevens nodig, 

5.6.3 Systeemanalyse (niveau 1) 

Ontwikkeling van gebeurtenissenbomen 

De ontwikkeling van gebeurtenissenbomen (event-trees) geeft een beeld van de 

verschillende ongevals-scenario's (combinaties van initiërende 

gebeurtenissen en het voldoen of falen van systemen) die geanalyseerd moeten 

worden. Deze activiteit omvat de identificatie van ongevals-initiërende 

gebeurtenissen (ook externe) en van de systemen binnen de centrale die op 

deze gebeurtenissen reageren. Voor elke initiërende gebeurtenis wordt een 

aparte event-tree geconstrueerd. Hierbij is terugkoppeling vanuit de analyse 

van fysische processen (niveau 2) noodzakelijk; het zal in het algemeen 

immers zo zijn dat een bepaalde gebeurtenis in een ongevalsscenario (zoals 

het falen van de insluiting) pas optreedt nadat er een zekere druk (en die 

volgt uit de fysische analyse) is overschreden. 

Systeemmodellering 

Deze activiteit omvat de constructie van modellen voor de belangrijkste 

systemen binnen de centrale. Deze modellen bestaan in het algemeen uit 

foutenbomen (fault trees), waarin de kansen zijn aangegeven op voldoen en op 

falen van de diverse componenten waaruit een systeem bestaat. De activiteit 

is nauw verbonden met de vorige. Foutenbomen en gebeurtenissenbomen worden 

in een iteratief proces ontwikkeld. 

Analyse van menselijke fouten 

Deze activiteit omvat een nadere analyse van procedures op het gebied van 

testen, onderhoud en bedrijfsvoering, om potentiële menselijk fouten te 

identificeren. Deze fouten vormen een onderdeel van de foutenbomen in de 

systeemmodellen (19-21). 
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Ontwikkeling van gegevensbestanden 

Om de frequentie van ongevals-scenario's te kunnen bepalen moeten faalkansen 

van alle componenten binnen de centrale bekend zijn. Deze gegevens zijn af 

te leiden uit algemene en centrale-specifieke ervaring met de diverse 

componenten. Ze worden door verschillende instanties verzameld (22,23). 

Analyse van externe gebeurtenissen 

Externe gebeurtenissen, zoals aardbevingen, overstromingen, branden, 

neerstortende vliegtuigen of sabotage-acties, zijn van belang omdat deze 

kunnen leiden tot het gelijktijdig falen van twee of meer onafhankelijk 

systemen. Deze gebeurtenissen zijn tot op heden vaak niet in 

reactorspecifieke risicoanalyses meegenomen, maar wel zijn er vaak meer 

algemene PRA's voor gemaakt (24*26). 

Kwantificering van de ongevals-scenario's 

Deze activiteit ozvet het vaststellen van de frequenties van de ongevals

scenario's waarvoor gebeurtenissenbomen zijn opgesteld. Met behulp van 

computerprogramma's worden combinaties van gebeurtenissen die in een ongeval 

resulteren, geïdentificeerd en gekwantificeerd. 

5.6.4 Insluitingsanalyse (niveau 2) 

Analyse van fysische processen 

Een kernsmeitongeval veroorzaakt een scala aan fysische processen in de 

kern, het primair systeem en de insluiting (zie ook de hoofdstukken 6-8). De 

analyse geeft als uitkomst of de insluiting zal falen, en zo ja, op welke 

tijd en op welke plaats, alsmede de energie-inhoud van de emissie. 

Analyse van de radionuclide-emissie 

In deze activiteit wordt, uitgaande van een radionuclide-inventaris in de 

kern, het transport en de depositie van radionucliden vanuit de kern en in 

de insluiting berekend (zie ook hoofdstuk 6 t/m 8). Deze analyse geeft 

uiteindelijk de hoeveelheid radioactiviteit die bij een ongeval vrijkomt. 

5.6.5 Consequentieanalyse (niveau 3) 

De analyse van de consequenties van emissies naar de omgeving is uitgebreid 

aan de orde gekomen in het nevenrapport RIVM, nr. 842001001. 



5.6.6 Benodigde inspanning 

Voor een coaplete PRA van een kerncentrale heeft een team van ongeveer 

twintig specialisten een periode van twee jaar nodig. De tijdsinzet is dan 

20*n vijftien tot dertig manjaar. De meeste tijd hiervan is nodig voor de 

niveau-1 analyse en voor de analyse van de fysische processen in niveau 2 

(13). 

5.7 Inzichten verkregen uit PRA: kwalitatief en kwantitatief 

5.7.1 Kwalitatief 

De belangrijkste inzichten die voortkoaen uit de in de eerste helft ven de 

jaren tachtig gehouden PRA's zijn hieronder samengevat (12): 

PRA studies leveren zeer waardevolle engineering en operationele 

inzichten op voor een geïntegreerde veiligheidsbeschouwing van 

kerncentrales. 

de geschatte kernsmeltfrequentie is groter dan gedacht werd vóór de 

Reactor Safety Study; echter, van de meeste kernsmeitongevallen worden 

geen grote radiologische gevolgen verwacht, doordat de insluiting in

tact blijft. 
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kernsmeltschattingen in PRA's in de Verenigde Staten variëren van 10 

tot 10 per reactorjaar; redenen voor dit verschil zijn moeilijk aan te 

wijzen. 

de specifieke kenmerken van dominante ongevalssequenties en de 

schattingen van de risico's variëren beduidend van centrale tot 

centrale. Er zijn duidelijke verschillen tussen DWR's enerzijds en KWR's 

anderzijds waarneembaar. Zo wordt in DWR's meer dan de helft van de 

geschatte kernsmeitfrequenties veroorzaakt door ongevallen waarbij als 

eerste stap de koeling wegvalt. Voor KWR's is dit maar twintig procent. 

Het wegvallen van de externe stroomvoorziening levert voor beide 

reactortypes ongeveer twintig procent van de geschatte 

kernsmeltfrequentie. Maar voor ongevallen waarbij het 

reactorscramsysteem niet werkt is er weer een groot verschil: twintig 

procent bijdrage in KWR's en maar twee procent bijdrage in DWR's. 

schattingen van vroege slachtoffers zijn sterk afhankelijk van de 

bronterm. Een belangrijke factor in de brontr.rmschatting is de tijd die 

verstrijkt voordat de insluiting faalt. Bij een grote bronterm zijn de 

voorspelde gevolgen sterk afhankelijk van aannames over de mogelijkheden 

van evacuatie en andere noodmaatregelen. 



atmosferische transportroutes zijn belangrijker voor het risico dan 

aquatische routes. 

ongevallen groter dan de ontwerpongevallen vormen de grootste bijdrage 

aan het risico. 

kleine LOCA's geven een grotere bijdrage aan de kernsmeltfrequentie en 

het risico dan grote LOCA's. 

dominante oorzaken voor risico's zijn niet noodzakelijkerwijs de 

dominante oorzaken van kernsmeltfrequentie. 

menselijke (inter)acties (inklusief test- en onderhoudsoperaties) hebben 

een grote invloed op de veiligheid van kerncentrales. 

common-cause ongevallen (het min of meer gelijktijdig falen van 

verschillende componenten door één oorzaak) dragen belangrijk bij aan de 

geschatte kernsmeltfrequentie. 

aardbevingen, overstromingen en interne branden hebben een grote invloed 

op het risico, maar zeer reactor- en locatiespecifiek. 

de betrouwbaarheid van systemen, componenten en mensen moet tijdens het 

bedrijf gehandhaafd blijven. Afname van deze betrouwbaarheid kan het 

risico sterk doen stijgen. 

5.7.2 Kwantitatief 

Ondanks de sinds de Reactor Safety Study (7) sterk toegenomen kennis over 

alle processen die zich tijdens een kernsmeitongeval in een kerncentrale 

kunnen voordoen is het niet mogelijk één bronterm te definiëren die voor 

alle risico-analyses als standaard gebruikt kan worden. De bronterm hangt 

daarvoor te sterk af van het beschouwde ongeval en het ontwerp van de 

centrale. Wat wel kan is het zoeken naar trends in PRA's en andere risico

studies die na de Reactor Safety Study zijn verschenen. Die trends blijken 

te bestaan en gaan in de richting van kleinere kansen en kleinere emissies. 

In de Reactor Safety Study werd verondersteld dat alle kernsmeltongevallen 

tot het falen van de insluiting zouden leiden. Tegenwoordig wordt een aantal 

mechanismen voor dit falen uitgesloten (waterstofbranden) of vrijwel 

uitgesloten (atoomexplosies; in de V.S. is de ingeschatte kans hierop 

gedaald van 10 /jaar naar 10 /jaar, in Duitsland en Zweden wordt de kans 

te klein geacht om nog mee te rekenen). Hierdoor zijn de berekende kansen op 

de meest ernstige ongevallen sterk afgenomen. De berekende kansen op minder 

ernstige ongevallen zijn minder sterk afgenomen. Deze afname komt vooral 

door het gebruik van reëlere faalkansen voor de diverse onderdelen van de 

centrale. 



De kleinere emissies die in de «eer recente PRA's gevonden worden vinden hun 

oorzaak in het in beschouwing nemen van de retentiemechanismen die in 

hoofdstuk 6 zijn beschreven. De invloed van deze mechanismen is klein bij 

zeer ernstige, heftige ongevallen waar bijvoorbeeld stooaexplosies een rol 

spelen, maar kan heel groot zijn bij ongevallen waarbij het lang duurt 

voordat de insluiting faalt. 

Deze afname van berekende kansen en verwachte emissies is het best te 

illustreren aan twee analyses van één centrale: de drukwaterreactor Surry 

Power Station 1. 

Deze reactor was de voorbeeld DWR in de Reactor Safety Study (7) in 1975 en 

is onlangs opnieuw geanalyseerd door de Amerikaanse Nuclear Regulatory 

Commission (27). De lozingscategorieën (in ref. 27 "bins" genoemd) komen 

niet exact overeen maar de trend in tabel 5-2 is duidelijk. 

De getallen in tabel 5-2 kunnen niet als maat van het risico van een nieuwe 

centrale gebruikt worden. Na de Reactor Safety Study, en zeker na het TMI-

ongeval. is aan de hand van dergelijke tabellen gekeken naar de ongevals

scenario's oet het grootste risico en zijn ontwerp- en procedure-maatregelen 

getroffen om de risico's te verkleinen. 



Tabel 5.2 Lotlngacatcgorletn en kanten voor de Surry kerncentrale (WK), berekend In 1973 (f) en In 1*85 £•ƒ) 

Lozlngc- kan* per 

categorie reactorjaar 
geloosde fractie van de keinlahoud 

Xe-Kr 1 Ci-Rb Te-Sb Ba-Sr «u 3> La' ,*> 

1975: 1 9 ( - 7 ) n 
0.9 0.7 0.4 0.4 0,05 0.4 3 ( -3 ) 

2 8 (-6) 0.9 0.7 0.5 0.3 0,06 0.02 4{ -3) 
3 *(-*) 0.8 0.2 0.2 0.3 0,02 0,03 3 ( - 3 ) 

* 5C-7) 0,6 0,09 0,04 0.03 5<-3) 3(03) 4 ( - 4 ) 
5 7 (-7) 0.3 0.03 9C-3) 5 (-3) K - 3 ) t ( - 4 ) 7 ( -5 ) 
t- 6 (-6) 0.3 2 ( -3) 8C-4) K - 3 ) 9 (-5) 7 ( -5) K - 5 ) 

/ 4 (-5) 6 (-3) 4 ( -5 ) 1C-5) 2( -5 ) K - é ) K - é ) 2 ( -7 ) 

e 4 (-5) 2 (-3) K - 4 ) 5 ( -4 ) K - 6 ) K - 8 ) 0 0 
9 4 (-4) 3C-6) K - 7 ) * ( - 7 ) K - 9 ) K - U ) 0 0 

euaulstlef 2 * 1.5 (-5) 7 ( -6) 5(-6> 4 (-6) 6 ( -7 ) « ( -7 ) 5 ( -8 ) 

i 4 (-8) 1 0,08 0.0* 0,06 0,01 K - 3 ) K - 4 ) 

2 2 (-7) 1 0.08 0,06 0,04 5( -3 ) K - 3 ) K - 5 ) 
3 3 (-8) 1 5 ( -3) U - 4 ) 0,01 0,03 K - 3 ) 9 ( - 4 ) 

4 3(-7) 1 5 ( -3) 5 ( -S) 3 (-4) 7 ( -4) 3 (-4) K - 6 ) 
5 3(-7) 1 0.4 0.4 0,2 0,09 0,01 2( -4 ) 

6 7 (-9) I 0.03 0,01 0.1 0,06 2 (-3) 3 (-4) 

7 7 (-8) I 5<-3) 3 ( -4) 2 ( -4) 2<-4) 3 ( - 5 ) 6 ( -7 ) 

8 3 (-6) 1 5{-3) K"9> K - 3 ) K - S ) 4 (-8) 2 ( -8 ) 

9 7 (-6) 1 8 ( -3 ) 4 (-4) 0,09 0,02 3 (-6) 8 (-5) 
10 8(-7) 1 7 ( -3) K - 3 ) 0,01 6 ( - 3 ) 2 ( -4) 2 ( -5 ) 

11 3(-6) 1 0,08 0,07 0,03 0,02 5(-3) K - 3 ) 

12 K-6 ) 1 0.4 0.4 0.1 0 .1 0.03 6 (-4) 

13 3(-7) 1 0 0 0 0 0 0 

14 9 (-6) 3 (-2) 2 ( -4) 0 0 0 0 0 

1985: 

cusula ief J ) 1.6C-5) 9(-7) 7(-7) 9(-7) 3(-7) 5(-8) 4(-9) 

1) 9(-7) ataat voor 9 x 10"7 

2) de cisulttief geloosde fractie 1» de aoaawtle over de kam per reactorjaar aasl de geloosde fractie 
3) OBvat Ru, Rh, Co, Ho, To 
4) cwvat La, ï , Zr, Mb, Ce, Pr, Nd. Pu, Hm en Cs. 
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De invloed van deze Maatregelen op de cumulatieve lozingsfracties als 

berekend in tabel 5-2 is geïllustreerd in tabel 5-3- Hier zijn deze lozings

fracties berekend voor de moderne Sizewell B (DHR)-, Shoreham (KWH)- en 

Gessar (KWR)-centrales. 

N.B. Gessar is geen centrale «aar een standaard-ontwerp van General 

Electric. 

Tabel 5.3 C a u l i t l n t lozlngfractlee «oor enkele aoderae kerncentrale* D 

Xe-Kr I Cv-Bb Ta-Sb Be-Sr •u La 

S l t m l l • (1983) • C-8) 4 ( -9 ) •(-9> 5 (-9) B(-IO) 5(-10) 7 ( - l l ) 

Sborahaa (1983) 2 . *<-S) l ( - 7 ) K - 7 ) 21-7) 3(-B) 2(-10) 2(-10) 

C n u r (1983) S(-6) 6 (-9) * ( -9 ) * ( -9) 2{-9) K-9 ) K-10) 

t«r vergel i jk ing: 

Surry (1975) 1.5(-5) 7 (-6) sc-*> 4( - é ) 6( -7) * ( -7 ) 5(-8) 

Surry (1985) 1.6(-5) 9 ( -7 ) 7 (-7) 9 ( -7) 3(-7) S(-B) *( -9) 

Peach Bottoa (KWR uit ••actor 3(-5) B(-6) 5( -6) 9 ( -*) 9( -7) K-6 ) 9 ( -8 ) 

Safety Study) 

1) x l e a t t i c s b i j tabel 5.2 

Overigens aoet bedacht worden dat de Reactor Safety Study voor Surry 

conservatieve schattingen bevatte, terwijl in recentere studies gewerkt is 

•et zogenaamde "best estimate" schattingen. Dit draagt bij aan de kleinere 

kansen en lozingsfacties voor Surry (1985) ten opzichte van Surry (1975), 

zie tabel 5.2. Het verlagend effect van ontwerpverbeteringen op de 

cumulatieve lozingsfracties blijkt uit een vergelijking tussen Sizewell B 

(19Ö3) en Surry (1985). zie tabel 5.3. De cijfers in deze tabellen hebben 

geen absolute waarde, alleen een relatieve. Voor een beschouwing over de 

onzekerheden in de analyses waaruit dergelijke getallen komen wordt verwezen 

naar paragraaf 6.5. 

5.8 De invloed van het Tsjernobyl-ongeval 

Het recente ongeval in de Russische kerncentrale bij Tsjernobyl toeft geleid 

tot vele vragen. Eén daarvan is of de ongevalsoorzaak en het ongevalsverloop 

aanleiding geven tot ontwerpmaatregelen voor de westerse lichtwaterreactoren 

of tot nieuwe inzichten op het brontemgebied voor deze reactoren. Gezien 

het feit dat het getroffen reactortype nogal afwijkt van de westerse 



lichtwaterreactoren, zal pas na uitvoerig onderzoek een antwoord cp deze 

vraag gegeven kunnen worden. Het ongeval in de Russische centrale blijkt 

vooral aan procedurele fouten (het uitschakelen van essentiële 

veiligheidssystemen) te wijten te zijn. Daarnaast is de inherente 

instabiliteit (de reactiviteit in de kern neemt toe als het koelwater 

verdampt of wegloopt) een probleem in dit reactortype, maar dat was al 

bekend. Nieuwe technische aspecten zijn nog niet naar voren gekomen. 

De emissie bij het ongeval is gegeven in de tabellen 5.4 en 5.5 (28,29). Wat 

hierin opvalt is de relatief hoge fractie niet-vluchtige radionucliden 

(zoals strontium- en plutoniumisotopen) die is vrijgekomen. De oorzaak 

hiervan ligt waarschijnlijk in de grafietbrand. Deze brand heeft een sterke 

luchtstroom in stand gehouden. In deze luchtstroom zijn vergruisde restanten 

van splijtstofelementen naar buiten gekomen met een samenstelling die 

ongeveer gelijk was aan die van de splijtstof zelf. Daarnaast heeft de 

eerste explosie gezorgd voor een mechanische emissie van een klein deel van 

het splijtstofmateriaal. De energie in die explosie was 20 groot dat een tot 

twee procent van de op dat moment aanwezige splijtstof in vergruisde vorm in 

de atmosfeer is gebracht. De totale hoeveelheid vrijgekomen activiteit 

bedraagt naar schatting 4.10 becquerel, waarvan de helft in de vorm van 

edelgassen (28). 

