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VOORWOORD
Begin 1976 werd in Nederland bekend, dat de Duitse Bondsrepubliek plannen
had, om in de deelstaat Nédersaksen een grote opwerkingsfabriek en een opslagplaats voor kernafval te bouwen. Eén van de plaatsen, die het meest
in aanmerking leek te komen voor de Lo^w van deze fabriek, was Wippingen,
op 20 km van de Nederlandse grens, in de buu^t van Ter Apel; ook andere
plaatsen in de buurt van de Nederlandse grens werden genoemd. In het noorden
van het land raakte men gealarmeerd door deze berichten Dit werd nog versterkt» doordat eind 1976 duidelijk werd, dat de Nederlandse regering op
haar beurt plannen had, om afval van kerncentrales op te bergen in zoukorsten onder Groningen of Drente.
Ook in W-Duitsland ontstond grote ongerustheid over de plannen voor de bouw
van een opwerkingsfabriek. Gedurende enige maanden verzette de regering van
de deelstaat Nédersaksen zich tegen de aandrang vanuit Bonn, om een vestigingsplaats voor de opwerkingsfabriek aan te wijzen, Tenslotte koos zij
voor het plaatsje Gorleben, op 5 km afstand van de grens met de DDR.
Hiermee is voorlopig het direkte gevaar van de meeste gaslozingen voor
de Nederlandse bevolking afgewend. Toch blijft wetenschappelijk betrouwbare informatie over opwerkingsfabrieken noodzakelijk in de diskussie over
kernenergie:
- de gevaren die uit kunnen gaan van een opwerkingsfabriek, kan men maar
zeer gedeeltelijk ontlopen door de opwerkingsfabriek verder weg te bouwen:
sommige lozingen van opwerkingsfabrieken kunnen schadelijke gevolgen hebben
voor de hele aardatmosfeer (zie hoofdstuk 5: krypton), terwijl bij grote
ongevallen de gevolgen zich honderden kilometers verder kunnen doen voelen
(zie hoofdstuk 7).
- de gevaren gaan niet alleen uit van de opwerkingsfabriek, maar ook van
het vervoer van splijtstoffen van en naar de fabriek
- het is nog allerminst zeker, dat de fabriek ook inderdaad in Gorleben
zal worden gebouwd; de Duitse Bondsregering verzet zich tegen deze plaats,omdat zij tot op 20 km afstand metingen wil kunnen laten verrichten
- opwerkingsfabrieken betekenen een gevaar voor hun omgeving, waar zij ook
komen.
Om deze redenen stelt de Vereniging Milieudefensie hierbij graag wetenschappelijk materiaal over opwerkingsfabrieken, en de W-Duitse plannen in
het bijzonder, beschikbaar.
Voor de beschrijving van de fabriek is steeds uitgegaan van de gegevens
over de geplande W-Duitse opwerkingsfabriek, Deze zou 1400 ton kernafval
per jaar verwerken; dit is het afval van alle kerncentrales, die in 1985
in de Bondsrepubliek nodig zouden zijn.
Waar de verschillende wetenschappelijke bronnen strijdig zijn met elkaar,
is zoveel mogelijk geprobeerd de gegevens naast elkaar te laten staan,
in de hoop dat dit mag bijdragen tot een verantwoorde oordeelsvorming.