Tabel 5.4 

Par dag In Ttjernebyl In da ataoafear geloosde hoeveelheden radloacttava 

•toffan, barakand par 6 aal I486. Da aogelljke fout In da vaerden wordt 

geschat op + 501 

Datua Hoavaalhaid Bijzonderheden 

10 1 5 Bq 

26 april 4*0 BIJ da explosie vrljgekoaen radlonucllden (axel. edelgasstn); 

aaaenstelllnc als in da reactorkern, verrijkt «an vluchtige 

elementen alt jodlua, tallurlua an caslua. 

27 april ISO Afnaae van d* lotingen t.g.v. da aeatregelen oa da 

21 april 1)0 grafl«cbrand Ca blueaan an "the filtration of aubicancas" 

29 april 100 dia uit da reaccorkern vrijkvaaen. 

30 april 75 

1 aal 75 

Toensae van dt lozingen, aanvankelijk van vooral Jodlua, 
daarna van hat gahala nuclldenaangsel, c.g.v. varhittlng 
van de karn door reetvarateontvlkkellng. 

f Ml 1« af naat van da losingen na hat doven van da 
0,4 brand an all gevolg van da tegeaaaetretelan. 

2 aal 150 

) aal 190 

* aal 260 

5 aal 300 

6 aal 4 

9 a«l 0,* 

23 atl 7.10-* 



Tabel 5.5 

Samenstelling van hat bij het reactoiongtval In Tijtrnobyl vrtjgakoaen 

TadlonutlldeniM'ngiel*. 

Radio - Hal- Loilngei n Percentage van da 

nuclld* verlngs-

t l j d 

reactoi 

to t 6 i 

r Inhoud, verlngs-

t l j d op 26 april totale lotingen 

reactoi 

to t 6 i Ml vr i j ge-

101 S Bq 

tot 6 ael 

10 1 J Bq 

konen 

• 

Kr-85 10,7 Jaran 30 t o t 100 

Kr-BSn 4,48 uren 5,6 - es t 100 

Sr-19 50,5 dagen 9.2 80 4 ,0 

Sr-90 28,8 Jaran 0.6 8 4 ,0 

Zr-95 64,0 dagen 17 140 3,2 

Ho-99 2,75 dagan 17 110 2,3 

Ru-103 39.4 dagan 22 120 2.9 

Ru-106 367 dagan 7,4 60 2.9 

1-131 8,04 dagan 170 270 20 

Te-132 3.25 dagan 150 50 15 

Xe-113 5,25 dagan 180 1700 cat 100 

Ca -134 753 dagan 5,6 20 10 

Ca-137 30.17 jaran 11 40 13 

Ba-140 12,8 dagan 18 160 5.6 

Ca-141 32.5 dagan 15 100 2,3 

Ca-144 284 dagan 17 90 2,8 

Np-239 2.35 dagan 100 40 3,2 

Pu-231 87,74 dagan 4.10"3 0,03 1,0 

Pu-239 24100 Jaran 4,10*3 0,03 3,0 

Pu-240 6570 Jaran 7.10' 3 0.04 3.0 

Pu-241 14,4 Jaran 0.7 5 3,0 

Pu-242 376000 jaran i . i o - s 1.10'* 3,0 

Ca-242 162,8 dagan 0.11 0,8 3,2 

• Mogelijke fout In da hoeveelheden: SOl 
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6. ONGEVALLEN IN KERNCENTRALES: CHEMISCHE EN FYSISCHE ASPECTEN 

6.1 Inleiding 

In de eerste risico-analyses voor kerncentrales (zie hoofdstuk 5) deed men 

bij gebrek aan nadere gegevens de pessimistische aanname dat alle 

radionucliden, die uit de kern zouden ontsnappen, vrijwel direct daarna naar 

de omgeving geloosd zouden worden. Vooral uit het ongeval op Three Mile 

Island bleek dat deze aanname te pessimistisch was. Bij dat ongeval was de 

emissie van jodium-isotopen veel kleiner dan men van te voren verwacht had. 

Achteraf bleek dat jodium niet in de gasvormige I -vorm voorkwam (zoals 
2 

algemeen werd verondersteld), maar vooral in de vorm van metaaljodides (Csl 

en AgI). Deze jodides zijn minder vluchtig dan I en goed oplosbaar in water 
2 

en ze zijn dan ook in de watermassa binnen de centrale achtergebleven. 

Dit gegeven illustreert de invloed van de chemische toestand waarin de 

radionucliden voorkomen op de uiteindelijke bronterm. Vandaar dat er na 1979 

veel onderzoekingen zijn gestart met als doelen: 

een beter begrip van wat er in ongevalssituaties in kerncentrales 

gebeurt 

betere modellen voor de brontermvoorspellingen. 

Deze onderzoekingen hebben tot op heden geleid tot de modellen die in 

hoofdstuk 8 besproken worden. Naast fysisch-chemische modellen zijn dit ook 

thermohydraulische modellen. Deze leveren gegevens (bijv. druk, temperatuur 

en stromingspatronen) die als invoer voor de fysisch-chemische modellen 

noodzakelijk zijn. 

Als voorbereiding op de modelbesprekingen in hoofdstuk 8 worden in dit 

hoofdstuk de fysische en chemische processen die van invloed zijn op de 

grootte van de bronterm, kort toegelicht. 

Eerst wordt echter samengevat hoe een kernsmeitongeval in een lichtwater-

reactor kan verlopen, en welke verschillende fasen daarin kunnen optreden. 



Dit is schematisch weergegeven in figuur 6.1 (1). 
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6.2 Mogelijke fasen in een reactorongeval 

Voor een ernstig reactorongeval zijn twee gebeurtenissen noodzakelijk: het 

(deels) smelten van de kern en het falen van de insluiting. Verschillende 

gebeurtenissen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld een breuk 

in een koelleiding, een storing in het elektrische circuit, een fout van een 

operateur of een externe gebeurtenis, als een brand of een aardbeving. Er 

zijn veel verschillende scenario's ontwikkeld die, na de initiërende 

gebeurtenis, tot een kernsmelt leiden. Het gaat te ver om die scenario's 

hier in detail te behandelen. De processen die in deze scenario's een rol 

spelen zijn aangegeven in figuur 6.1 en worden hieronder samengevat. 

De eerste fase in een ongeval is vaak een drukafname in het primaire 

systeem, veroorzaakt door een breuk in een leiding of door de opening van 

een ventiel. Deze drukafname heet een blowdown. De warmte uit de reactorkern 

kan nu niet meer op de normale manier afgevoerd worden. 

In het hypothetische geval dat ook het noodkoelsysteem faalt zal 4e 

temperatuur oplopen en het koelwater langzaam verdampen. Dit is de boil-off 

fase. De kettingreactie in de kern stopt dan, hetzij door een automatisch 



veiligheidssysteem (scram), hetzij doordat het water, dat als moderator 

dient, verdampt. Door verval van de in de kern aanwezige radioactieve 

splijtingsprodukten komt echter nog voldoende warmte vrij om de kern in de 
o 

heat-up fase verder op te warmen. Bij temperaturen boven 1000 C komt er nog 

een warmtebron bij: zirconium (Zr) dat een belangrijk legeringsbestanddeel 

van de splijtstofomhulling vormt, reageert met water of stoom volgens de 

reactie: 

Zr • H 0 — • ZrO • 2H (6.1) 
2 2 2 

Dit is een sterk exotherme reactie; er komt dus veel warmte bij vrij. Ook 

ijzer en andere metalen oxyderen in dergelijke exotherme reacties. 

Door de warmteontwikkeling begint de kern droog te koken. Tevens zal de 

splijtstofomhulling op een gegeven moment beginnen te barsten waardoor de 

vluchtige splijtingsprodukten in het primaire systeem vrijkomen. 

Als de kern enige tijd drooggekookt blijft beginnen delen van de 

splijtstofstaven te smelten en te deformeren. In deze kernsmeit fase drupt 

gesmolten kernmateriaal naar de bodem van het reactorvat. Als daar nog water 

aanwezig is zijn kleine stoomexplosies mogelijk. In deze fase kunnen 

vluchtige radionucliden in grote hoeveelheden vanuit de reactorkern door het 

primaire systeem naar de insluiting migreren. De temperatuur is dan gestegen 

tot meer dan 2000*C. Op een zeker moment smelt het kernmateriaal door de 

bodem van het reactorvat, en valt in de reactorholte. Dat heet de doorsmeit 

fase. 

Ook als het gesmolten kernmateriaal buiten het reactorvat terecht is gekomen 

zijn er nog verschillende fasen in het ongevalsverloop te onderscheiden. De 

eerste is de kern-afkoel fase (core quench). Deze fase treedt op als er 

voldoende water in de reactorholte is op het moment dat gesmolten 

kernmateriaal daar in valt. De kem zal dan eerst afkoelen en stollen, maar 

kan daarna door de doorgaande warmteontwikkeling opnieuw gaan smelten. 

Bij deze kern-waterinteractie kunnen zich atoomexplosies voordoen, waarbij 

splijtstof materiaal en splijtingsprodukten radioactieve aerosolen vormen en 

zich verspreiden. Dit is de kerndispersie fase. 

Vervolgens begint de gesmolten kern te reageren met het beton van de vloer 

van het reactorgebouw (kern-betoninteractie fase). Hierbij komen stoom, H 

en CO en radioactieve aerosolen vrij alsmede, afhankelijk van de gebruikte 

betonssoort (niet in Europese, wel in Amerikaanse centrales met 

calcietbeton), grote hoeveelhden CO . De drukverhoging die hierdoor ontstaat 

kan de insluiting doen falen, waardoor grote hoeveelheden radionucliden in 



• u  

het milieu terecht kunnen komen. Als de insluiting heel blijft, kan de kern 

verder door de bodem smelten, waardoor uiteindelijk radioactief materiaal in 

de grond onder het reactorgebouw kan komen. Vroeger heette dit scenario het 

China-syndroom, omdat door enkelen gevreesd werd dat het materiaal door de 

gehele aardbol heen zou kunnen smelten. 

Berekeningen tonen echter aan dat de maximale penetratiediepte 

waarschijnlijk ongeveer 3 meter is (1). 

6.3 Chemische en fysische aspecten 

Hierboven is een aantal verschillende fasen in een reactorongeval kort 

beschreven. Om deze fasen om te kunnen zetten in modellen (met als 

uiteindelijk doel het voorspellen van een bronterm) is inzicht nodig in de 

fysische verschijnselen en in de chemische reacties die hier een rol spelen. 

Zij zullen in deze paragraaf kort worden toegelicht. Hierbij moet bedacht 

worden dat het hier om een wetenschapsgebied gaat dat nog volop in 
o 

ontwikkeling is. Vooral de hele hoge temperaturen (> 2000 C) maken 

experimenten kostbaar en voorspellingen vanuit experimenten op lagere 

temperaturen problematisch. 

6.3.1 Thermohydraulica 

De thermohydraulica beschrijft twee belangrijke processen: de stroming van 

water en stoom door het gehele systeem, en de warmteoverdracht tussen water 

en stoom, en tussen water (of stoom) en metaaloppervlakken. Deze processen 

bepalen de temperatuur, de druk en de vloeistofstromingen in het primaire 

systeem en de insluiting. 

De modellering van deze processen berust vooral op empirische correlaties, 

die zijn afgeleid van metingen in normale omstandigheden. Bij hoge 

tenperaturen spelen circulaire stromingen en natuurlijke convectie een 

belangrijke rol. Deze driedimensionale processen zijn niet in de versimpelde 

ééndimensionale voorspellingsmethoden opgenomen. Wel zijn de 

voorspellingsmethoden in relatief kleine berekeningen geijkt met 

driedimensionale researchmodellen. 

De American Physical Society geeft een uitvoerige discussie over de 

Bogelijke consequenties van deze vereenvoudiging (1). Naast warmteoverdracht 

via stromingen speelt vooral bij hoge temperaturen warmteoverdracht door 

straling een grote rol. 

Zoals in de inleiding is aangegeven zijn de thermohydraulische modellen 

nodig om invoer en randvoorwaarden voor de fysisch-chemische modellen te 



leveren. Daarnaast zijn vooral de drukberekeningen (en de snelheid waarmee 

de druk oploopt) 2eer belangrijk, omdat deze een idee geven over de grootte 

van de kans dat de insluiting zal falen. 

6.3-2 Emissie van splijtingsprodukten uit de splijtstorelementen 

Voordat splijtingsprodukten het milieu bereiken moeten ze ontsnappen uit 

achtereenvolgens het splijtstofmateriaal, de splijtstofomhulling, het 

primaire koelsysteem en de insluiting. De diffusie uit de splijtstof wordt 

in het algemeen als het eenvoudigste aspect in deze rij beschouwd (2). Men 

neemt aan dat vluchtige stoffen (zoals edelgassen, jodium- en 

cesiumverbindingen) vrijwel volledig uit de splijtstof diffunderen. 

Voor deze verbindingen bestaan transportmodellen voor normale en 

ongevalssituaties die met zeer veel details rekening houden (2, 3)- Voor 

minder vluchtige splijtingsprodukten kan diffusie uit de kern wel bepalend 

zijn voor de uiteindelijke bronterm. Maar voor deze produkten zijn de 

gedetailleerde modellen niet toepasbaar en moet gebruik gemaakt worden van 

eenvoudige empirische correlaties (4). 

6.3.3 Processen in het primaire systeem 

Eenmaal uit de reactorkern gediffundeerde splijtingsprodukten worden met 

rondstromend gas (voornamelijk stoom, maar ook waterstofgas) naar koelere 

gebieden getransporteerd. Hier kunnen de volgende processen zich voordoen: 

condensatie op, en verdamping vanaf, metalen oppervlakken 

condensatie op, en verdamping vanaf, inerte aerosoldeeltjes 

condensatie tot kleine aerosoldeeltjes, welke vervolgens kunnen 

samensmelten 

chemische interacties met roestvrijstalen oppervlakken 

chemische interacties met andere gasvormige stoffen of met aerosolen 

gevormd uit gesmolten en verdampt niet-actief materiaal. 

Zoals vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk werd het belang van 

chemische reacties voor de uiteindelijke bronten pas goed onderkend na het 

ongeval op Three Nile Island. Sindsdien is veel radiochemisch onderzoek 

verricht aan elementen als jodium, tellurium, cesium, strontium, barium en 

ruthenium (5, 6) alsmede aan het aerosolgedrag in het primaire systeem (1, 

7). 



6."5 A Processen binnen de insluiting 

De chemische reacties binnen de insluiting 2ijn Binder complex dan die ir 

het primaire systeem. Soms zijn insluitingen gevuld met een inert gas, zoals 

stikstof, naar vaker gewoon net lucht. Door het aanwezige stralingsveld 

kunnen stoffen als waterstofperoxyde (H 0 ) en salpeterzuur (HNO ) ontstaan. 

Deze stoffen hebben invloed op de vorm waarin 1-131 voorkomt. 

Maar belangrijker dan de chemische processen zijn de processen die depositie 

van aerosolen op metalen en betonnen oppervlakken bepalen. Deze worden hier 

kort behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ingebouwde 

veiligheidssystemen, zoals ijscondensors en waterbekkens. 

Mechanismen voor aerosoldepositie 

Men onderscheidt zes verschillende mechanismen die een invloed hebben op de 

hoeveelheid aerosolen in de atmosfeer binnen de insluiting, en daarmee op de 

hoeveelheid radioactief materiaal dat bij falen van de insluiting in het 

milieu kan komen. Dit zijn: (1) 

1. sedimentatie op horizontale vlakken, veroorzaakt door de zwaartekracht 

2. thermophorese door temperatuurverschillen tussen gas en oppervlak 

3* depositie door Stefan-stroming als gevolg van de condensatie van gassen 

op koele oppervlakken (ook genoemd: diffusiophorese) 

4. depositie door turbulente stromingen la>.gs oppervlakken 

5- depositie door grote snelheidsveranderingen van de gasstrooo nabij 

oppervlakken; de aerosoldeeltjes kunnen dit niet volgen 

6. depositie door diffusie als gevolg van concentratieverschillen nabij 

oppervlakken. 

De relatieve invloed van elk van deze mechanismen hangt af van de 

stromingseigenschappen (laoinair of turbulent, gedwongen of vrije 

convectie), de geometrie (een buis met open einden of een min of meer 

afgesloten ruimte), de temperatuurverschillen en de fysische eigenschappen 

van gas en aerosoldeeltjes. 

Zo wordt bij een gedwongen turbulente stroming door een buis de depositie 

voor kleine deeltjes vooral bepaald door thermophorese en voor grote 

deeltjes door turbulente depositie. Het de grootte van het deeltje neemt de 

Invloed van de zwaartekracht (sedimentatie) toe. Aerosolen kunnen in grootte 

groeien door het opnemen van stoffen uit de gasfase (condensatie) of door 

samensmelting (coagulatie). Andersom kunnen ze door verdamping weer kleiner 

worden. 



Bovengenoemde processen zijn fysisch goed omschreven, echter voornamelijk 

voor eenvoudige geometrieën als rechte buizen of lege kamers. De grootste 

onzekerheden in de modelleringen van deze processen zitten dan ook in de 

geometrische beschrijving van de insluiting, in de thermohydraulische invoer 

(stromingscondities) en in de aerosoleigenschappen (grootte, samenstelling, 

enz.) (1). 

Verwijdering van aerosolen door ingebouwde veiligheidssystemen 

Kerncentrales hebben een aantal ingebouwde veiligheidssystemen die de 

drukstijging in de insluiting moeten tegengaan door stoom te laten 

condenseren. Deze systemen leveren tevens een bijdrage aan de retentie van 

aerosolen, en daarmee aan de reductie van de bronterm in ongevalssituaties. 

Er zijn zowel passieve als actieve systemen. Sproeiers boven in de 

insluiting zijn een voorbeeld van een actief systeem, ijscondensors en 

waterbekkens zijn voorbeelden van passieve systemen. 