Erik van der Hoeven
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1. KERNCENTRALES EN DE SPLIÜTSTOFCYCLÜS
Een kerncentrale i s een e l e k t r i c i t e i t s c e n t r a l e . In plaats van gas,
o l i e of kolen te verbranden, zoals i n een gewone c e n t r a l e , gebruikt
men i n een kerncentrale de warmte, die vrijkomt b i j de s p l i t s i n g
van de atoomkernen van uranium-235 o f plutonium-239. De brandstof
van een kerncentrale verbrandt dus n i e t , maar s p l i j t .
Men noemt uranium-235 en plutonium-239 daarom ook wel s p l i j t s t o f f e n .
Uranium wordt u i t e r t s gewonnen. Het zuivere uraniummetaal bestaat
voor 0,7% u i t de s p l i j t s t o f uranium-235. De resterende 99,3% i s het
n i e t - s p l i j t b a r e "uranium-238. Er z i j n kerncentrales, d i e uraniummetaal als brandstof kunnen gebruiken, b i j v . de Engelse Magnoxreaktoren. Voor de meeste kerncentrales, waaronder dë West-Duitse
en de (geplande) Nederlandse, l i c h t water reaktoren (LWR's), i s
echter v e r r i j k t uranium-oxide nodig. Daarvoor wordt het uranium
u i t erts (U308) eerst omgezet i n uraniumfluoride (UF6). Vervolgens
verhoogt men i n een verrijJcingsfabriek het percentage uranium-235
van 0,7% i n n a t u u r l i j k uranium t o t j+ 3% i n v e r r i j k t uranium.
Tenslotte wordt het uraniumfluoride omgezet i n uranium-oxide (U02):
de brandstof voor de kerncentrales.
Plutonium i s een kunstmatig element dat t i j d e n s de werking van een
kerncentrale u i t uranium-238 o n t s t a a t . Het moet i n een opwerkingsf a b r i e k u i t het afval van de kerncentrale gehaald worden, voordat
het als brandstof gebruikt kan worden. Hoeveel s p l i j t b a a r p l u t o . nium-239 het plutonium van een kerncentrale bevat, hangt van de
b e d r i j f s v o e r i n g a f . Normaliter zal het rond 60% plutonium-239,
ongeveer 25% n i é t - s p l i j t b a a r plutonium-240 en verder plutonium-238,
-241 en -242 bevatten ( 1 , 2 ) .
De brandstof van een kerncentrale wordt i n een aparte fabriek t o t
brandstofstaven verwerkt: lange dunnen buizen met daarin t a b l e t t e n
s p l i j t s t o f , b i j v . v e r r i j k t uranium-oxide. De buizen z i j n ongeveer
1 cm i n doorsnee, en 4 meter,lang, water- en l u c h t d i c h t , en gemaakt
van een r o e s t v r i j metaal, Z i r c a l o y . Ze worden gebundeld t o t
s p l i j t s t ó f e l e m e n t ë n . Na een j a a r of d r i e warmte te hebben geleverd
i n een kerncentrale, is 70% van het uranium-235 i n een brandstofstaaf verspleten. Daarbij z i j n nieuwe radioaktieve s t o f f e n ,
s p l i j t i n g s p r o d u k t e n en transüranën, ontstaan, ( z i e tabel 1).
Deze s t o f f e n , die i n de plaats z i j n gekomen van het verspleten
uranium, maken het onmogelijk de resterende 30% uranium i 235 te
s p l i j t e n , omdat ze de verdere s p l i j t i n g s r e a k t i e verhinderen. De
brandstofstaven worden daarom vervangen door nieuwe.

r
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TABEL 1
Samenstelling van brandstofstaven voor en na het gebruik in een
kerncentrale, op basis van 1 ton verrijkt uranium, met 3,3% uranium-235 (3),
Materiaal
uranium-235
uranium~238
plutonium-239
overige splijtingsprodukten
en radioaktieve transuranen

voor gebrui k
33 kg
967 kg
0

na gebruik
8,6 kg
- 947,5 kg
8,9 kg
35,0 kg

Uit het oogpunt van risiko's vormen de uitgewerkte brandstofstaven
het voornaamste afval van een kerncentrale. De uitgewerkte brandstofstaven bevatten nog bruikbaar uranium en plutonium. Wil men
de brandstof zo efficiënt mogelijk gebruiken, dan is het zaak
het uranium en plutonium uit het kernafval terug te winne. Dat
kan alleen in een opwerkingsfabriek.
Het opgewerkte uranium bevat 0,8-0,9% uranium-235. Het kan, na
eenzelfde soort behandeling als uranium uit erts (verrijking, zie
boven), weer gebruikt worden. Het plutonium kan in de vorm van
plutonium-oxide (PuO2) zonder meer, of gemengd met uranium als
brandstof in de kerncentrale dienst doen. Zo ontstaat een kringloop van splijtstof: de kernenergiecyclus (zie figuur i ) .
De kweekreaktor is een speciaal soort kerncentrale, die alléén
met plutonium als brandstof werkt, maar daarnaast brengt men er
ook uranium in. Door plutonium-239 te versplijten wekt men energie
op, ongeveer zoals in een gewonen kerncentrale. Door de neveneffekten van de splijtingsreaktie verandert uranium-238 in
plutonium-239. Dat gebeurt ook in een gewonen kerncentrale, maar
in een kweekreaktor ontstaat 1 a 2 keer zoveel plutonium-239
als er verspleten wordt. Er is uiteindelijk meer plutonium dan
waarmee men begon. Anders gezegd: de kweekreaktor "kweekt"
splijtbaar plutonium uit niet-splijtbaar uranium-238. Daardoor
kan men meer van het uranium voor kerncentrales gebruiken dan
anders. Zonder kweekreaktor kan men 1% van de atoomkernen van
het natuurlijk uranium splijten. Teoretisch zou men met een kweekreaktor 60% van het uranium kunnen gebruiken. In de praktijk kan
de efficiëntie in de eerstkomende 100 jaar, niet meer dan 5%
worden. Dit qeldt dan voor de meest gunstige situatie, waarin
het elektriciteitsverbruik niet meer dan 2% per jaar toeneemt {4}.
Om het plutonium uit een kweekreaktor voor kerncentrales te kunnen
gebruiken is weer een opwerkingsfabriek nodig, die het plutonium
uit de,uitgewerkte brandstofstaven van de kweekreaktor haalt.
"]
Daarna maakt de brandstofstaven-fabriek het plutonium verder
geschikt voor kerncentrales én kweekreaktoren enz.: de kerneriergiecyclus is weer gesloten.
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2. RADIOAKTIEVE STOFFEN
De uitgewerkte brandstofstaven van een kerncentrale bevatten behalve
een restant brandstof nieuwe radioaktieve s t o f f e n , die voor de verbruikte s p l i j t s t o f in de plaats gekomen z i j n . Dit z i j n de zogenaamde
splijtingsprodukten en de transuranen. Splijtingsprodukten z i j n
radioaktieve stoffen met kleinere atoomkernen, de brokstukken van
de s p l i j t i n g s r e a k t i e s . Dit z i j n b i j v . jodium-129, krypton-85 en
t r i t i u m , strontium-90, cesïum-137, ruthenium-106. Door a l l e r l e i
bijkomende reakties ontstaan ook stoffen met ongeveer evengrote
of grotere atoomkernen dan uranium, b i j v . de diverse soorten plutonium, americium en curium. Deze worden "transuranen" genoemd.
Voor uranium en de transuranen samen gebruikt men soms de verzamelnaam "aktiniden". De meeste hiervan behoren t o t de zogenaamde a l f a stralers (zie onder).
Isotopen