Een aantal drukwaterreactoren is voorzien van ijscondensors. Heer dan een 

miljoen kilo ijs (waarin een boriumverbinding zit om neutronen weg te 

vangen) is in verschillende compartimenten opgeslagen. De insluiting is zo 

gebouwd dat alle stoom en aerosolen die eventueel uit het primaire systeem 

ontsnappen door de ijsbedden moeten voordat de grote ruimte boven in de 

insluiting bereikt wordt (4). Een model om de verwijdering van aerosolen 

door ijscondensors te beschrijven is in ontwikkeling, er zijn echter geen 

experimentele gegevens bekend. Onzekerheid bestaat over de vraag of een 

stooastroom echt door het ijs gaat, of erlangs, of door gesmolten kanalen, 

waardoor de effectiviteit een stuk verminderd zou worden. Waterbekkens (een 

paar miljoen liter) in kokendwaterreactoren vervullen eenzelfde functie. 

Stoom borrelt hierdoor omhoog, ondertussen deels condenserend en aerosolen 

afzettend. 

6.3-5 De kern-beton interactie 

Als de gesmolten kern in contact komt met de vloer van het reactorgebouw 

zorgt de hoge temperatuur voor het deformeren van het beton. Stoom en 

kooldioxyde (afhankelijk van de betonsoort) ontstaan in grote hoeveelheden. 

Deze gassen gaan door de gesmolten kern omhoog en nemen zo een aantal 

radionucliden mee naar de insluiting. Jodiuo- en cesiumisotopen zijn in deze 

fase vrijwel niet meer in de kern aanwezig, tenminste niet in het gesmolten 

deel- Wel kan er bij deze interactie nog een groot deel van de 

kerninventaris van tellurium (zo'n 402), strontium (12%) en barium (1%) 

vrijkomen. 
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De vrijkomende hoeveelheid strontium kan overigens een factor vijf è zes 

hoger zijn. afhankelijk van het gehalte metallisch zirconium dat nog in de 

gesmolten kern over is (zoals in paragraaf 6.2 vermeld reageert metrlMsch 

zirconium met stoom, zie vergl. 6.1). 

6.4 Het falen van de insluiting 

Bij verschillende processen die in de vorige paragrafen zijn aangehaald 

komen stoffen in dampvonn vrij en neemt de druk in de insluiting toe. Deze 

druk vormt een bedreiging voor de insluiting. Blijft de insluiting heel. dan 

komt er geen radioactiviteit in het milieu. Ontstaat er een lek, dan is het 

van belang op welk moment in het ongevalsverloop dit lek zich voordoet, in 

het begin, als veel radionucliden net in aerosol vorm binnen de insluiting 

aanwezig zijn, of na een paar dagen, als vrijwel de gehele aerosolmassa op 

inwendige oppervlakken is neergeslagen. Voor deze gebeurtenis zijn dus zowel 

de thermo-hydraulische als de fysisch-chemische voorspellingsmethoden van 

belang. 

In de eerste risicoanalyses werd verondersteld dat bij overschrijding van de 

ontwerpdruk een groot gat in de insluiting zou ontstaan waardoor alle in de 

gasfase aanwezige radionucliden in een klap in de atmosfeer zouden komen. De 

faaldruk blijkt (uit berekeningen en experimenten) echter veel hoger te zijn 

dan de ontwerpdruk. Men gaat er nu van uit dat een echt groot gat niet zal 

ontstaan. Ergens treedt een lekkage op, en hierdoor wordt de druk binnen de 

insluiting zodanig gestabiliseerd dat lekkages op andere plaatsen zich 

waarschijnlijk niet meer voor zullen doen. Alleen bij zeer snelle 

druktoenames (zoals bij het ongeval in Tsjernobyl waar echter geen volledige 

insluiting aanwezig was) is er de mogelijkheid van het ontstaan van een 

groot gat. 

2 
In de Duitse risico-studie (8) is aangetoond dat een lek van 20 cm al groot 

genoeg is om de druk niet meer verder te doen stijgen. Bij een lek van 300 

cm valt de druk binnen de insluiting vrij snel terug naar atmosferisch. Er 

Is dan vrijwel geen drijvende kracht meer voor het transport van 

radionucliden naar de omgeving, waardoor emissies beperkt zullen blijven. 

Naast de hoge druk zijn er nog een paar andere bedreigingen voor de 

integriteit van de insluiting. Zo kan waterstof (zie vergl. 6.1, paragraaf 

6.2) tot ontbranding komen, zowel mèt een explosie (en een schokgolf) als 

zonder. Vraagtekens bestaan nog met betrekking tot de vraag hoeveel 

waterstofgas tijdens een ongeval gevormd kan worden. Zelfs bij een zeer 



pessimistische aanname niet zoveel dat een waterstofexplosie alléén 

verantwoordelijk kan zijn voor het falen van de insluiting. 

Wel kan deze gebeurtenis bijdragen aan de drukstijg^ng na falen van het 

reactorvat en op een zeer ongelegen moment en plaats voor een extra 

belasting voor df. insluiting zorgen. 

In de Reactor Safety Study (9) zijn ook stoomexplosies genoemd als een 

mogelijke oorzaak van falen van de insluiting. Deze stoomexplosies doen zich 

voor als de gesmolten kern in water op de bodem van het reactorvat valt. 

Echter, de mogelijkheid van een stoomexplosie die krachtig genoeg is om de 

insluiting te doen falen wordt nu praktisch uitgesloten. Stoomexplosies 

kunnen er wel voor zorgen dat neergeslagen aerosolen opnieuw in de dampfase 

terecht komen, en op die manier de bronterm vergroten. 

Er zijn twee categorieën ongevallen waarbij de insluiting heel blijft maar 

er toch radionucliden naar het milieu kunnen ontsnappen. 

De eerste categorie zijn de zogeheten "by-pass" ongevallen. Hierbij treedt 

een emissie op via koslpijpen die de insluiting penetreren. In principe zijn 

al deze penetraties beveiligd met kleppen, maar ook kleppen kunnen falen. 

Deze categorie ongevallen kan dominant zijn voor het totale risico, maar 

zowel de kans op een dergelijk ongeval als de gevolgen ervan kunnen relatief 

eenvoudig verkleind worden als het probleem eenmaal is onderkend (1). 

De tweede categorie is het doorsmelten van de vloer van het reactorgebouw. 

In dat geval vindt er geen directe emissie naar de atmosfeer plaats. Dit 

scenario is vooralsnog puur theoretisch. Tijdens het Tsjernobyl-ongeval 

heeft men met deze mogelijkheid rekening gehouden. In alle haast is er toen 

een betonnen wal onder het reactorgebouw aangebracht. Achteraf bleken de 

constructies onder de reactorkern onaangetast. 

6.5 Onzekerheden in de huidige brontermvoorspellingen 

In de voorspelling van de bronterm bij ernstige reactorongevallen zitten, 

als in elke voorspelling, onzekerheden. Deze komen voort uit drie factoren: 

onzekerheden set betrekking tot de bepaling van de processen die in 

ongevallen een rol spelen (zijn alle relevante processen meegenomen?), 

onzekerheden in de modellering van deze processen, 

onzekerheden In de numerieke waardes voor modelparameters. 

De Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission stelt dat de onzekerheden in de 

volgende gebieden het grootst zijn (4): 



1 De natuurlijke circulatie in het reactorvat. 

Door grote temperatuurverschillen z-illen natuurlijke rondgaande 

Stromingspatronen in de buurt van ie kern ontstaan. De gebruikte 

modellen nemen dit effect niet mee, en kunnen daardoor de 

warmteoverdracht van de kern naar de omgeving onderschatten. 

2 Het verloop van de kernsmeit en het ontstaan van waterstofgas. 

Er bestaan onvoldoende experimentele data over de oxidatiesnelheid van 

zirconium, de maximale temperatuur die in de smelt bereikt wordt en de 

effecten als de kern haar oospronkelijke geometrie verliest. De oxidatie 

van zirconium is belangrijk omdat: 

- dit belangrijke interne hittebron vormt, 

- de hoeveelheid niet geoxideerd zirconium in de smelt een groot effect 

heeft op een eventuele kem-betoninteractie, 

- de produktie van waterstofgas een aanzienlijke bijdrage aan de 

drukbelasting van de insluiting kan geven. 

3 De emissie van splijtingsprodukten uit de splijtstof in het reactorvat 

en het ontstaan van aerosolen. 

Er bestaan slechts zeer ruwe modellen voor de verdamping van de 

regelstaven (zilver-indiuro-cadmium). Deze metalen kunnen een grote 

fractie van de aerosolmassa uitmaken. Ook is nog weinig bekend over de 

retentie van het radiologisch belangrijke tellurium door een reactie met 

de zirconiumlegering. 

k Retentie en herverdamping van splijtingsprodukten in het primaire 

systeem. 

Uit de kern ontsnapte splijtingsprodukten slaan deels in koelere 

gebieden weer neer. Echter, door de vervalwarate kunnen ze weer in de 

dampfase gebracht worden. Dit procet is onvoldoende gemodelleerd. In de 

huidige modellen is geen rekening gehouden met verandering van de druk 

in de gasfase door chemische reacties. 

5 De emissie van splijtingsprodukten en het onstaan van aerosolen bij de 

kem-betoninteractie. 

Er 2ijn onvoldoende validatiegegevens om de modellen (die op zich een 

goede fysische en chemische basis hebben) te ondersteunen. 
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6 De uitwaseffectiviteit van waterbekkens en ijscondensors. 

Ook voor deze effecten zijn onvoldoende experimentele gegevens. Naar 

verwachting is het effect in de huidige modellen onderschat. 

7 De drukbelasting van de insluiting. 

Hierbij bestaat vooral onzekerheid over de drukbelasting bij kortdurende 

gebeurtenissen als stoomexplosies, waterstofbranden en het verschijnsel 

"direct heating". Hiermee wordt een opwarming (en daarmeo een 

drukverhoging) binnen de insluiting bedoeld die zou kunnen optreden als 

de kern door de bodem van het reactorvat smelt en in zeer fijn verdeelde 

metaaldruppeltjes naar de bodem van de insluiting neerdaalt. In theorie 

is het dan mogelijk dat grote hoeveelheden metaal gelijktijdig met 

zuurstof zouden reageren (oxidatie), wat een grote warmteontwikkeling 

kan geven. 

8 Faalroutes voor de insluiting. 

Er zijn verschillende manieren waarop de insluiting kan falen. K„t kan 

in een klap gebeuren, er kan eerst een klein lek ontstaan, er kan vanaf 

het bgin al een lek zijn, enz. Als de insluiting faalt, is het dus op 

voorhand moeilijk te zeggen op welke manier dat zal gebeuren. 

Voor deze acht punten heeft de NRC onderzoeksprogramma's opgesteld welke 

eind 1987 afgerond moeten zijn. Aan deze programma's wordt deelgenomen door 

onderzoeksinstituten in de Verenigde Staten. Canada, West-Duitsland en 

Zweden. 

De American Physical Society (vereniging van natuurkundigen) heeft in haar 

brontermstudie (1) achttien onderwerpen aanbevolen voor nader onderzoek. 

Dertien hiervan vallen binnen de gebieden die door het NRC-onderzoek gedekt 

worden. Dit zijn (met tussen haakjes het hierboven gebruikte nummer voor de 

NRC-ouderwerpen): 

de verdamping van niet-vluchtige splijtingsprodukten (3) 

de thermohydraulica van de kern-betoninteractie (5) 

de emissie van moeilijk smeltbare materialen in de kern-betoninteractie 

(5) 

het transport van radionucliden door de reactor (4) 

het gedrag van tellurium (3) 

het schadeverloop in de kern (2) 

de fragmentatie van het kernmateriaal bij het doorsmeiten van het 
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reactorvat (7) 

de faaldruk van de insluiting (7) 

de manieren waarop de insluiting kan faler, (8) 

de mechanismen waarmee aerosolen ontstaan (5) 

de effectiviteit van waterbekkens en ijscondensors (6) 

de invloed van vervalwarmte van splijtingsprodukten op het 

ongevalsverloop (4) 

natuurlijke circulatiestromingen in de reactor (1). 

De andere punten die de APS noemt zijn; 

de emissie van vluchtige jodiumverbindingen 

De mate waarin jodium in vluchtige verbindingen voorkomt is afhankelijk 

van factoren als de intensiteit van de straling, de pH en het verval van 

tellurium-isotopen. Het verval van tellurium-132 (TJ=76 uur) kan op een 

later tijdstip in het ongevalsverloop een belangrijke bron van vluchtig 

jodium zijn. Bij waterstofbranden kan het goed oplosbare cesiumjodide 

omgezet worden in vluchtige jodiumverbindingen. Dit probleem wordt in 

Amerikaanse instituten (Oak Ridge, Sani'ta) nader onderzocht. 

de groei en de depositie van aerosolen 

aerosoldepositie op leidingen 

vergelijking van aerosolmodellen 

Deze onderwerpen worden uitgebreid onderzocht in zowel Amerikaanse als 

Europese laboratoria. Vergelijkingen van computermodellen die het 

aerosolgedrag beschrijven zijn uitgevoerd door het EG-onderzoekscentrum in 

Ispra en door de Nuclear Energy Agency (OECD) (4). 

de ontwikkeling van een geïntegreerd computermodel om ernstige 

ongevallen door te rekenen 

Deze gewenste ontwikkeling is inmiddels door de NRC op gang gebracht. 

Zie hiervoor de paragrafen 8.2.1 en 8.3-

Ook de American Nuclear Society (ANS) heeft in haar rapport over het 

bronteroonderzoek (10) een aantal gebieden voor nader onderzoek aangewezen. 

Dit zijn (met een korte nadere omschrijving): 

mechanismen van schadevorming aan de kern 

(de afhankelijkheid van plaats en tijd, het ontstaan van 

zilveraerosolen) 

aerosoltransport in het reactorkoelsysteem 

(adsorptie-desorptie, chemische reacties, opwarming van 

splijtingsprodukten door het eigen verval) 
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thermohydraulica in het reactorkoelsysteem 

(thermische convectiestromingen, het falen van pompafdichtingen) 

kern-betoninteracties 

(emissie van splijtingsprodukten en aerosolen) 

het gedrag van de insluiting 

(effecten van lekken, retentie binnen de insluiting en in bijgebouwen) 

computermodellen 

(validatie, koppeling, enz.) 

waarschijnlijkheid van ongevallen 

(definiëren van een grens waar beneden niet meer gerekend hoeft te 

worden) 

onzekerheden in de brontermvoorspellingen. 

Ook de Amerikaanse Union of Concerned Scientists heeft een review geschreven 

over het brontermonderzoek. en over de mankementen die deze organisatie (te 

vergelijken met de Nederlandse Vereniging van Wetenschappelijke Werkers) op 

dit moment nog constateert (11). De belangrijkste kritiekpunten van de UCS 

zijn: 

de methodologie (PRA) schiet tekort omdat de volledigheid van de 

verzameling beschouwde ongevalsverlopen niet kan worden aangetoond, 

de onzekerheden in de uitkomsten van de fysisch-chemische modellen zijn 

nog onbekend, en waarschijnlijk zeer groot door de vel • aannames die 

voor invoergegevens gedaan moeten worden, 

het gedrag van de insluiting is nog onvoldoende geanalyseerd, 

enkele gebeurtenissen die een ongevalsverloop kunnen veranderen zijn in 

een aantal analyses verwaarloosd. 

Een uitgebreidere Nederlandstalige bespreking van de hierboven aangehaalde 

rapporten is onlangs gepubliceerd (12). 

De hierboven geciteerde onderwerpen zijn door de NBC, APS en ANS genoemd in 

1984-1985. Een grote hoeveelheid onderzoek is sindsdien verricht. Volgens de 

NEA (13) is inmiddels (1986) voldoende Dekend van de thermohydraulica in het 

reactorvat, van de emissie van splijtingsproudkten uit de kern naar het 

reactorvat (voor vluchtige stoffen) en van het Jodium- en aerosolgedrag 

binnen de insluiting). In de nieuwste Duitse risicostudie komt men tot een 

bronterm die zo klein is dat de resterende onzekerheden niet meer relevant 

geacht worden (14). 
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Er zijn weinig kwalitatieve gegevens over de grootte van de onzekerheden. 

Toch zijn deze van groot belang, zowel voor het richten van het onderzoek, 

als om te zien of de onzekerheden nog beleidsrelevant zijn. In de Zweedse 

MITRA (Mitigation of Reactor Accidents)-studie zijn de onzekerheden in de 

berekende emissie in enige mate gekwantificeerd (15)• Bij grote emissies 

(meer dan 10% van de kerninventaris) is de onzekerheid naar boven toe een 

factor twee; naar beneden is deze groter. Bij kleinere emissies (minder dan 

1% van de kerninventaris) is de onzekerheid een factor tien in beide 

richtingen (dus honderd in totaal). De onzekerheden in ü* geschatte 

ongevalsfrequenties zijn afhankelijk van de aard van het ongeval. Voor 

ongevallen die beginnen door een breuk in een koelwaterleiding is de 

onzekerheidsfactor vijf a tien. Voor andere oorzaken (transiënten) ligt dit 

op twee è vijf. 

Bij ongevalsverlopen waarin een fout van het bedieningspersoneel een rol 

speelt geldt een extra onzekerheidsfactor van tien. 

De Nuclear Regulatory Commission verwacht in 1987 een rapport over 

onzekerheden in bronteravoorspellingen en in de kansenschattingen uit te 

brengen (NUREG-1150). Op het moment van schrijven is dit rapport echter nog 

niet beschikbaar. 

6.6 Referenties 

1. Wilson, R. et al (1985) Report to the American Physical Society of the 

study group on radionuclide release from severe accidents at nuclear 

power plants. Reviews of Modern Physics 5_7_t no. 3» part II. 

2. Andriesse, CD. (1985) Melting nuclear fuel. KEMA Scientific & Technical 

Reports 2(7): 87-107 

3- Rest, J. {1983) Evaluation of volatile and gaseous fission product 

behavior in water reactor fuel under normal and severe core accident 

conditions. Nuclear Technology 6^: 33-48. 

4. U.S. Nuclear Regulatory Commission (1985/6) Reassessment of the 

technical bases for estimating source terms. NUREG-0956, draft 

5. Campbell, D.O., A.P. Malinauskas, W.R. Stratton (198I) The chemical 

behavior of fission product iodine in light water reactor accidents. 