Van verscheidene elementen bestaan meerdere isGtopen. Deze hebben
alle dezelfde chemische eigenschappen, maar het gewicht van hun
atoomkernen en hun halfwaarde-tijd (zie onder) verschilt. Elke
isotoop wordt aangegeven door een getal achter de naam van het
element, dat het gewicht van de atoomkern aangeeft. De atoomkern
van jodium-131 is dus zwaarder dan die van jodium-129. Verschillende isotopen van plutonium staan bijvoorbeeld in tabel 5.
Halfwaarde tijd
De radioaktieve stoffen, die in het kernafval zitten, worden grofweg verdeeld in kort- en langlevende, afhankelijk van hun "halfwaarde tijd". De halfwaarde tijd is specifiek voor een bepaald
element. Het is de tijd, waarin de radioaktiviteit van een hoeveelheid, van dat element tot de helft afneemt. Na twee keer de
haifwaarde tijd is er nog een kwart, na tien keer is er een duizendste en na twintig keer de halfwaarde tijd is er nog een miljoenste van de oorspronkelijke hoeveelheid radioaktiviteit over.
Kortlevende radioaktieve stoffen hebben een halfwaarde tijd-van
seconden tot ongeveer 5 jaar (bijv. ruthenium-106 en cesium-134).
Voor deze stoffen duurt het dus tot honderd jaar totdat er nog
een miljoenste van over is. Onder langlevende splijtingsprodukten
wordt meestal verstaan stoffen met een halfwaarde tijd van een
tiental jaren (bijv. tritium, krypton-85, strontium-90, cesium-137).
Er zijn echter een aantal splijtingsprodukten, zoals technecium-99
en jodium-129, die evenals de meeste aktiniden, een halfwaarde tijd
hebben, die tussen een paar honderd en een paar miljoen jaar of
langer ligt. Voor de meestelanglévende splijtingsprodukten duurt
het ongeveer 600 jaar totdat er nog een miljoenste van over is,
maar voor sommige splijtingsprodukten en de meeste transuranen
duurt het tienduizenden tot 100 miljoen jaar of langer. Gedurende
die tijd vormen ze een gevaar voor levende organismen en dienen
ze van de biologische kringloop geTsoleerd te blijven.