Nuclear Technology 53.: 111-118 

6. Potter, P.E., M.H, Rand, C.B. Alcock (1985) Some chemical equilibria for 

accident analysis in pressurized water reactor systems. Journal of 

Nuclear Materials 13J): 139-153 



7. Andriesse, C D . (1985) Nuclear aerosols: retention kinetics in vessels 

and pipes. KEMA Scientific & Technical Reports 2 (10):131-138 

8. Koseman, J.P., H.H. Hennies, K. Hassmann (1985) German results on 

consequences of LWR severe accidents. Trans A.N.S. 48: 4l-59 

9. U.S. Nuclear Regulatory Commission (1975) Reactor Safety Study. WASH-

1400 

10. American Nuclear Society (1984) Report of the Special Committee on 

Source Terms 

11. Union of Concerned Scientists (1986). The source term debate. 

12. Aldenkamp, F. et al (1986). Het debat over reactorveiligheid: de 

tussenstand van 1986. IVEM-rapport nr. 14 

13> Nuclear Energy Agency (1986) Nuclear reactor accident source terms. 

OECD, Parijs 

14. Hennies. H.H. (1986) LWR Safety Technology in Europe. Transactions ENC 

•86. vol. 1: pg. 167-176 

15. Swedish State Power Board (1985) MITRA, final report. KS 26/85 



- 84 -

7. SLEUTEL TOT DE VOORSPELLINGSMETHODEN 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is aangegeven hoe de in hoofdstuk 8 bespreken modellen 

geordend zijn. De indeling sluit aan bij de volgorde waarin in het vorige 

hoofdstuk de relevante processen voor bronteroberekeningen zijn behandeld. 

Zo zijn er thermohydraulische modellen, modellen welke fysische en chemische 

i vloeden op het gedrag van splijtingsprodukten en aerosolen beschrijven, 

alsmede computerpakketten waarin verschillende modellen gekoppeld zijn. 

Modellen die gebruikt kunnen worden om de verspreiding van geloosde 

radionucliden en de consequenties van een emissie te berekenen zijn 

besproken in het nevenrapport RIVM nr. 842001001. 

7.2 Modelpakketten 

De meeste van de besproken modellen rekenen slechts een deel van een 

ongevalsverloop door. Voor het doorrekenen van een compleet ongeval zijn dus 

meer modellen nodig, waarbij de uitvcer van het één fungeert als invoer van 

een ander. Zo is een aantal modelpakkt:• ̂ n gegroeid, deels doordat 

verschillende modellen binnen één laboratorium ontwikkeld zijn, en deels 

omdat verschillende modellen binnen één instituut in gebruik genomen zijn. 

Overigens zijn er diverse modellen die in verschillende pakketten toegepast 

worden. Tabel 7*1 geeft de hier gebruikte afkortingen (en namen) en enige 

bijzonderheden van de besproken modelpakketten. 

In vrijwel alle modellen zijn veel reactorspecifieke invoergegevens nodig. 

In verband daarmee is bijvoorbeeld het Duitse pakket min of meer specifiek 

ontwikkeld voor de Biblis-B reactor. Toepassing voor andere reactoren vergt 

grote aanpassingen. De Amerikaanse modeipakketten zijn, gezien de grotere 

variatie in reactortypen aldaar, meer algemeen van aard, waarbij in een 

aantal gevallen wei specifieke versies voor KWR's en DWR's bestaan. 
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1 

Tabel 7. 1 Modelpakketten 

BMI Batelle Memorial toegepast door de Nuclear Regulatory 

Institute Commission in het onderzoek naar 

eenherziene bronterm 

IDCOR Industry Degraded- toegepast in brontermonderzoek van 

Core Rulemaking Group een groep Amerikaanse industrieën 

INEL Idaho National alleen modellen van de analyse van 

Engineering Laboratory ongevallen in het primaire systeem 

SANDIA SANDIA National SANDIA is een van de belangrijkste 

Laboratories onderzoeksinstituten wat betreft de 

brontermproblematiek 

SFDAP Severe Fuel Damage een combinatie van een aantal INEL-

Analysis Package en SANDIA modellen 

GRS-B Geraen Risk Study pakket van modellen toegepast in de 

fase B Duitse risico-studie van de kerncen

trale Biblis-B 

Sizewell brortermmodellen toegepast in de 

Engelse PRA voor een drukwatereactor 

bij Sizewell 

7.3 Sleutel naar de modellen 

In paragraaf 6.2 zijn de mogelijke fasen in een reactorongeval besproken. In 

tabel 7.2 zijn deze fasen opnieuw aangegeven, met daarbij de in hoofdstuk 8 

besproken voorspellingsmethoden. Zoals in de tabel te zi=n Is omvatten 

meeste modellen meer dan één fase van een reactorongeval. Omgekeerd is het 

niet zo dat één model altijd alle relevante aspecten binnen één fase 

beschrijft. Zo zijn er aparte modellen voor thermohydraulische berekeningen 

tn voor fysisch-chemische berekeningen. Deze onderverdeling, en de positie 

van de modellen binnen de diverse modelpakketten, is weergegeven in tabel 

7.3. 
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Tabel 1.2 Fasen in een reactorongeval en bijbehorende voorspellingsmethoden 

fase methoden 

blowdown, boil-off 

kernsmelt 

door-smelt 

core-quench 

kerndispersie 

kern-betoninteractie 

situatie binnen insluiting 

als gevolg van bovenstaande 

processen 

invloed van veiligheids

voorzieningen 

emissie 

MARCH, MERGE. MELCOR, MAAP. RELAP. SCDAP, TRAC 

MARCH, MERGE. MELCOR, MAAP. SCDAP. TRAC, MELPROG 

MARCH. MERGE, MELCOR, MAAP. TRAC, MELPROG 

MARCH, MELCOR, MAAP. TRAC 

MARCH, CORSOR, TRAP-MELT, MELCOR, FPRAT, RETAIN, 

FASTGRASS, CONTAIN, MATREL, QUELLE 

MARCH, C0RCON. VANESA, MELCOR, MAAP, CONTAIN, 

WECHSL 

MARCH. NAUA, MELCOR, MAAP, CONTAIN, MAEROS, HECTR 

IMPAIR, AEROSIM. RALOC 

SPARC. ICEDF, MELCOR, CONTAIN. HECTR 

MARCH. MELCOR, RETAIN, CONTAIN. CURIE 



Tabel 7-3 Opbouw van de besproken nodelpakketten 

BMI IDCOR INEL SANDIA GRS-B SIZEWELL 

par. 8.2 par. 8.k par. 8.5 par. 8.6 par. 8.7 par. 8.8 

kern • primair 

systeem 

insluiting 

kern • primair 

systeem 

insluiting 

bronterm 

MARCH 

MERGE 

MARCH 

CORCON 

thennohydraulische modellen 

MAAP 

opwarm* 

codes 

RELAP 

SCDAP 

TRAC 

CONTAIN 

CORCON 

MARCH 

MARCH 

WECHSL 

MARCH 

MERGE 

MARCH 

CORCON 

CORSOR 

TRAP-MELTi 

VANESA 

NAUA 

SPARC 

ICEDF 

MARCH 

chemische en fysische modellen 

(splij tsingsproduktchemie, 

aerosolprocessen, enz.) 

FPRAT 

RETAIN 

RETAIN 

RETAIN 

SCDAP 

FASTGRASS 

TRAP-MELT 

MELPROG 

VICTORIA 

CONTAIN 

VANESA 

MAEROS 

HECTR 

CONTAIN 

QUELLE 

NAUA 

IMPAIR 

RALOC 

CURIE 

CURIE 

MATREL 

TRAP-MELT 

VANESA 

CONTAIN 

AEROSIM 

HECTR 

MARCH 
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8. 3ESPREKING VAN DE VOORSPELLINGSMETHODEN 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 7 genoemde modellen besproken. De 

paragraaf indeling is in de volgorde zoals in tabel 7-3 aangegeven. 

Voor een aantal voorspellingsmethoden zijn de beschrijvingen korter dan 

gebruikelijk in deze serie "Effektvoorspelling ten behoeve van MER". 

Hiervoor is een aantal red.nen. 

Een groot deel van de besproken modellen bevindt zich in een stadium van 

permanente ontwikkeling. In de literatuur zijn dan vaak wel op een beknopte 

wij2e tijdelijke versies beschreven, maar uitgebreide modelbeschrijvingen 

zijn vaak nog niet aanwezig, althans niet openbaar. Veelal zijn ook geen 

valldatiegegevens, onzekerheidsanalyses. e.d. beschreven zodat dan voor de 

beperkingen en onzekerheden verwezen zal moeten worden naar de algemene 

onzekerheden in de modellering welke in hoofdstuk 6 zijn aangegeven. Waar de 

bespreking korter is dan normaal, is per model of modelpakket de reden 

hiervan aangegeven. 

In het algemeen zijn de modellen die hier besproken zijn dermate ingewikkeld 

dat alleen specialisten op een zinnige manier daarmee kunnen werken. De 

kosten zullen ook hoog zijn, vooral vanwege de grote inspanning die verricht 

•oet worder om de benodigde invoergegevens te verzamelen, maar ook vanwege 

de lange rekenf.iden die voor de meeste programma's nodig zijn. In Nederland 

heeft alleen het ECN praktische ervaring in het werken met dit soort 

modellen. 

In dit hoofdstuk zijrv alleen computermodellen opgenomen. Geformaliseerde 

handberekeningsmethofen (zoals IAEA-57 in het nevenrapport RIVM nr. 

842001001) ontbreken. Wel is het natuurlijk mogelijk dergelijke processen 

met de hand door te rek nen, zij het dat zeer vele aannames en 

vereenvoudigingen noodzakelijk zijn. De onnauwkeurigheid in de uitkomsten 

zal navenant groter zijn. Een vergelijking tussen een hand- en een 

computerberekening (oet het Source Term Code Package, zie paragraaf 8.2) 

voor één ongevalsverloop in de Pesch Bottom KWR is gegeven in NUREG-0956 

(1). De volledige berekening staat beschreven in NUREG/CR-^656 (2). 
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8.2 Het BMI-pakket 

De Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission hanteert een pakket 

•echanistische computermodellen, opgebouwd door Batelle Memorial Institute 

(1-4). 

Het BMI-pakket is geïllustreerd in figuur 3.1. 

def in i t i e van het ongeval 

(reactortype, ongevals-

sequentle, e t c . )  

algeaene 

theraohydraullea 

MARCH 

thermohydraul l ca 

primair systees) 

MERGE 

transport door 

prinsir s y s t e e s 

7RAP-MELT 

transport door ^_ 

Insluiting, 

NAUA 

uitwassing door 

ljscondeotors 

ICEDF 

Inventaris 

ORIGEN 

_L 
caissle uit de 
splijtstof 

CORSOR 

kern-beton-

ln terac t l e s 

. CORCON 

•miss ies t i jdens 

kern-beton-

lnteracc le f 

VAUESA 

uitwassint door 

vsterbekkeot 

.Bilt 
SPARC 

e n t s s l t naar de 

cageving 

Figuur 8.1 Organisatie van nodellen In nat Ml-pskktt 
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De kerninventaris van radionucliden op het moment van een ongeval wordt 

berekend met 0RIGEN-2. 

MARCH-2.0 berekent de thermohydraulica van de kern en van de insluiting. Dit 

model beschouwt de gasfase in het reactorkoelsysteem als een volume. De 

uitvoer van MARCH-2.0 wordt daarom door MERGE gebruikt om stromingen en 

temperaturen «-e berekenen in verschillende compartimenten van het 

reactorkoelsysteem. CORSOR berekent met het door MARCH-2.0 bepaalde 

temperatuurverloop in de splijtstof elementen de emissie van 

splijtingsprodukten in het reactorvat. Vervolgens berekent TRAP-MELT het 

transport van splijtingsprodukten en aerosolen door het reactorkoelsysteem. 

Het vrijkomen van aerosolen tijdens de kem-betoninteractie wordt berekend 

met CORCON en VANESA. Tot slot berekent NAUA-4 transport en depositie van 

aerosolen binnen de insluiting en binnen bijgebouwen. Voor 

kokendwaterreactoren wordt SPARC vervolgens toegepast om de invloed van de 

waterbekkens te bepalen. ICEDF doet ditzelfde voor insluitingen met 

ijscondensors. 

ORIGEN-2 is besproken in het nevenrapport RIVM nr. 842001001, de andere 

genoemde modellen volgen hieronder. Alle modellen zijn toegepast in analyses 

van ongevallen in kerncentrales (1-4). Derhalve is niet bij elk model een 

paragraaf "toepassingen" opgenomen. 

De BMI-modellen zijn voor de NRC gecombineerd, verbeterd en gestroomlijnd 

tot het Source Term Code Package (STCP) (5). STCP is niet meer bedoeld als 

researchpakket maar puur als gereedschap voor brontermberekeningen. STCP 

bestaat uit MARCH-3. VANESA, TRAP-MELT3. NAUA, SPARC en ICEDF. In MARCH-3 

zijn MARCH-2, CORCON en CORSOR opgenomen. TRAP-MELT3 bestaat uit TRAP-MELT2 

en MERGE. De eerste resultaten van STCP (brontermberekeningen voor vijf 

referentiecentrales) zullen worden gepubliceerd in NUREG-1150, het nieuwe 

NRC Risico Referentie Document. De modellen in STCP, en vooral de 

afwijkingen, c.q. verbeteringen t.o.v. het BMI-pakket zijn besproken in de 

definitieve versie van NUREG-0956 (1). 
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8.2.1 MARCH-2.0 

Inleiding 

MARCH-2.0 (Meltdown Accident Response Characteristics) wordt gebruikt on de 

thermohydraulische toestand van de reactorkern, van het primaire koelsysteem 

en van de insluiting te voorspellen. Met zijn 100 subroutines is het 

verreweg het grootste model in het BMI-pakket. Het model is primair bedoeld 

voor de analyse van ongevallen die tot een volledige kernsmelt leiden, maar 

het kan ook minder ernstige ongevallen doorrekenen. 

De eerste versie van MARCH is kort na het verschijnen van de Reactor Safety 

Study gemaakt. Van de huidige versie, geschreven in FORTRAN-77. is een 

gebruikershandleiding openbaar (6). 

Methode 

MARCH is ontwikkeld om gehele ongevalsscenario's door te rekenen, vanaf de 

initiërende gebeurtenis tot het falen van de insluiting. Het model beschouwt 

de volgende processen: 

1. opwarming van het primaire systeem, en drukverhoging, leidend tot het 

opengaan van veiligheidskleppen en het begin van droogkoken van de kern 

(boil-off). 

2. het terugvallen van de druk in het primaire systeen (blowdown). 

3. opwekking en transport van warmte in de kern, inclusief het droogkoken. 
Ii. opwarming van de blootgelegde kern, met effecten van metaal-

stoomreacties. 

5. smelten van de splijtstofelementen en het transport van gesmolten 

kernmateriaal naar de bodem van het reactorvat. 

6. interactie tussen de gesmolten kern en water op de bodem van het 

reactorvat. 

7. interactie tussen de gesmolten kern en de bodem van het reactorvat, met 

als gevolg falen van het reactorvat. 

8. interactie tussen de gesmolten kern en water op de bodem van de 

reactorruimte in de insluiting. 

9. reacties van het gesmolten materiaal met het beton van de vloer. 

10. verplaatsing van de warmtebron (radioactief verval) door transport van 

splijtingsprodukten vanuit de splijtstof naar de insluiting. 

11. effect van alle voorgaande processen op de temperatuur, de druk en de 

stoofflcondensatie in de insluiting. 
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12. effecten van de waterstof- en koolmonoxydebranden op de druk en de 

temperatuur in de insluiting. 

13• emissie van gassen naar de omgeving door een gegeven lek in de 

insluiting. 

Goed bekende processen worden zo realistisch mogelijk behandeld. Voor minder 

goed begrepen processen zijn een aantal keuzemogelijkheden ingebouwd. De 

gebruiker kan zo zelf het effect van bepaalde aannames op de uitkomsten 

bekijken en, door de keuze van bepaalde opties, tot conservatieve resultaten 

komen. 

Invoer 

MARCH heeft invoergegevens nodig welke de centrale, de controleparameters 

voor veiligheidssystemen en het operatieniveau van alle systemen 

beschrijven. Verder moet de gebruiker een aantal modelopties selekteren. De 

gebruikershandleiding (6) geeft een zeer uitgebreid overzicht van alle 

benodigde invoergegevens, met waar mogelijk verstekwaardes. 

Uitvoer 

MARCH-2.0 levert zeer uiteenlopende informatie over de thermo-hydraulische 

toestand in de reactor tijdens het gehele ongevalsverloop. De tijd waarop de 

insluiting faalt, de toestand van de reactorkern en de druk en temperatuur 

in de insluiting zijn de belangrijkste uitvoergegevens van het model. 

De gebruiker bepaalt de frequentie waarmee MARCH tussenresultaten uitprint. 

Daarnaast schrijft het model een aantal gegevensbestanden vol, die nader 

uitgewerkt en geanalyseerd kunnen worden. Via daze bestanden kunnen een 

aantal variabelen die de toestand van de kern en de insluiting beschrijven 

in grafieken uitgezet worden. 

Andere bestanden zijn nodig als invoer voor MERGE, CORSOR, NAUA, SPARC en 

1CEDF. 

Aannamen en beperkingen 

De gebruiker moet in de invoergegevens een aantal aannames doen. Dit betreft 

bijvoorbeeld de grootte en de plaats van het initiërende ongeval (zoals een 

leidingbreuk), de controleparameters, de omstandigheden waarbij de 

insluiting faalt en de grootte van een eventueel lek in de insluiting. De 

effecten van een aantal aannames met betrekking tot het smeltgedrag van de 
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kern (o.a. de temperatuur) zijn onderzocht in de QUEST (Quantitative 

Uncertainty Estimation on the Source Term) studie (7). 

MARCH kan geen gedetailleerde beschrijving geven van de thermohydraulica van 

hfct primaire koelsysteem, na droogkoken van de kern. Ook de behandeling van 

de kern-betoninteractie is beperkt. Deze problemen zijn in het BMI-pakket 

ondervangen door voor deze processen de modellen MERGE respectievelijk 

CORCON op te nemen. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

MARCH is slechts in beperkte mate, op onderdelen, gevalideerd door 

vergelijking van rekenuitkomsten met experimenten. Op een aantal gebieden 

zijn wel voldoende gegevens voorhanden die het model ondersteunen. Dit zijn 

de interne warmteoverdracht in de kern, de zirconium-stoomreacties, de 

overdracht van stralingswarmte, de thermische modellering van de gesmolten 

kern, en de homogene waterstofverbranding in de insluiting. 