F
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Straling
Radioaktieve stoffen verschillen niet alleen in halfwaarde t i j d ,
maar ze geven ook verschillende soorten straling af. Er z i j n drie
soorten straling: a l f a - , b&ta- en gamma-straling. De schade, die
de straling in weefselcellen veroorzaakt, is vooral het gevolg van
de ionisatie van water. Het "ioniserend vermogen" is daarom een
maat voor de schade die de radioaktieve straling kan aanrichten.
Alfa-stralen bestaan u i t heliumkernen, die een sterk ioniserend
vermogen hebben. In lucht kunnen ze enige centimeters, in weefsels
ongeveer 0,1 mm doordringen.
Bêta-straling bestaat u i t elektronen, die minder sterk ioniseren.
Ze kunnen in lucht enkele decimeters, in weefsel ongeveer 1 cm
doordringen.
.
.
Gamma-straling is een soort röntgenstraling, He vaak vrijkomt
nadat een atoomkern alfa of bèta-straling heeft afgegeven. Gammastraling heeft een gering ioniserend vermogen, althans in vergel i j k i n g met alfa-straling, maar een sterk doordringend vermogen:
in lucht honderden meters, in weefsel 10 cm. Als bescherming tegen
de zeer intense gamma-straling, die de uitgewerkte brandstofstaven
van een kerncentrale afgeven, wordt vooral lood gebruikt, waarin
deze straling 8 cm kan doordringen, of beton.
Curie
Met de "Curie" wordt aangegeven hoeveel deeltjes' van een willekeurige hoeveelheid stof per sekonde hun straling uitzenden. Als maat
neemt men de a k t i v i t e i t van 1 gram radium, waarin per sekonde 32
miljard atoomkernen vervallen; anders gezegd, 1 Curie = 37 x 10
desintegraties/sekonde.
Het onderscheid tussen hoog-,,middel- en laag-aktief afval berust
meestal op het aantal Curie/m (zie tabel 3). Zonder nadere aanduiding over de soort straling, de halfwaarde t i j d en het biolor
gisch gedrag van de afvalstoffen zegt d i t weinig over het biologische gevaar van de inhoud. Het volgende voorbeeld i l l u s t r e e r t d i t .
1000 Curie jodium-131 weegt 0,008 gram. De halfwaarde t i j d van
jodium-131 is 8,05 dagen,dat wil zeggen na een half jaar is de
a k t i v i t e i t tot onder 0,001 Curie gedaald. 1000 Curie jodium-129
weegt daarentegen 0,17 gram. De halfwaarde t i j d van jodium-129
i s 16 miljoen jaar, dat wil zeggen na een half jaar is de a k t i v i t e i t nog steeds 1000 Curie, en het duurt 320 miljoen jaar voordat
de radioaktiviteit tot 0,001 Curie gedaald i s .
Stralingsbelasting (dosis), rem en mrem
De stralingsbelasting of -dosis is de hoeveelheid straling, die'
iemand ontvangt. Hij wordt meestal uitgedrukt in "rem" of in "mrem",
d , i . de afkorting voor mi 11irem = 0,001 rem. Hierbij wordt rekening
gehouden met de energie van de straling, het biologisch effekt van
de straling, de tijdsduur en de hoeveelheid weefsel, waarin de
straling ontvangen i s . Het biologisch effekt van alfa-straling is
10 keer zo groot als van bêta-straling of gamma-straling. Voor
kortlevende radioaktieve stoffen kan het voldoende z i j n de dosis
van een maand of een jaar te berekenen. Voor langlevende radioaktieve stoffen zou men de dosis moeten berekenen, voor de hele
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periode waarin de stof zich in het lichaam bevindt, bijv. 30 of 70 jaar.
De hoeveelheid weefsel kan het hele lichaam omvatten of alleen een
orgaan, zodat men spreekt over "lichaamsdosis" of over "longdosis"
of "longbelasting", "huiddosis", en "belasting van de eierstokken" enz.
Men neemt meestal aan, dat er een lineaire dosis-effekt realtie is,
d.w.z. dat een kleine dosis gedurende lange tijd hetzelfde effekt
heeft als een grote dosis gedurende korte tijd, en eveneens, dat een
gemiddelde lage hoeveelheid stralingsenergie per gram in een groot
stuk weefsel dezelfde schade geeft als een grote hoeveelheid per
gram in een klein weefsel-gebiedje. Er zijn echter redenen om aan
te nemen dat de kleine dosis gedurende lange tijd, en de grote hoeveelheid stralingsenergie/gram in een klein gebiedje een ernstiger
effekt hebben, zodat de berekende dosis hoger zou moeten zijn (1).
Het valt echter moeilijk of niet wetenschappelijk te bewijzen, welke
aanname juist is (2).
Normen
Men neemt aan, dat elke hoeveelheid straling, hoe klein ook, schade
veroorzaakt. Men kan wetenschappelijk, met een bepaalde mate van onzekerheid, berekenen hoe groot de schade kan zijn en de onzekerheid
daarvan aangeven door een minimum- en een maximum-waarde.
De hoeveelheid schade, die men voor werknemers of voor de bevolking
als "acceptabel" beschouwt, wordt aangegeven door de lozingsnormen
voor radioaktieve stoffen. Deze worden bepaald door technische mogelijkheden, om de lozingen te beperken, ?n economische en politieke
overwegingen.
De Internationale Commissie voor Stralingsbescherming, de ICRP,
hanteert als algemene richtlijn, dat de maximale dosis voor de