Het grootste aandeel in de onzekerheden in de modelvoorspelling worden 

veroorzaakt door de niet-mechanistische modellering van het 

kernsmeitgedrag, de hoeveelheid gassen die bij de kern-betoninteractie 

vrijkomen, het ontbreken van een basis voor de vaststelling van de grootte 

van kernresten tijdens en na het smelten, en de effecten van niet-homogeen 

verdeelde waterstofbranden. 

8.2.2 MERGE 

Inleiding 

MERGE is eigenlijk geen op zichzelf staand model, maar is ontwikkeld om een 

aansluiting te verzorgen tussen MARCH (paragraaf 8.2.1) en TRAP-MELT 

(paragraaf 8.2.^) (3.i*)> MERGE berekent de stroming van stoom en 

waterstofgas door het primaire koelsysteem. Met MARCH-uitvoer als ingangs-en 

grensvoorwaarden berekent MERGE de thermohydraulica in meer detail. Een 

gebruikershandleiding is beschikbaar (8). 
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Methode 

MERGE berekent temperaturen en hydraulische omstandigheden in het primaire 

koelsysteem in de tijd tussen het droogkoken van de kern en het doen smelten 

van de bodem van het reactorvat. De modelberekeningen kunnen in drie fasen 

onderverdeeld worden. 

De eerste fase is de analyse van de stroomdynamiek. Alleen stoom en 

waterstofgas worden in het model beschouwd. MERGE berekent stroomsnelheden, 

temperaturen, gassamenstellingen, enthalpieën en partiële drukken in de 

maximaal negen compartimenten van het primaire systeem. 

De tweede fase is de analyse van de warmteoverdracht tussen gas en wanden 

van elk compartiment. Mechanismen die MERGE hiervoor beschouwt zijn 

gedwongen en vrije convectie en thermische straling. Hiermee worden de 

temperaturen van constructie-onderdelen binnen het primaire systeem 

berekend. 

De derde fase kan door de gebruiker al of niet ingeschakeld worden. In deze 

fase wordt gekeken naar de invloed van de vervalwarmte van 

splijtingsprodukten. Hiervoor is terugkoppeling tussen MERGE en TRAP-MELT 

noodzakelijk. 

Invoer 

Voor elk ongevalsscenario zijn geometrische gegevens over de compartimenten 

nodig alsmede de massa en oppervlakte van de constructie-onderdelen, en 

karakteristieke parameters voor de analyse van de warmteoverdracht en 

stromingspatronen. Verder heeft MERGE gegevens uit de MARCH-2 berekeningen 

nodig, namelijk de druk in het primair systeem, de snelheden van de 

uitgaande stoom- en waterstofstromen vanuit de kern, en de temperatuur van 

deze stromen op het moment dat ze de kern verlaten. 

Uitvoer 

MERGE geeft per compartiment tijdsafhankelijke gemiddeldes voor de 

temperaturen, de druk en de massastroomsnelheden. De duizenden tijdstappen 

in de uitvoer van MARCH worden door MERGE herleid tot maximaal 20, omdat 

TRAP-MELT er niet meer aankan. 
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Aannamen en beperkingen 

De belangrijkste aannamen zijn: 

1. het model behandelt de stroming in elk compartiment als ééndimensionaal. 

In werkelijkheid zijn circulatiepatronen te verwachten als gevolg van 

grote temperatuursgradiënten. 

2. behoud van impuls is verwaarloosd. Deze aanname kan in principe 

opgeheven worden door terugkoppeling tussen MERGE en MARCH, maar dat is 

met het huidige model niet mogelijk. 

3. drukverschillen tussen de compartimenten zijn klein. 

h. de constructie-onderdelen zijn dun. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

MERGE is niet gevalideerd door toetsing aan thermohydraulische experimenten. 

De afzonderlijke stappen (stroomdynamica en warmteoverdracht) hebben echter 

een degelijke experimentele basis. 

8.2.3 CORSOR 

Inleiding 

CORSOR berekent de emissie van splijtingsprodukten en belangrijke niet-

actieve stoffen uit de kern als gevolg van de temperatuurstijging in de kern 

tijdens een ongeval. Deze materialen worden meegevoerd in een stroom van 

stoom en waterstofgas, welke door MARCH is berekend. CORSOR is een eenvoudig 

empirisch model. Een gebruikershandleiding is beschikbaar (9). 

Methode 

CORSOR berekent emissiesnelheden voor 11 splijtingsprodukten (Cs. I, Xe, Kr, 

Te, Ag, Sb, Ba, Ru, Mo, Sr), 2 splijtstofomhullingscomponenten (Zr, Sn), 1 

structurele component (Fe) en de UO -brandstof. Voor drukwaterreactoren 

berekent het model ook de emissie van zilver, indium en cadmium uit de 

regelstaven. Het model werkt met de empirische correlatie 

ar- = "kiMi (8-D 

waarin M de aanwezige massa van een bepaald element i, en k een 
i i 

nuclidespecifieke functie van de temperatuur is. 
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Invoer 

Als invoergegevens heeft CORSOR de kerninventaris uit ORIGEN nodig, alsmede 

het temperatuurverloop en geometrische informatie uit MARCH. Deze gegevens 

kan een gebruiker ook zelf invoeren (9). 

Uitvoer 

Het aodel geeft de emissiesnelheden voor de :"n onder "Methode" genoemde 

nucliden. 

Aannamen en beperkingen 

Het model houdt geen rekening met emissie van splijtingsprodukten in het 

geval dat de gesmolten kern uit het oorspronkelijke gebied weglekt. De 

vluchtige produkten zullen tegen die tijd alle weggedampt zijn, maar voor 

minder vluchtige stoffen kan dit een onderschatting inhouden. CORSOR houdt 

onvoldoende rekening met chemische reacties welke de emissiesnelheid 

beïnvloeden, zoals de retentie van tellurium door de zirconiumlegering van 

de splijtstofomhulling. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

Vergelijking van CORSOR uitkomsten en gegevens uit experimenten toont aan 

dat een spreiding van ongeveer een factor 10 in de uitkomsten zit (4). 

8.2.4 TRAP-MELT 

Inleiding 

TRAP-MELT berekent het transport en de depositie van splijtings- produkten 

(in dampen en aerosolen) binnen het reactorkoelsysteem. In het BMI-pakket 

sluit het model daarmee aan op MARCH, MERGE en CORSOR. Analoog aan de 

behandeling in MERGE behandelt TRAP-MELT het koelsysteem als een aantal door 

stromingen verbonden compartimenten, die elk op zich als volledig gemengd 

beschouwd worden. Een gebruikershandleiding is beschikbaar (10). 

Methode 

TRAP-MELT behandelt de volgende processen in het reactorkoelsysteem: 

convectief transport van materiaal tussen compartimenten 

irreversibele sorptie van cesiumhydroxide (CsOH) en tellurium (Te) op 

oppervlakken van het reactorkoelsysteem. 
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condensatie en vervluchtiging tussen dampfase, aerosolfase en 

Metaaloppervlakken. 

agglomeratie van aerosolen door Brownse diffusie, turbulentie en de 

invloed van de zwaartekracht. 

depositie van aerosolen op metaaloppervlakken als gevolg van 

sedimentatie, diffusie, turbulentie en theroophorese. 

De code kan de berekeningen uitvoeren voor cesium jodide (Csl) en -hydroxyde 

(CsOH). tellurium (Te), edelgassen, jodiumgas (I ), de minder vluchtige 
2 

strontium- (Sr), ruthenium- (Ru) en lanthaan- (La) splijtingsprodukten en 

een categorie overige aerosolen. 

Invoer 

TRAP-MELT heeft voor een aantal grootheden invoer in tabelvorm (waarde 

versus de tijd) nodig van andere modellen uit het BMI-pakket; 

uit MERGE: 

de stroomsnelheid van de stoom/waterstofstroom 

de temperatuur en de druk in die stroom 

de temperatuur van de metaaloppervlakken 

uit MARCH en C0RS0R: 

de emissiesnelheden voor dampen en aerosolen vanuit de kern. 

Daarnaast moet de gebruiker gegevens invoeren over 

de geometrie van elk compartiment 

de chemische vorm van de relevante splijtingsprodukten 

de grootte en de dichtheid van de aerosolen. 

Uitvoer 

TRAP-MELT berekent de massastroom als funktie van de tijd van de in 

"Methode" genoemde stoffen vanuit het reactorvat naar de insluiting, en 

tevens een verdeling van de aerosolgrootte. Gedetailleerde tusseninformatie 

op elk gewenst tijdstip is mogelijk voor wat betreft; 

de gecumuleerde massa in een compartiment per depositie-mechanisme 

de hoeveelheid materiaal die in elk compartiment in de gasfase blijft, 

strooingsgegevens en depositiesnelheden in elk compartiment. 
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Aannamen en beperkingen 

De belangrijkste aannamen in het model zijn (11): 

elk compartiment is volledig gemengd 

de stroming is één-dimensionaal 

de primaire stroming (dus zonder splijtingsprodukten) bestaat alleen uit 

stoom 

de aerosolfase is homogeen. 

Het model houdt geen rekening met de warmteproduktie van neergeslagen 

splijtingsprodukten. Hiervoor is een omslachtige terugkoppeling met MERGE 

nodig. Ook kan TRAP-MELT het effect van chemische reacties niet verwerken. 

De chemische vorm van de nucliden die door de gebruiker ingevoerd wordt, 

blijft de gehele tijd gehandhaafd. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

TRAP-MELT is nog deels in het ontwikkelingsstadium. Er zijn dan ook nog 

weinig vergelijkingen met experimentele resultaten of met andere modellen 

uitgevoerd. De onzekerheid wordt groot verondersteld, zonder aan te kunnen 

geven hoe groot (4). 

8.2.5 CORCON 

Inleiding 

CORCON beschrijft de fysische en chemische processen welke een rol spelen 

bij de interactie tussen de hete, gesmolten kern en het beton van de vloer 

van het reactorgebouw. In het BMI-pakket wordt het model gebruikt om 

invoergegevens te genereren voor het model VANESA (paragraaf 8.2.6) dat het 

vrijkomen van splijtingsprodukten en aerosolen berekent. Een uitgebreide 

modelbeschrijving is gepubliceerd (11). 

Methode 

Het belangrijkste In CORCON gemodelleerde proces is de warmteoverdracht 

tijdens de kern-betoninteractie. Warmte wordt ontwikkeld door radioactief 

verval en door exotberme reacties. Warmteoverdracht vindt plaats tussen de 

smelt en het beton door een tussenliggende dunne gaslaag, tussen 

verschillende lagen in de smelt en vanaf de top van de smelt naar de 

atmosfeer daarboven, door convectie en warmtestraling. 
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Invoer 

CORCON heeft invoergegevens nodig welke de reactorkamer (geometrie en 

betonsamenstelling), de smelt (samenstelling, temperatuur), grenskondities 

(omgevingstemperaturen) en controleparameters beschrijven. 

Uitvoer 

De uitvoer van het model is in tabelvorm voor elk vooraf vastgesteld 

tijdsinterval. De belangrijkste uitvoergegevens zijn: 

de cumulatieve ontwikkeling van gassen (vooral H , CO, CO en H 0) 
2 2 2 

de geometrie van de reactorkamer 

de warmtefluxen over de diverse grensvlakken 

de samenstelling en de eigenschappen van apart te onderscheiden lagen in 

de smelt. 

Aannamen en beperkingen 

De belangrijkste aannamen in CORCON zijn: 

de smelt bestaat uit goed gedefinieerde lagen, waarin hetzij metalen, 

hetzij metaaloxydes, maar nooit beide tegelijk voorkomen. Elke vloeibare 

laag is zo goed gemengd dat er in een laag geen temperatuurverschillen 

zijn. 

de omgeving boven de smelt stelt alleen grenskondities. 

Temperatuurstijging hier door de in CORCON gemodelleerde processen wordt 

niet meegenomen. 

het erosiefront in het beton verschuift met konstante snelheid in één 

richting. 

het model dat het weer stollen van (delen van) de smelt beschrijft is 

nog niet voldoenda ontwikkeld. 

erosie van materiaal boven de smelt, waardoor san de smelt massa wordt 

toegevoegd, is verwaarloosd. 

reacties tussen de smelt en de omgeving, en reacties in de omgeving die 

invloed kunnen hebben op de kem-betoninteractie, worden in het model 

niet meegenomen. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

De thermohydraulische en warmteoverdrachtsaspecten van CORCON zijn in 

beperkte mate gevalideerd (elk op zich) door vergelijking met experimentele 

gegevens. Uit een gevoeligheidsanalyse is gebleken dat de grootste 
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onzekerheid in het model voortkomt uit invoergegevens uit andere modellen in 

het BMI-pakket, zoals de smeltsamenstelling uit MARCH (3). 

8.2.6 VANESA 

Inleiding 

Het VANESA model is een mechanistische beschrijving van het ontstaan van 

aerosolen en de emissie van splijtingsprodukten gedurende de kern-

betoninteractie. Het is ontwikkeld «et de bedoeling dat het een subroutine 

in C0RC0N (paragraaf 8.2.5) z o u worden. Er is nog geen uitgebreide 

Modelbeschrijving of gebruikershandleiding van VANESA in de openbare 

literatuur verschenen (4). 

Methode 

VANESA berekent als eerste stap de chemische samenstelling van de smelt bij 

evenwicht tussen de CO - en H O-gassen die vrijkomen bij de kern-
2 2 

betoninteractie en de metalen (vooral ijzer, chroom, nikkel en zirconium) in 

de smelt. Vervolgens wordt de stijgsnelheid van gasbellen (bestaande uit 

stoom, CO, CO en H ) door de smelt berekend. Tot slot berekent VANESA de 
2 2 

emissie van splijtingsprodukten en andere aanwezige stoffen vanuit de smelt 

door verdamping en opname in de opstijgende gasbellen. Boven de smelt vonr,en 

de in de gasbellen opgenomen produkten aerosolen. VANESA berekent ook de 

grootteverdeling voor deze aerosolen. 

Invoer 

De belangrijkste invoergegevens voor VANESA zijn: 

de chemische samenstelling van de gesmolten kern bij het begin van de 

interactie met het beton (uit MARCH) 

de chemische samenstelling van het beton (reactorspecifiek) 

de temperatuur van de smelt tijdens de kem-betoninteracties (uit 

CORCON) 

de snelheid waarmee gesmolten betonbestanddelen in de kern worden 

opgenomen (uit CORCON) 

de snelheid waarnee CO en stoom vrijkomen (uit CORCON) 
2 

geometrische gegevens (reactorspecifiek) 
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Uitvoer 

De belangrijkste uitvoergrootheden van VANESA zijn: 

de snelheid waarmee de totale aerosolmassa toeneemt 

de chemische samenstelling van de aerosolmassa 

de aerosolgrootte bij het ontstaan (dus voordat agglomeratie en 

verdamping een rol gaan spelen) 

de dichtheid van de aerosolen 

de gasflux gedurende de kern-betoninteracties 

de chemische samenstelling van bij de interactie ontstane gassen. 

Aannamen en beperkingen 

De auteurs van het model geven een lange lijst aannamen. Daarvoor wordt 

verwezen naar de review van de modellen uit het BHI-pakket door Kress et al 

(4). De belangrijkste aannamen liggen in (1): 

de temperatuur van de smelt (input van C0RC0N) 

de opbouw van de smelt in lagen metaal en oxides 

de gehanteerde thermodynamische relaties (deze gelden voor 

evenwichtssituaties) 

de permeabiliteit van de smelt voor gas beneden de stol lingstemperatuur. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

VANESA modelleert een vrij recent onderzoeksthema. Het model is daarom 

voornamelijk gebaseerd op de aanwezige experimentele gegevens. Validatie- en 

gevoeligheidsstudies zijn nog slechts in zeer beperkte mate uitgevoerd 

<3.M-

8.2.7 NAUA 

Inleiding 

NAUA (Nach Unfall Atmosphere) is een model voor de berekening van het 

aerosolgedrag in afgesloten ruimtes in de aanwezigheid van condenserend 

stoom. Het wordt in analyses van kemcentraleongevallen toegepast voor de 

berekening van de retentie van radionuclides (door aerosol-depositie) in de 

insluiting. Een modelbeschrijving is beschikbaar (12). 
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Methode 

NAUA beschouwt elke ruimte in een reactorgebouw als één compartiment. De 

insluiting is dus niet nader in modelcompartimenten opgedeeld. Binnen dat 

volume beschouwt NAUA de volgende processen: 

verwijderingsprocessen: gravitatie, diffusie, diffusioforese, sproeiers 

interactieprocessen : aerosolcoagulatie door Brownse diffusie en 

zwaartekracht, stoomcondensatie 

transportprocessen : het binnendringen en het weglekken van 

aerosolen. 

Deze processen worden doorgerekend voor twee componenten, water en 

aerosolen, waarbij voor aerosolen {ten koste van veel rekentijd) een 

indeling in meer dan één groep (maximaal 30) naar grootte mogelijk is. 

Invoer 

De belangrijkste invoergegevens voor het model zijn (3): 

het volume, het totale inwendige oppervlak en het horizontaal 

geprojecteerde oppervlak van de reactorinsluiting 

factoren die de vorm en grootteverdeling van de aerosolen aangeven 

de dikte van de grenslaag voor depositie door diffusie 

de grenzen van de groepen naar deeltjesgrootte 

de toevoersnelheid van stoom en aerosol (maximaal 50 radionucliden) 

een tabel met de insluitingstemperatuur versus de tijd 

idem voor de toevoer- en wegleksnelheden versus de tijd. 

Uitvoer 

NAUA geeft uitvoergegevens van gecondenseerd water en droge deeltjes per 

nuclide en algemene gegevens. De gegevens per nuclide zijn: 

de controle van de gesuspendeerde massa 

de totale neergeslagen massa 

de cumulatieve depositie door diffusie 

de totale massa in de atmosferische fase 

de cumulatieve weggelekte massa. 

De neer algemene gegevens zijn: 

de suspensieconcentratie 

de gemiddelde straal van de aerosolen 

de gemiddelde aerosoldichtheid 
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de verzadigingsgrtad 

de temperatuur binnen de insluiting 

de cumulatieve aerosoltoevoer. 

Aannamen en beperkingen 

De belangrijkste aannamen in het model zijn: 

de aerosolen zijn homogeen verdeeld, behalve in de grenslagen langs de 

wanden 

aerosolen in dezelfde grootte-groep hebben dezelfde samenstelling 

de aerosoleigenschappen zijn alleen afhankelijk van de grootte en de 

dichtheid 

thermoforese is als verwijderingsproces verwaarloosbaar ten opzichte van 

de andere mechanismen. 

Een verdere beperking is nog dat NAUA alleen fysische, en geen chemische 

processen beschrijft. Dit is te ondervangen doordat het model de 

mogelijkheid heeft de aerosolgrootte en -samenstelling variërend in de tijd 

in te voeren. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

NAUA is nog niet volledig gevalideerd. Wel zijn modeluitkomsten vergeleken 

met uitkomsten van andere modellen en met experimentele gegevens. Deze 

vergelijkingen gaven redelijke resultaten. 

8.2,8 SPARC 

Inleiding 

SPARC (Suppression Pool Aerosol Removal Code) is ontworpen on het 

aerosoltransport door en de retentie in waterbekkens in kokendwaterreactoren 

te berekenen. Het model is nog in ontwikkeling, maar een recente 

beschrijving is beschikbaar (13)• Het model werkt deels interactief met NAUA 

(par. 8.2.7). 

Methode 

SPARC bevat 5 modellen voor de berekening van het uitwassen van in bellen 

opstijgende aerosolen in het waterbekken en 2 theroohydraulische modellen. 

Het uitwassen vindt plaats onder invloed van: 
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1 convectieve stroming door stoomcondensatie (diffusiof'orese) 

2 groei van oplosbare deeltjes door de sorptie van waterdamp 

3 sedimentatie onder invloed van de zwaartekracht 

4 depositie door circulatie van het beloppervlak (o.i.v. de traagheid) 

5 depositie door diffusie. 

Daarnaast houdt SPARC rekening met de mechanische verstoring van de 

bekkenvloeistof bij het doorbreken van het vloeistofoppervlak. De 

berekeningen worden eerst voor ronde en daarna voor eivormige bellen 

uitgevoerd. 

De thermohydraulische modellen in SPARC berekenen de temperatuur van het 

waterbekken in een evenwichtssituatie en de stoomverdamping uit opstijgende 

bellen. 

Het model kan berekeningen voor 20 aerosolgroottefracties uitvoeren. 

Invoer 

De volgende invoergegevens zijn voor SPARC nodig: 

de massastroomsnelheden van de gassen (H , CO, CO , stoom, lucht) 
2 2 

de concentratie van elke aerosolgroottefractie bij het binnenkomen van 

het bekken 

de oplosbare fractie in, en de dichtheid van de aerosoldeeltjes 

de druk en de temperatuur van de binnenkomende gassen 

de diepte en de temperatuur van het waterbekken 

de grootte en de vorm van de bellen bij het b.'inenkomen van het bekken 

de vervalwarmte in het bekken. 

Uitvoer 

SPARC geeft als uitvoer de decontaminatiefactoren per aerosolgroottefractie. 

Aannamen en beperkingen 

In een review van SPARC is een grote lijst aannamen vermeld (3)* O.a. Is bij 

de modellering aangenomen dat: 

de bellen intern ideaal gemengd, en vrijwel verzadigd (vochtigheidsgraad 

99?) zijn 

in het grootste deel van het bekken temperatuursevenwicht heerst 

(uitgezonderd het ingangsgebied). 

de inhoud van het bekken ideaal gemengd is 

de uitwasmechanismen additief zijn, dat wil zeggen dat hun effecten 
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optelbaar zijn 

de bellen bolvormig of eivormig zijn. en na binnenkomst in het bekken 

niet meer van vorm veranderen 

aerosolen bolvormig zijn. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

SPARC is nog in ontwikkeling, en ook validatie is een continu proces. 

Vergelijking met een meer gedetailleerd in ontwikkeling zijnd model (SUPRA, 

bij EPRI) dat met meer depositieprocessen rekening houdt laat zien dat de 

decontaminatiefactoren uit SPARC een Factor 2 tot 4 lager zijn. Validatie-

experimenten en -resultaten zijn beschreven in referentie 14. 

Uit een gevoeligheidsanalyse is gebleken dat de vorm van de opstijgende 

gasbellen een groot effect heeft. Hoe platter de bel, hoe effectiever de 

depositiemechanismen. Andere parameters met een significante invloed op de 

decontaminatiefactor zijn: de belgrootte, de aerosolgrootte, de fractie 

oplosbaar materiaal, de aerosoldichtheid, de bekkentemperatuur, de 

bekkendiepte en de druk boven het bekken. 

8.2.9 ICEDF 

Inleiding 

ICEDF (Ice Condenser Decontamination Factor) modelleert de retentie van 

aerosolen door ijscondensors in drukwaterreactoren. Het model vormt een 

aanvulling op de aerosolbehandeling in NAUA (paragraaf 8.2.7) an is als 

zodanig vergelijkbaar met SPARC (paragraaf 8.2.8) (4). 

Methode 

De ijscondensor verbindt de reactorholte met de bovenste ruimte in de 

insluiting. ICEDF berekent het aerosoltransport door deze ruimte, rekening 

houdend met de volgende mechanismen: 

sedimentatie onder invloed van de zwaartekracht 

interceptie door de structuren waarin de ijspakketjes vastgelegd zijn 

brownse diffusie 

diffusioforese 

thermoforese 

turbulente depositie 

aangroei van aerosolen door condensatie van water. 
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Diffusie blijkt dominant voor kleine deeltjes, gravitatie voor grote. 

Thermoforese en turbulentie zijn minder belangrijk. De processen zijn op 

dezelfde wijze gemodelleerd als dergelijke processen in de insluiting. 

Invoer 

ICEDF heeft als invoergegevens nodig: 

de diameters van elke aerosolgroottefractie 

de concentratie van deeltjes in elke groottefractie 

de deeltjesdichtheid 

de gewichtsfractie oplosbaar materiaal 

de binnenkomst- en uitgangssnelheid van de stoomstroom 

de binnenkomstsnelheid van lucht, CO en CO 
2 

de voor depositie beschikbare oppervlakken 

de temperatuur en druk van het binnenkomende gas 

een parameter die de effectiviteit van het ijs aangeeft. 

Uitvoer 

ICEDF berekent de samenstelling van het materiaal dat de ijscondensor 

verlaat op elk gewenst tijdstip naar deeltjesgrootte, de fractie droge en 

vochtige deeltjes en de droge en vochtige decontaminatiefactor. Verder 

berekent het model: 

de dichtheid van de vochtige deeltjes 

de gewichtsfractie van water in de deeltjes 

de gemiddelde straal van de droge en vochtige deeltjes 

de totale massastroomsnelheid door de ijscondensor 

de relatieve vochtigheid van de gasfase in het ijsbed, 

de verwijderingsfractie van alle aerosoldeeltjes. 

Aannamen en beperkingen 

De belangrijkste aannamen in het model liggen in de geometrie van het 

proces, in de manier waarop de stoom door de ijsmatrix stroomt, de 

stroomroutes van het gesmolten ijs en het gecondenseerde water en de 

retentiefactoren voor deeltjes in contact met verschillende oppervlakken. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

ICEDF is niet systematisch gevalideerd. Afzonderlijke depositieprocessen 

zijn wel in andere modellen toegepast en nader bestudeerd maar vooral in het 
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gedrag van de ijspakketjes zitten grote onzekerheden. Overigens blijkt dat 

ook als al het ijs is weggesmolten de inwendige construkties van de 

ijscondensor een grote retentie kunnen veroorzaken. 

8.3 HELCOR 

Inleiding 

De modellen in het BMI-pakket zijn los van elkaar ontwikkeld, waardoor 

problemen ontstaan bij het overbrengen van tussenresultaten. Ook is 

terugkoppeling, bijvoorbeeld tussen thennohydraulische en chemische modellen 

niet of nauwelijks mogelijk. Om deze problemen te ondervangen heeft de 

Nuclear Regulatory Commission de aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een 

geïntegreerd model waarin alle aspecten van het begin van een ongeval tot de 

externe gevolgen zijn opgenomen. Dit model heet MELCOR. Het model is 

modulair, goed overdraagbaar naar andere computersystemen en geschreven in 

FORTRAN 77- Er is echter nog geen versie voor derden beschikbaar (15, 16). 

Methode 

De in MELCOR gemodelleerde processen 2ijn in drie hoofdgroepen te verdelen: 

thennohydraulische processen, het gedrag van splijtings- produkten en 

externe gevolgen. 

Thennohydraulische processen 

Uit eerdere risico-analyses zijn voor gebruik in MELCOR negen dominante 

ongevalsequenties afgeleid. Vijf voor drukwater- en vier voor 

kokendwaterreactoren. Voor deze sequenties zijn de belangrijkste 

gemodelleerde processen in het primaire systeem: 

1. het begin van het ongeval: koelmiddel verdwijnt, druk in het reactorvat 

kan terugvallen. 

2. het droogvallen van de kern: in de drooggedampte gebieden is de 

warmteontwikkeling groter dan de -afvoer. 
o 

3. de oxidatie van zirconium bij temperaturen hoger dan 1000 C. 

Plaatselijk treedt hierdoor zo'n temperatuursverhoging op dat de kern 

kan beginnen te smelten. 

4. Interacties tussen smelt en stoom: door het smelten verandert de 

geometrie van de kern. Gesmolten materiaal valt naar beneden en kan 

stoomexplosies veroorzaken. 
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5. interactie met het reactorvat: resterend koelmiddel verdanpt, het 

kernmateriaal verhit het reactorvat. Hierdoor ontstaan spanningen in het 

vat. 

6. falen van het reactorvat: het vat breekt door de opgebouwde spanning of 

het smelt door. Kernmateriaal verspreid zich binnen de insluiting. 

Vervolgens modelleert MELCOR processen in de reactorholte, zoals smelt-water 

en kern-beton interacties. Hierbij berekent het model het vrijkomen van 

aerosolen en brandbare gassen (H ,C0) 
2 

Condensatie van stoom is het belangrijkste afkoelmechanisme binnen de 

insluiting. Daarnaast beschouwt MELCOR afkoeling door hiertoe aangebrachte 

veiligheidssystemen, zoals waterbekkens en ijscondensors. Andere in MELCOR 

opgenomen thermohydraulische processen binnen de insluiting zijn: 

de ontwikkeling, het transport en de verbranding van waterstofgas en 

koolmonoxide, 

convectieve stroming tussen verschillende compartimenten, 

afgifte van warmte door convectie, straling en verdamping van 

waterdruppels. 

Het gedrag van splijtingsprodukten 

Om de rekentijd in de hand te houden zijn elementen in een aantal groepen 

onderverdeeld, bijvoorbeeld edelgassen, halogenen, platinoïden. Diffusie van 

splijtingsprodukten uit de kern berekent MELCOR met empirische 

Arrheniusvergelijkingen. VANESA (paragraaf 8.2.6) dient als voorbeeld voor 

de berekening van het vrijkomen van aerosolen tijdens de kern-

betoninteractie. 

Aerosol-agglomeratie en -depositie is in MELCOR gemodelleerd via de volgende 

processen: Brownse diffusie, turbulente diffusie, uitzakking onder invloed 

van de zwaartekracht, thermophorese, en diffusiophorese. Er is aangenomen 

dat resuspensie van neergeslagen aerosolen alleen optreedt na gebeurtenissen 

met een grote energetische impact, zoals waterstofbranden, atoomexplosies of 

een snel drukverlies. De gebruiker heeft de mogelijkheid om een groot aantal 

chemische reacties van en tussen splijtingsprodukten een rol te laten 

spelen, maar kan zich ook beperken tot een klein pakket, bijvoorbeeld alleen 

de chemie van jodium in oplossing. 
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Externe gevolgen 

Voor de berekening van de verspreiding van vrijgekomen radionucliden door 

het milieu bevat MELCOR een Gaussisch pluinunodel en een Gaussisch multi-puff 

trajectoriemodel (voor langer durende lozingen en een heuvelachtige 

omgeving). Met CRAC als basis zijn verbeteringen aangebracht op het gebied 

van de selectie van meteorologische sequenties, droge en natte depositie en 

pluimstijging. In de chronische blootstellingsroutes wordt rekening gehouden 

met de invloed van de seizoenen en met specific *e plaatsgebonden 

eigenschappen zoals landgebruik en de aanwezigheid van stadsgebieden. Het 

volksgezondheidsmodel en het economische effectenmodel in MELCOR zijn nieuw 

(17). Het economische model is ook geschikt gemaakt voor kosten-

batenanalyses van verschillende beschermende maatregelen. 

Invoer en uitvoer 

De benodigde invoer en de te verkrijgen uitvoer zijn te uitgebreid om hier 

kort samen te vatten. Een deel hiervan is uit de modelbeschrijving onder 

"Methode" af te leiden. 

Aannamen en beperkingen 

In MELCOR is een centrale opgedeeld in maximaal zesentwintig compartimenten: 

vijftien van het primaire systeem, tien voor de insluiting en één voor 

bijgebouwen. Deze compartimenten worden als ideaal gemengd beschouwd. 

Andere aanames zijn in paragraaf 8.3«2 vermeld. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

MELCOR is nooit in zijn geheel te valideren. Individuele submodellen wel. 

Deze zijn relatief eenvoudiger dan de afzonderlijke modellen uit het BMI-

pakket, naar ze sluiten beter op elkaar aan, en terugkoppeling is mogelijk. 

In het model zal een systeem ingebouwd worden om gevoeligheids-en 

onzekerheidsanalyses uit te voeren. 

Toepassingen 

MELCOR gaat in de nabije toekomst binnen de NRC (maar ook daar buiten) 

gebruikt worden voor complete probabilistische risico-analyses. 
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8.4 Het IDCOR - pakket 

Deze serie modellen is voor de Industry Degraded Core Rulemaking - groep 

ontwikkeld voor het uitvoeren van probabilistische risico-analyses voor 

kerncentrales. Het aantal modellen is kleiner dan in het BMI-pakket, een 

aantal aspecten zit in subroutines verwerkt. Het IDCOR-pakket begint met de 

thermohydraulische code MAAP (Modular Accident Analysis Program), en met 

opwarmcodes voor druk- en kokendwater reactoren. De emissie van 

splijtingsprodukten vanuit de kern en het transport hiervan door het 

primaire systeem wordt berekend met FPRAT. RETAIN tenslotte berekent het 

transport van splijtings- en andere produkten vanuit het primaire systeem en 

uiteindelijk naar de omgeving. De gedetailleerde beschrijvingen van de 

IDCOR-modellen zijn vertrouwelijk. Daarom is het niet mogelijk in de 

modelbesprekingen even uitvoering in te gaan op aannames, benodigde invoer 

voor en betrouwbaarheid en beperkingen van deze modellen als in de vorige 

paragraaf gebeurd is. De IDCOR-modellen zijn toegepast in risico-analyses in 

de Verenigde Staten (vooral door EPRI, Electric Power Research Institute) en 

Zweden. 

8.4.1 MAAP 

Inleiding 

MAAP (Modular Accident Analysis Program) is een thermohydraulisch model voor 

de berekening van het gedrag van de insluiting bij kernsmeitongevallen (18) 

Er zijn versies voor drukwater- en voor kokendwaterreactoren (19.20). Het 

model vervult de functie die MARCH en delen van MERGE, C0RC0N en C0RS0R in 

het BMI-pakket innemen. 

Methode 

MAAP verdeelt een kerncentrale in vier compartimenten: het primaire systeem, 

de reactorkamer, het droge deel van de insluiting en het natte deel van de 

insluiting. Voor elk compartiment berekent MAAP de temperatuur, de druk, de 

massa's van uraniumoxide, gassen, dampen en water en de varmte- en 

stofoverdracht tussen de diverse compartimenten. De belangrijkste fysische 

processen waarmee in het model rekening wordt gehouden zijn: 

de twee-fasen stroming, 

de opwarming van de kern, 
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de besproeiing van de kern van bovenaf en onderdompeling van de kern van 

beneden af, 

de oxidatie van zirconium en het ontstaan van waterstofgas, 

he* in elkaar zakken van Je kern, 

het uit elkaar vallen van het kernmateriaal, 

het falen van het reactorvat, 

het stollen van gesmolten kernmateriaal, 

stoomexplosies buiten het reactorvat, 

de kern-beton interactie, 

waterstofbranden, 

het opnieuw afkoelen van het gesmolten kern- en ander materiaal, 

de warmte-overdracht naar de muren van de insluiting. 

Beperkingen van het model 

MAAP is niet, zoals de BMI-modellen in de vorige paragraaf, door 

onafhankelijke derden beoordeeld. De auteurs stellen dat (16,17): 

het model een ongeval vanaf het begin tot aan een stabiele situatie of 

tot het falen van de insluiting kan modelleren, 

het model voldoende gedetailleerd is wat betreft het opdelen van de 

reactor in compartimenten, 

het model zeer geschikt is om interventies van bedieningspersoneel te 

simuleren, 

in het model alle belangrijke fysische processen gemodelleerd zijn, 

de rekentijd relatief kort is, 

het model makkelijk aan verschillende computersystemen aangepast kan 

worden, 

de structuur van het model zodanig Is dat makkelijk verschillende 

centrale-ontwerpen (o.a. 'insluitingsverschillen) gemodelleerd kunnen 

worden. 

Bij toepassing van het model in de Zweedse "Reactor Accident Mitigation 

Analysis" (21) is gebleken dat het model voor totale stroomuitval en grote 

LOCA's redelijke (d.w.z. goed te interpreteren) resultaten geeft, maar dat 

MAAP niet alle, meer gecompliceerde kleinere ongevallen kan doorrekenen. 

De intergratieprocedure in MAAP leidt tot schommelingen in de uitkomsten 

voor massa-stromingen. Dit geeft problemen als de uitvoer van MAAP gebruikt 

wordt als invoer voor RETAIN. 
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8.4.2 IDCOR-opwarmcodes 

Inleiding 

In het IDCOR-pakket zitten twee modellen die de opwarming van de kern 

tijdens een reactorongeval beschrijven. Eén model voor drukwater- en een 

model voor kokendwaterreactoren (22. 23)* Ze worden hieronder samen kort 

toegelicht. 

Methode 

De opwarmcodes beschrijven het gedrag van de kern voordat deze uit elkaar 

begint te vallen. De belangrijkste fasen in dit proces zijn: 

het begin van het droogkoken van de kern. 

het zakken van het waterniveav langs de kern (boil-off), 

de opwarming van de kern boven het faseniveau, 

de oxidatie van zirconium en het ontstaan van waterstof. 