bevolking 170 mrem per jaar, 5 rem in 30 jaar mag zijn. Hierbij
wordt de natuurlijke achtergrondstraling niet meegerekend (3).
De Nederlandse gezondheidsraad vraagt als minimale waarborg, dat
geen enkele omwonende van een kernenergiebedrijf, in enig jaar,
in één van de organen van zijn lichaam een dosis ontvangt van meer
dan 30 mrem (4). Volgens de Commissie Reaktorveiligheid betekent
dit dat de lozingsnormen voor gasvormige en vloeibare radioaktieve
afvalstoffen zodanig moeten zijn, dat "in geen enkel jaar
op de meest bedreigde plaats de dosis meer (bedraagt) dan 5 mrem
voor het gehele lichaam, de gonaden (geslachtsklieren) of de bloedvormende organen, en 15 mrem voor de schiidklier, de overige organen
of de huid." (5),
Volgens Amerikaanse richtlijnen van de Atoom Energie Commissie, de
AEC, mag de stralingsdosis ten gevolge van gaslozingen van een kernenergiebedrijf voor omwonenden tot op 80 km afstand niet meer dan
5 mrem in een enkel orgaan of in het hele lichaam bedragen. Voor
grotere bevolkingsgroepen is de maximaal toelaatbare stralingsdosis
1 mrem (6).
Op 1 april 1977 worden in de Bondsrepubliek nieuwe normen voor stralingsbescherming van kracht. Hierdoor wordt de maximaal toelaatbare
stralingsdosis voor de bevolking ten gevolgen van de gaslozingen
van een kernenergiebedrijf 30 mrem (7,8). Voor de lozing van radioaktief water 4s de maximaal toelaatbare dosis eveneens 30 mrem.
In een "ausserbetriebliche Uberwachungsbereich" mag de maximale
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stralingsbelasting 150 mrem/jaar bedragen. Het "bereich" is onbegrensd: een ruimtelijke definitie zoals de AEC hanteert ontbreekt.
Tenslotte kan voor de tijd van 6ën jaar de toelaatbare lichaamsdosis in bepaalde ge/allen (ongelukken ?, zie verder) tot 500
mrem/jaar verhoogd worden (9).
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3. VAN DE KERNCENTRALES NAAR DE OPWERKjNGSFABRIEK
Het vervoer van uitgewerkt** brandstoffen.
Wanneer de gevormde splijtstof produkten en aktiniden verderespiijtingsreakties in de brandstofstaven van een kerncentrale belemmeren, worden
de staven vervangen. Zo komt er per jaar ongeveer 27,5 ton aan uitgewerkte brandstof uit een kerncentrale (1).
De uitgewerkte brandstofstaven worden eerst in een koelbassin bij de
kerncentrale gebracht. Na een half jaar afkoelen hebben de zeer kortlevende radioaktieve stoffen zoveel straling en warmte afgestaan, dat
de uitgewerkte brandstofstaven eventueel vervoerd kunnen worden naar
een andere opslagplaats, bijvoorbeeld de koeibekkens van een opwerkingsfabriek.
Voor het vervoer van de uitgewerkte brandstofstaven worden grote containers met waterkoeling gebruikt. Met een wegtransport kan 0,4 tot
1 ton vervoerd worden: 2-3 PWR of 7 BWR-splijtstofelementen in een •
container, die 25-45 ton weegt. Het doorsnee wegtransport weeg 38 ton
en bevat 3 PWR- of 7 BWR-elementen. (PWR = Pressurised Water Reactor,
BWR = Boiling Water Reactor. Beiden zijn vormen van de Licht Water
Reaktor (LWR)).
Met een treintransport kan men 2"-4 ton brandstofstaven vervoeren:
6-8 PlifR- of 15 BWR-elementen in een container van 50-100 ton. De
doorsnee treincontainer weegt 70 ton en bevat 7 PWR- of 14 BWRelementen (2,3).
Bij het projekt voor de grate Duitse opwerkingsfabriek wil men nog
niet bestaande 120 ton zware containers gebruiken, met 9 PWR- of
20 BWR-elementen (4). Volgens het Europese Kerntransport Bedrijf is
theoretisch de maximale grootte voor een container 110 ton (3).
De allergrootste container (met heli urn-koel ing), die in 1976 in de
Verenigde Staten werd ontworpen, zou gevuld 88 ton wegen en 10 PWR1
of 24 BWR-elementen kunnen vervoeren (5).
De kapaciteit van de geplande Westduitse opwerkingsfabriek is 1400
ton kernafval per jaar. Met een doorsnee van 0,5 ton per vrachtauto
en 3,2 ton per trein, komen we op 2800 .resp. 460 transporten per
jaar (6,7). Het meeste transport zou per trein gaan.
De transporten voldoen aan de internationale richtlijnen. Dat wil
zeggen, ze zijn tetest om een botsing met een snelheid van 50 km/uur
te doorstaan, evenals een temperatuur van 800 graden Celsius gedurende
een half uur. Botsingen bij een hogere snelheid en botsingen, waarbij
de temperatuur hoger wordt dan 800 graden, zijn uiteraard niet uitgesloten. Bij een sabotage zou men bewust kunnen proberen de testomstandigheden te overtreffen. Bovendien schrijft de Engelse Koninklijke Commissie Milieuvervuiling in een recent rapport over deze
transporten: "We waren echter verbaasd, toen we ontdekten dat de
tests alleen op modellen worden uitgevoerd. En aangezien de containers met normale vrachttreinen meegaan, waarvan men kan verwachten
dat ze tweemaal zo snel rijden als in de tests wordt aangenomen,
met éen kinetische energie die 4 x zo hoog is als aangenomen, waren
we helemaal niet gerustgesteld." (8).