De codes gaan uit van een nog intacte geometrie van de kern en het 

daaromheen gebouwde reactorvat. Ze berekenen het temperatuursverloop in de 

ruimte en in de tijd onder invloed van de thermohydraulica (uit MAAP), de 

vervalenergieën in de kern en de zirconium-stoomreactie. De modellen leveren 

invoergegevens voor het model FPRAT (paragraaf 8.1*.3) in de vorm van 

temperaturen, opgeslagen energieën en de thermo-chemische toestand. 

8.^.3 FPRAT 

Inleiding 

FPRAT (Fission Product Release And Transport) berekent de emissie van 

splijtingsprodukten en kernmaterialen vanuit de kern naar het primaire 

systeem voordat de kern begint te smelten. Het model is te vergelijken met 

CORSOR in het BMI-pakket (15). 

Methode 

FPRAT berekent de emissie uit de kern voor een aantal splijtings- produkten 

(Xe, Kr, Ru, Te, I, Cs, Sr) en kernmaterialen (Cd, In, Ag. Sn. Mn) en hun 

transport naar het primaire systeem. Als invoer heeft het model 

thermohydraulische parameters als gasdrukken en stroomsnelheden, de 

waterstof-stoomverhouding in het gas en de temperaturen van de gassen en van 
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ardere materialen nodig. Deze invoer wordt geleverd door de opwarmcodes 

(paragraaf 8.4.2). In het model is aangenomen dat gesmolten kernmateriaal 

naar beneden wegzakt en in deze fase niet meer beschikbaar is als bron voor 

spli jtingsprodukten. 

8-A.^ RETAIN 

Inleiding 

RETAIN beschrijft het transport van splijtingsprodukten vanaf hun emissie 

uit de brandstof tot en met een eventuele emissie naar de atmosfeer. Het 

model komt ongeveer overeen met het TRAP-MELT/NAUA-deel in het BMI-pakket 

(15). 

Methode 

RETAIN bevat dezelfde aerosolmodellen als NAUA (paragraaf 8.2.7). Een 

verschil is dat NAUA discrete grootte-fracties voor de aerosol-deeltjes 

hanteert, terwijl RETAIN uitgaat van een log-normale verdeling. Dit leidt in 

RETAIN tot afwijkingen van gemeten waarden voor gevallen met een zeer hoge 

of zeer lage aerosoldichtheid. RETAIN gaat uit van een chemisch evenwicht 

tussen de splijtingsprodukten. Het model simuleert alleen fysische 

precessen. Chemische reacties worden buiten beschouwing gelaten. 

8.5. Het INEL-pakket 

Een uitgebreide modelontwikkeling heeft plaatsgevonden op Idaho National 

Engineering Laboratory (INEL) in de Verenigde Staten. Het INEL-pakket 

bestaat uit mechanistische codes, d.w.z. er is niet geprobeerd complete 

scenario's te simuleren maar de modellering is gericht op deelprocessen. Het 

pakket is beperkt tot codes van de analyse van processen in het primaire 

systeem en bestaat uit vier modellen: RELAP5, SCDAP, FASTGRASS en TRAP-MELT. 

RELAP5 is een thernohydraulisch model van de analyse van pijübreuk-

ongevallen en transiënten (plotselinge veranderingen in een stabiele 

situatie, zoals het onbedoeld sluiten van een klep of het uitvallen van de 

netvoeding). SCDAP berekent het thermisch, mechanisch en chemisch gedrag van 

een reactor tijdens een ongeval waarin de kern deformeert maar waarin het 

reactorvat nog heel blijft. FASTGRASS berekent het vrijkomen van 
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splijtingsprodukten uit de kern en de voraing van aerosolen. TRAP-MELT (voor 

het transport van aerosolen in het primaire systeem) is al besproken als 

deel van het BMI-pakket (paragraaf 8.2.4). RELAP en SCDAP vormen samen met 

de SANDIA-modellen TRAC, MELPROG en CONTAIN (paragraaf 8.6) de basis van het 

Severe Fuel Damage Analysis Package (het SFDAP-pakket). RELAP5. SCDAP en 

TRAP-KELT zijn ook gekoppeld in één code. RELAP5/SCDAP. Deze gecombineerde 

code modelleert de interacties tussen kern, primair systeem en 

splijtingsprodukten tijdens een ernstig ongeval in een lichtwaterreactor. 

8.5.1 RELAP5 

Inleiding 

RELAP is een thermohydraulisch/mechanisch model voor de simulatie van de 

gebeurtenissen tijdens een blowdown in een lichtwaterreactor, na 

uiteenlopende transiënten. Het model ondergaat een continue ontwikkeling. De 

hier besproken versie is RELAP5 (24); in een aantal analyses zijn 

verschillende versies van het oudere RELAP4 gebruikt. RELAP5 is behalve voor 

nucleaire reactoren ook voor andere stoom/water installaties te gebruiken. 

Het model is in Nederland bij ECN operationeel. 

Methode 

De twee-fasen stroming (water en stoom) is in RELAP5 gemodelleerd in vijf 

hydrodynamische vergelijkingen. Dit zijn voor elke fase een massa- en een 

impulsbalans en een algehele energiebalans. De energiebalans wordt aangevuld 

met de aanname dat één van de fasen (meestal die met de kleinste massa) in 

een verzadigde toestand is. Het model houdt rekening met verschillende 

componenten als pijpen, bochten, ventielen, kleppen en de reactorkern. 

Warmte-overdracht van stoom/water naar vaste structuren speelt een 

belangrijke rol. In RELAP zijn ruim dertig warote-overdrachtsroutes 

opgenomen, waaronder de aanvoer van warmte door radioactief verval en van 

elektrische warmtebronnen. 

Invoer 

De belangrijkste invoergegevens van RELAP beschrijven de geometrie van de te 

modelleren installatie en de thermische en mechanische eigenschappen van de 

diverse gebruikte componenten. Daarnaast moeten begin-omstandigheden van 

druk, temperatuur, enz. ingevoerd worden, alsmede een gebeurtenis die tot 
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een afwijking van de normale situatie leidt. 

Uitvoer 

RELAP geeft als belangrijkste uitvoergegevens drukken, temperaturen en 

samenstellingen van het stoom/water mengsel. 

Aannamen en beperkingen 

De reactor is in het model opgebouwd uit ééndimensionale componenten van 

variabele (door de gebruiker te bepalen) grootte. Water/stoom gaat alleen 

aan de uiteinden een component in of uit. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

RELAP5 is veel gebruikt voor de analyse van experimenten. De overeenkomst 

tussen de berekeningen en metingen is in het algemeen redelijk. Deze 

analyses hebben geleid tot de ontwikkeling van een verbeterde versie van het 

model in het EG-onderzoekscentrum in Ispra (RELAP5/MODI-EUR). Deze versie 

gaf betere resultaten bij een vergelijking met experimenten, bovendien in 

een veel kortere rekentijd (25)• 

8.5.2 SCDAP 

Inleiding 

SCDAP(Severe Core Damage Analysis Package) berekent de thermische, 

mechanische en chemische omstandigheden in een reactorvat tijdens een 

ongeval in een lichtwaterreactor. Het model is al dan niet gekoppeld aan 

RELAP (paragraaf 8.5.1) en geeft een analyse tot het moment dat het 

reactorvat faalt (15,21). Het model wordt in de Verenigde Staten ondermeer 

gebruikt voor de analyse van «te processen die zich tijdens het THI-ongeval 

in de reactorkern hebben afgespeeld. 

Methode 

SCDAP modelleert de voortgang van ernstige reactorongevallen of experimenten 

tot aan het falen van het reactorvat. Veranderingen in de geometrie van de 

kern worden hierbij ingecalculeerd. Het model kan zovel DWR- als KWR-

reactorvaten en componenten analyseren. 

De belangrijkste grootheden welke het model berekent zijn: 
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de snelheid van de waterstofontwikkeling door oxidatie-reacties. 

de snelheid en de chemische vorm van splijtingsproduktemirsies, 

de snelheid en andere karakteristieken van de kernsmeit. 

de mate waarin de gedeformeerde kern gekoeld kan blijven worden, 

de inwendige toestand van het reactorvat. 

SCDAP is modulair opgebouwd. Alle individuele subcodes en modellen zijn 

apart bruikbaar. 

Invoer 

De belangrijkste invoergegevens van SCDAP zijn geometrische data die 

brandstofstaven, regelstaven en andere kerncomponenten beschrijven; 

t\ ydraulische grensvoorwaarden en beginomstandigheden als temperatuur, 

vloeistofniveau's en druk. 

Uitvoer 

De belangrijkste uitvoer van SCDAP bestaat uit informatie over 

de emissie, het transport van gasvormige splijtingsprodukten 

het ontstaan en het transport van waterstofgas 

de koelbaarheid van de kern. 

Het model geeft o.a. temperaturen, drukken en de deeltjesgrootte van 

gedeformeerd kernmateriaal. 

Aannamen en beperkingen 

De belangrijkste beperkingen en aannames in het model zitten in: de keuze 

van de rekenpunten en de tijdstap voor de berekening, de ééndimensionale 

thermohydraulica en de fractie gesmolten kernmateriaal en de verplaatsing 

van deze smelt. 

De beperking van de ééndimensionale thermohydraulica speelt geen rol voor de 

SCDAP-versie die aan RELAP gekoppeld is. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

Het model is gebruikt voor de analyse van vele experimenten. Daarin blijkt 

het model de uitkomsten goed te kunnen voorspellen. 

8.5.3 FASTGRASS 

PASTGRASS is een mcdel voor de berekening van het gedrag van gasvormige 
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splijtingsprodukten in uraniumdioxide-tablettiHi tijdens normale 

onstandigheden en tijdens storingen 1<J7. 28). Een gebruikershandleiding is 

niet beschikbaar. Daarom is deze bespreking anders gestruktureerd dan het 

standaardformaat. Het model beschouwt alle gasbellen als van dezelfde 

grootte. Het gedrag van deze bellen aan de oppervlakte van de UO -korrels is 

volledig door deze grootte bepaald. Binnen de UO -matrix spelen de kinetiek 

van het ontstaan van de gasvormige splijtingsprodukten, de nigratiesnelheid 

en gasbel-atoominteracties ook een rol. Ondat maar met één groottefractie 

gerekend kan worden zijn in FASTGRASS aparte beschrijvingen nodifc • tor de 

belgrootte binnen de matrix, en op de randen van de UO -tabletten. 
2 

FASTGRASS berekent de verdeling van splijtingsprodukten (gasvormig) binnen 

de brandstof en de emissie naar buiten. 

Het model houdt hierbij rekening met de volgende processen en 

omstandigheden: 

produktie van gas door kernsplijting, 

diffusie van de gasbellen, 

samenvloeiing van gasbellen, 

vorming van gasbellen en -kanalen aan het tabletoppervlak, 

temperaturen en temperatuurgradiëntcn. 

porositeit op de randen van de UO -tabletten, 
2 

het ontstaan van kleine scheurtjes in de matrix, 

interacties van de gasbellen met structurele defecten. 

In het model wordt aangenomen dat de gasbellen het oppervlak van de 

splijtstofelementen bereiken door achtereenvolgende diffusie door de matrix 

naar het oppervlak van de UO -korrels, en vandaar naar de korrelranden. 
2 

Vanaf deze randen kan het gas via een poreus netwerk vrijkomen. 

In een nieuwere versie wordt in het model ook rekening gehouden met de 

opbrand (de mate waarin de splijtstof in een element verbruikt is) en de 

oxidatiegraad van de splijtstof, de effecten van het smelten van de 

splijtstof en het verval van de splijtingsprodukten (29). 

8.6 De SANPIA-modellen 

Het laatste Amerikaanse pakket computermodellen voor ongevalanalyses dat in 

dit hoofdstuk besproken wordt, bestaat uit modellen die bij SANDIA National 
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Laboratories in ontwikkeling of in gebuik ::ijn. Het SANDIA-pakket beslaat 

zowel de processen in het primaire systeem als in de insluiting. 

De thermohydraulische situatie in het primaire systeem wordt berekend met 

TRAC. MELPROG simuleert het smelten van de kern en het aerosol transport 

binnen het primaire systeem. Het vrijkomen van splijtinsprodukten uit de 

kern. en de generatie van aerosolen worden bepaeld met VICTORIA. Dit model 

is echter nog in zo'n staat van ontwikkeling dat verdere beschrijving hier 

niet zinvol is. 

Voor de insluiting berekent CONTAIN de thermohydraulica. Dit model is 

gekoppeld aan een aantal mechanistische codes: CORCON (kern-

betoninteracties, paragraaf 8.2.5). VANESA (vrijkomen van 

splijtingsprodukten en aerosolen, par. 8.2.6), MAEROS (transport en 

depositie van aerosolen binnen de insluiting) en HECTR (waterstofbranden). 

TRAC. MELPROG en CONTAIN vormen samen met de INEL-modellen RELAP en SCDAP 

(paragraaf 8.5) de basis van de Severe Fuel Damage Analysis Package (het 

SFDAP-pakket). 

8.6.1 TRAC 

Inleiding 

TRAC (Transient Reactor Analysis Code) is een model voor de 

thermohydraulische analyse van koelmiddelverliesongevallen en andere 

transiënten in lichtwaterreactoren. Het model wordt ook veel toegepast voor 

de simulatie van thermohydraulische experimenten. Een gebruikershandleiding 

is beschikbaar (30). 

Methode 

TRAC berekent een multi-dimensionale twee-fasen (water/stoom) stroming (3-D 

in vaten, 1-D in pijpen), de thermodynamica (naar keuze steady-state of geen 

evenwicht), de warmte-overdracht en de reactorkinetiek. Het model simuleert 

daarbij ongevallen vanaf de initiërende gebeurtenis tot het moment dat de 

kern opnieuw door koelwater omstroomd en bedekt is. Hierbij wordt rekening 

gehouden met processen als verdampen en condenseren van vloeistoffen, 

menging tussen verschillende stromingen en warmteoverdracht van en naar de 

muren. 

Het model is modulair opgebouwd, zowel naar functies als naar componenten. 
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Voor alle gangbare componenten in een reactorontwerp zijn modulen aanwezig. 

Hiermee is vrijwel elk probleem en elke geometrie te beschrijven. 

Invoer 

De belangrijkste invoergegevens voor TRAC zijn de geometrieën van het te 

modelleren systeem, fysische konstanten van de gebruikte materialen en de te 

modelleren gasstromingen (helium, argon, krypton, neon, waterstofgas, 

lucht/stikstof of waterdamp) en een beschrijving van de initiële situatie. 

Uitvoer 

TRAC berekent de thermohydraulische situatie (o.a. druk en temperatuur) als 

funktie van de tijd. Er bestaan aparte hulpprogramma's om de uitvoer in 

figuren of in films vast te leggen. 

Aannamen en beperkingen 

De belangrijkste beperking in TRAC zit in de beschikbare geheugenruimte; 

TRAC heeft veel rekentijd nodig, in de ordegrootte van de reële tijd van het 

experiment of het ongeval. 

£r is echter een ontwikkeling naar snellere numerieke oplosmethoden zonder 

de nauwkeurigheid en mogelijkheden van het model te beperken. 

Grafische uitvoer van TRAC is mogelijk. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

Het model is toegepast voor het simuleren van experimenten en voor de 

simulatie van het TMI-ongeval. 'iftAC is ontwikkeld aan de hand van 

proefnemingen in de LOFT-faciliteit; een 50 MWt DWR bij INËL, en in een 

schaalmodel van een grote DWR. De modelvoorspellingen voor experimenten in 

deze installaties waren in het algemeen zeer goed (31)» 

8.6.2 MELPROG 

Inleiding 

MELPROG (Melt Progression) is ontwikkeld voor de analyse van 

ongevalscenario's van het moment dat de kern zijn geometrie begint te 

verliezen tot aan het falen van het reactorvat. Daarmee vormt het model in 

het SFDAP-pakket een verbinding tussen SCDAP en CONTAIN. MELPROG is nog 

volop in ontwikkeling. Een uitvoerige modelbeschrijving is daarom nog niet 
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beschikbaar (32). 

Methode 

MELPROG berekent de hoeveelheid, de emissiesnelheid, de deeltjesgrortte en 

de chemische toestand van splijtingsprodukten en kernmaterialen die op het 

aoment van falen van het reactorvat naar de insluiting getransporteerd 

worden. Hiervoor bevat het model modules voor de volgende processen: 

multi-fase vloeistofstroming, 

twee-dimensionale warmteoverdracht door straling, 

structureel gedrag van de kern en het reactorvat, 

de vorming, uitdroging en het smelten van puinformaties, 

het vrijkomen en het transport van splijtingsprodukten, 

reacties tussen splijtingsprodukten, 

depositie en agglomeratie van aerosolen, 

gesmolten kern-water interacties (stoomexplosies), 

het falen van het reactorvat. 

Binnen het SFDAP-pakket is er een kleine overlap tussen SCDAP en MELPROG. 

Beide modellen draaien daar parallel, om de overgang te versoepelen. Daarna 

neemt MELPROG het volledig van SCDAP over. De thermohydraulische 

randvoorwaarden worden vastgelegd door de modellen TRAC en/of RELAP. De 

uitvoer van MELPROG is invoer voor CONTAIN. 

8.6.3 CONTAIN 

Inleiding 

CONTAIN is een model voor de berekening van de fysische, chemische en 

radiologische toestand binnen de insluiting (containment) na een emissie van 

radioactief materiaal vanuit het primaire systeem (33)* Het model berekent 

ook een bronterm naar de omgeving CONTAIN is in zoverre uniek dat het het 

enige model voor processen binnen de insluiting is waarin interacties tussen 

de thermohydraulica, het aerosolgedrag en het gedrag van splijtingsprodukten 

zijn verwerkt. Het model is binnen de Amerikaanse Nuclear Regulatory 

Commission in gebruik als referentiemodel en is zowel voor lichtwater-

reactoren als voor natriumgekoelde snelle reactoren toepasbaar. In Nederland 

heeft ECN ervaring met het model. 
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Methode 

CONTAIN behandelt de volgende processen binnen de atmosfeer In de 

insluiting: 

stoom-lucht thermodynamica, 

stromingen tussen verschillende compartimenten 

condenstatie van stoom op wanden en aerosolen, 

verdamping vanaf wanden en uit aerosolen, 

aerosolprocessen (model MAEROS, paragraaf 8.6.4) 

waterstofbranden (model HECTR, paragraaf 8.6.5) 

natriumchemie of atmosfeerchemie (afhankelijk van reactortype) 

natriumbranden. 

Verder bevat CONTAIN submodellen voor: 

kern-betoninteracties, 

natrium-betoninteracties, 

warmte transport door structuren, 

transport en verval van splijtingsprodukten, 

plaatselijke opwarming door radioactief verval, 

thermohydraulica van en decontaminatie door aangebrachte 

veiligheidsvoorzieningen als containment sprays en ijscondensors. 

Invoer 

De gebruiker moet specificeren welke submodellen binnen CONTAIN ingeschakeld 

worden. Elk fysisch model heeft z'n eigen input-subroutine. Daarnaast zijn 

een grote hoeveelheid algemene invoergegevens nodig, waaronder 

geometrische gegevens, zoals het aantal compartimenten en hun vorm 

aerosoleigenschappen, zoals het aantal groottefracties (meer specifieke 

aerosoleigenschappen als samenstelling e.d. kunnen per compartiment 

ingevoerd worden) 

de relevante splijtingsprodukten, net halfwaardetijd, vervalwarmte, 

moeder-dochterrelaties, enz. 

de materialen waaruit wanden, pijpen, e.d. bestaan 

parameters die de gasstromingen tussen verschillende compartimenten 

beschrijven. 
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Uitvoer 

De gebruiker heeft zelf de keuze welke tussenresultaten en uitkomsten van 

submodellen gegeven moeten worden. De belangrijkste uitvoergegevens zijn de 

druk en temperatuur binnen de insluiting, de daaruit voortvloeiende 

belasting van de insluiting en een eventuele bronterm voor een emissie van 

radioactivi tei t. 

Aannamen en beperkingen 

De belangrijkste aannamen in het model zijn: 

elke atmosferische volumecel is zowel qua temperatuur als qua materiaal 

ideaal gemengd, 

in de laagstgelegen volumecellen is geen massa-overdracht door 

convectie, maar alleen door diffusie, 

er is geen terugkoppeling naar processen binnen het primaire systeem, 

de massaoverdracht wordt volledig bepaald door gasstromingen. Aanwezige 

aerosolen e.d. gaan in verhouding met de gasstroom mee. 

Referentie 33 get^ ^ vercier een aantal aannamen en beperkingen van 

specifieke submodellen voor het gedrag van splijtingsprodukten en 

aerosolen, de fysica van de gasfase, en de warmteoverdracht. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

CONTAIN is o.a. bij ECN op deelaspecten gevalideerd door vergelijkingen met 

nauwkeuriger drie-dimensionale researchmodellen. Gezien het gebruik van het 

model als referentiemodel binnen de NRC wordt de betrouwbaarheid voor 

praktische toepassingen i.h.a. voldoende geacht. 

8.6.fr MAEROS 

Inleiding 

MAEROS (multi-component aerosol) is een model voor de berekening van de 

aerosolsamenstelling en massaconcentratie als functie van de deeltjesgrootte 

en van de tijd binnen de insluiting. Het model is als zelfstandige code 

toepasbaar, maar vormt ook een subroutine van CONTAIN (paragraaf 8.6.3). Ben 

gebruikershandleiding . beschikbaar (34)• 
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Methode 

MAEROS berekent de aerosolsamenstelling en -massaconcentratie als functie 

van de deeltjesgrootte en de tijd onder invloed van de volgende processen: 

samensmelting van aerosolen door Brownse diffusie, zwaartekracht en 

turbulentie, 

depositie van aerosolen door de zwaartekracht, diffusie en thennoforese, 

groei van aerosolen door condensatie van waterdamp, 

toevoer van aerosolen uit andere ruimtes. 

Invoer 

De belangrijkste invoergegevens zijn: 

het aar>tal aerosclgrootte-fracties 

het aantal chemische stoffen in de aerosolen 

de hoogste en laagste toegestane druk en temperatuur 

Andere invoergegevens, zoals de geometrie en de initiële situatie, worden 

door CONTAIN geleverd. 

Uitvoer 

De belangrijkste uitvoergegevens van MAEROS zijn de gesuspendeerde 

massaconcentraties in de gasfase en de massa's van de diverse componenten 

die op verschillende oppervlakken zijn neergeslagen. 

Aannamen en beperkingen 

Er is aangenomen dat de grootte en de chemische samenstelling van het 

aerosol geen invloed heeft op de samensmelting, groei en depositie van 

aerosolen. Voor elke groottefractie geldt een gemiddelde chemische 

samenstelling. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

Resultaten van validatie-experimenten en gevoeligheidsanalyses zijn niet 

bekend. 
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8.6.5 HECTR 

Inleiding 

HECTR (Hydrogen Event: Containment Transient Response) is ontwikkeld om de 

invloed van waterstofbranden op de druk binnen de insluiting te berekenen 

(35)• Daarnaast is het model toegepast voor de simulatie van 

verbrandingsexperimenten. Het model is min of meer speciaal toegesneden op 

DWR-insluitingen met ijscondensors en KWR-Mark III insluitingen. Men 

veronderstelt dat in deze types insluitingen de effecten van 

waterstofbranden het grootst zijn. HECTR is als zelfstandig model of als 

subroutine binnen CONTAIN (paragraaf 8.6.3) te gebruiken. 

Methode 

In HECTR is de insluiting ingedeeld in een aantal compartimenten. Hiertussen 

vinden gasstromingen plaats. HECTR bekijkt daarbij stoom, stikstof, zuurstof 

en waterstof. De transportberekeningen gaan uit van de behoudswetten voor 

massa, energie en impuls. 

Naast het gastransport binnen de insluiting bevat HECTR modellen voor 

waterstofverbranding, warmtetransport door straling en convectie, en 

stoomcondensatie en -verdamping. Hierbij wordt rekening gehouden met 

aangebrachte veiligheidsvoorzieningen als containment sprays, ijscondensors, 

drukvereffeningsbekkens en warmtewisselaars. 

Geplande uitbreidingen van het model liggen op de volgende gebieden: 

behandeling van branden die binnen de insluiting niet op een plek 

blijven maar diffunderen 

behandeling van continue branden 

het meenemen van koolmonoxide en -dioxide in de 

gastransportvergelijkingen. 

Invoer 

De belangrijkste invoergegevens in HECTR betreffen de beschrijving van de 

geometrie, het te analyseren ongevalsscenario en de begincondities, en de 

water-, waterstof-, zuurstof- en stoomconcentraties waarbij de verbranding 

verondersteld wordt te beginnen en op te houden. 
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Uitvoer 

HECTR berekent de druk binnen de insluiting afhankelijk van de tijd en de 

drukresponse op waterstofbranden binnen de insluiting. 

Aannamen en beperkingen 

De belangrijkste aannamen in het model betreffen de verbrandingsparameter 

die in de invoer gespecificeerd moeten worden. Daarnaast is o.a. aangenomen 

dat: 

de inhoud van de compartimenten ideaal gemengd is 

stikstof, zuurstof en waterstof zich als ideale gassen gedragen 

de waterstofverbranding zo gelijkmatig is dat schokgolven geen grote rol 

spelen. 

Betrouwbaarheid en gevoeligheid 

HECTR blijkt vooral gevoelig te zijn voor de aannamen omtrent de 

verbrandingsparameters. Verder levert de modellering van de 

warmteoverdrachtsprocessen een significante bijdrage aan de totale 

onzekerheid. 

8.7 De Duitse risicostudie 

Fase B van de Duitse risico-analyse van ernstige reactorongevallen is 

momenteel (eind 1986) nog niet helemaal afgerond. De verwachting is dat dit 

in 1987 2al gebeuren. Uitgebreide mcüclbeschrijvingen zijn daarom nog niet 

mogelijk. Figuur 8.2 geeft een overzicht van de gebruikte modellen (36). De 

thermohydraulica is berekend met MARCH (zie paragraaf 8.2.1). WECHSL 

(paragraaf 8.7-1) beschrijft de processen tijdens de kern-betoninteractie, 

RALOC het gedrag van waterstofgas binnen de insluiting (en is als zodanig te 

vergelijken met HECTR, paragraaf 8.6.5) (37)- QUELLE berekent (als CORSOR, 

paragraaf 8.2.3 en VANESA, paragraaf 8.2.6) het vrijkomen van radionucliden 

uit de kern. Het aerosolgedrag binnen de insluiting is gemodelleerd met NAUA 

(paragraaf 8.2.7). IMPAIR (paragraaf 8.7.2) tenslotte beschrijft het 

jodiumgedrag binnen de insluiting. De uiteindelijke brontero wordt 

vervolgens bepaald met CURIE. 
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Figuur 8.2 Schema van modellen uit de Duitse risico-studie, fase B (36) 

8.7.1 WECHSL 

In de loop van een kernsmeitongeval kan een gesmolten massa splijtstof, 

gemengd met bekledingsmateriaal en constructie-materiaal door de bodem van 

het reactorvat smelten en op de betonnen vloer van het reactorgebouw terecht 

komen. De processen die dan optreden zijn gemodelleerd in WECHSL (38) Dit 

zijn: 

decompositie van het beton, 

emissie van stoom en gassen uit het uitelkaar vallende beton, 

chemische reacties van deze gassen met metalen bestanddelen in de smelt 

en in de atmosfeer binnen de insluiting, 

verdunning van gesmolten splijtstof met gesmolten betonbestandelen en 

verandering van het stolgedrag van de smelt. 

WECHSL is vergelijkbaar het het BMI-model CORCON (paragraaf 8.2.5). Het 

model is toegepast voor de modellering van experimenten net niet-
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radioactieve gesmolten massa's en van hypothetische kernsmeltongevallen. 

WECHSL beschrijft de smelt als afzonderlijke metaal- en oxidelagen. De lagen 

zelf zijn zeer goed gemengd door de roerende werking van de gassen die bij 

de interactie ontstaan en door de smelt opstijgen. Gesmolten beton lost 

uitsluitend in de oxidelaag op. Door deze aannamen is het model niet 

toepasbaar voor de fase waarin een van beide lagen gestold is. 

8.7.2 IMPAIR 

IMPAIR (Iodine Matter Partition And Iodine Release) beschrijft de 

belangrijkste chemische reacties van het splijtingsprodukt jodium en de 

effecten hiervan op de bronterm voor dit element (39)- Ongevalsequenties 

zijn in het model in zes fasen ingedeeld: 

1. emissies uit de splijtstofelementen 

2. reacties in het primaire systeem 

3- emissies vanuit het primaire systeem naar de insluiting 

4. reacties en processen binnen de insluiting 

5. emissies vanuit de insluiting naar aansluitende ruimtes 

6. gedrag tijdens en na verdamping van het water in de insluiting 

In alle ongevalsscenario's wordt aangenomen dat de volledige 

jodiuminventaris uit de kern in de insluiting terecht komt, alleen de 

snelheid waarmee dit gebeurt verschilt. Binnen de insluiting spelen een 

aantal chemische reacties een rol. Hierbij ontstaan organische 

jodiumverbindingen, cesium- en zilverjodide en losse jodiumionen, welke 

laatste snel reageren tot slecht oplosbare netaaljodides. Naast deze 

reacties houdt het model rekening met deposities op muren in de insluiting 

en in bijgebouwen, condensatie aldaar en de werking van filters. 

8.8 De Engelse 'Sizewell-PWR' risicostudie 

In de PRA voor de eerste Engelse lichtwaterreactor (Sizewell B, DWR) is 

vooral gebruik gemaakt van de modellen uit het BMI-pakket, (zie paragraaf 

8.2) (40,41) Voor een aantal aspecten zijn echter reeds bestaande Engelse 

codes gebruikt. In de risicostudie zijn de uitkomsten hiervan vergeleken met 

de uitkomsten van de BMI-modellen. Zo wordt in Engeland voor het berekenen 

van de kerninventaris de code FISPIN gebruikt. Deze lijkt erg veel op 

ORIGEN-2 (BMI), en komt ongeveer op dezelfde resultaten. Derhalve wordt dit 
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programma niet nader besproken. 

De emissie van splijtstoffen uit de kern is berekend met MATREL. Deze 

Engelse versie van CORSOR (BH1) gebruikt dezelfde empirische gegevens als 

basis voor de berekeningen. Er is alleen verschil in de numerieke 

behandeling van de gevens. MATREL krijgt de benodigde invoer rechtstreeks 

uit MARCH, en geeft de uitvoer in een vorm die voor TRAP-MELT direct 

bruikbaar is. 

Een tekortkoming van CORSCR, en daarmee van MATREL, is dat de experimentele 

gegevens verkregen zijn bij experimenten met temperaturen en drukken nabij 

het normale bedrijfsniveau. In ongevalsituaties onder hoge druk wordt de 

weerstand in de gasfase beperkend voor de emissiesnelheid. CORSOR geeft 

daardoor overschattingen van de emissies uit de kern, vooral voor 

belangrijke aerosolvormende stoffen zoals zilver uit de regelstaven en tin 

uit de zirconium-legering (splijtstofomhulling). Een mechanistische 

beschrijving van deze processen is opgenomen in de code FAEREL (Fission 

product and Aerosol Release) (42) FAEREL is nog in ontwikkeling, met name de 

behandeling van de chemie in de dampfase is (nog) niet compleet. Het model 

is daarom nog niet in een PRA toegepast. Evenals CORSOR krijgt FAEREL zijn 

invoergegevens uit MARCH. 

De thermohydraulica en het gedrag van splijtingsprodukten en aerosolen 

binnen de insluiting zijn behandeld met het SANDIA-model CONTAIN (paragraaf 

8.6). Voor het aerosolgedrag is hier het Engelse AEROSIM aan gekoppeld. 

AEROSIM is een mechanistisch model voor het gedrag van aerosolen in 

afgesloten ruimtes. De hoeveelheid materiaal in de dampfase wordt berekend 

als een fuctie van de tijd, van waaruit het model de hoeveelheid aerosolen 

berekent die door een klein lek (een continue stroom) of door een groot gat 

(in één keer) naar buiten kunnen komen. AEROSIM houdt hierbij rekening met 

de invloed van de aerosolgrootte op depositieprocessen, en met processen als 

agglomeratie en stoomcondensatie welke die aerosolgrootte beïnvloeden. 

AEROSIM is op het EG-onderzoekscentruo in Ispra vergeleken met NAUA (uit het 

BMI'pakket) en andere aerosolcodes. Verder is het model getest in een aantal 

experimentele onderzoeksprogramma's in West-Duitsland (DEMONA) en de 

Verenigde Saten (LACE). Het model blijkt hierin goed aan de verwachtingen te 

voldoen. 
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9. INFORMATIEBRONNEN 

9.1 Inleiding 

In het voorgaande zijn per hoofdstuk literatuurverwijzingen opgenomen. 

Hieronder volgt een meer algemene bibliografie. Hierin is de belangrijkste 

literatuur opgenomen die voor dit rapport geraadpleegd is. 

Voor instellingen waar aan nucleaire onderwerpen gewerkt wordt verwijzen wij 

naar het hoofdstuk 10 "informatiebronnen " uit het nevenrapport RIVM nr. 

842001001. 
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10. BEGRIPPENLIJST 

De onderstaande begrippenlijst is bedoeld als aanvulling op de lijst in RIVM 

- nr. 8*12001001, hoofdstuk 11. Er zijn dus geen begrippen opgenomen die in 

die lijst verklaard zijn. 

Aerosol dispersie van vloeibare of vaste deeltjes in de 

atmosfeer. In de vloeibare deeltjes zitten vaak vele 

opgeloste stoffen. 

Bronterm de fractie van de kerninventaris die bij een ongeval 

vrijkomt, het tijdstip van de emissie, en de duur van de 

emissie. 

Containment Engelse, maar ook in Nederlandstalige literatuur veel 

gebruikte, term voor de insluiting (zie aldaar). 

Drukwaterreactor lichtwaterreactor waarin het koelwater in het primaire 

systeem onder druk wordt gehouden en daardoor niet gaat 

koken. 

Insluiting : de buitenste veiligheidsconstructie, ontworpen om (bij 

reactorongevallen) te voorkomen dat radionucliden buiten 

de centrale terecht komen. 

Kokendwaterreactor: lichtwaterreactor waarin stoom wordt opgewekt door het 

koelwater in het reactorvat te laten koken. 

Kweekreactor : reactortype waarin meer splijtbare radionucliden gevormd 

dan verbruikt worden. 

Lichtwaterreactor : meest gangbare reactortype in de westerse landen. In dit 

reactortype fungeert normaal (licht) water als 

koelmiddel én als moderator. 



Moderator stof die bij kernspiijting vrijkomende neutronen afremt 

tot een snelheid die optimaal is om nieuwe splijtingen 

te initiëren. In de meeste kerncentrales is dit normaal 

(licht) water, maar ook zwaar water en koolstof 

(grafiet) worden als moderator toegepast. 

Ontmanteling 

Opbrand 

de afbraak van een kerncentrale. 

versplijting: de mate waarin een splijtstofelement 

verbruikt is. 

Opwerking : het isoleren van uranium en plutonium uit gebruikte 

splij tstofelementen. 

P.R.A. probabilistische risico-analyse. Een analyse waarbij 

naast de effecten van mogelijke ongevallen ook de kansen 

op het optreden van die effecten beschouwd worden. 

Primair systeem het geheel van het reactorvat en alle aan- en 

afvoerleidingen (water en stoom) die hier rechtstreeks 

mee verbonden zijn. 

Reactorkamer ruimte binnen de insluiting waarin zich het reactorvat 

bevindt. 

Reactorvat een groot stalen vat waarin de reactorkern is 

ondergebracht. 

Risico de combinatie van mogelijke negatieve effecten van een 

activiteit en de kans op het optreden van die effecten. 

In eenvoudige situaties (bij éên effect): kans x gevolg. 

Stoomexplosie plotselinge drukverhoging door een praktisch momentane 

verdamping van een grote hoeveelheid water, bijvoorbeeld 

door contact met een gesmolten kern. 

Transient : een plotselinge verstoring van een stabiele situatie 



- -i_>v> -

Verrijking : het vergroten van de concentratie splijtbaar uranium (U-

235) in een mengsel met U-238 (de meest voorkomende U-

isotoop). 
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