r
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Mogelijke gevolgen van een ongeluk bij het transport
In tabel 2 staan de geschatte ongevalswaarschijnlijkheden per voertui gki 1 ometer vermeld, verdeeld naar de ernst der ongevallen. Deze
getallen gelden voor vervoersbewegingen met het eerder genoemde
soort containers, en zijn vrijwel onafhankelijk van de manier van
vervoeren (9).
Tabel 2
Ongevalswaarschijnlijkheden in aantal gevallen per voertuigkilometer,
verdeeld naar de ernst der ongevallen (voor trein, schip of vrachtauto).
Aard
Kans

Klein

Matig
7

Ernstig
7

6 x 10" 2 x 10" 5 x 10"

9

Zeer ernstig

Extreem

6 x IQ" 12

6xlO-14

Stel nu dat er in West-Duitsland per transport 400 kilometer wordt
afgelegd, dan ligt het aantal voertuigkilometers voor 500-2800
transporten per jaar tussen 2 x 10 en 1,5 x 10 km. Hierdoor wordt
de berekende kans op een klein ongeluk ongeveer 0,5 per jaar, op een
zeer ernstig ongeluk ongeveer êën op een miljoen.
De enige waarde, die men kan toekennen aan de getallen in deze tabel
is, dat ze aantoont dat er een kans op een groot of klein ongeval is.
In hoeverre deze getallen korrekt en exact zijn, valt niet vast te
stellen. Onberekenbare menselijke fouten kunnen de oorzaak zijn van
fouten, zoals verkeerde etikettering, verkeerde routes en tijdelijk
zoekraken van vrachtauto's, losraken en verlies yan containers tijdens
rail-transport, lekken door een niet goed gesloten afdichting, enz (10).
Volgens een schatting van Brobst, het hoofd voor transportzaken van de
Amerikaanse Atoom Energie Commissie, zou een flinke lekkage tengevolge
van een ernstig ongeluk bij het transport van uitgewerkte brandstofstaven voor een individu op 30 meter afstand, na een uur, dodelijk
zijn, en voor een individu op 50 meter afstand na een uur ernstige
verwondingen geven. Tot op 30 meter in alle richtingen en tot op
60 meter met de wind mee zou er een hoog stralingsniveau ontstaan,
dat op 100 meter afstand tot "een-niet-dodelijk niveau" zou zijn
afgenomen (11).
De fysicus Ross komt op veel hogere cijfers dan Brobst, wanneer hij
een lekkage bekijkt, waarbij 2% van het cesium uit een transport van
3,2 ton brandstofstaven ontsnapt. Het verschil wordt onder meer veroorzaakt doordat Ross met het lange termijn effekt van cesium-134
en cesium-137 rekening houdt. Er ontsnapt 7500 Curie cesium; tweederde hiervan is cesium-134 en eenderde cesium-137. Voor hun effektieve halfwaarde tijd rekent hij 2, respectievelijk 14 jaar. Deze
halfwaarde tijd is een kombinatie van de fysische halfwaarde tijd
en de "biologische" afname van de radioaktiviteit door wind en regen.
Tot op 1 kilometer is er dan een kans op ernstige ziekten of doden,
vooral onder ongeboren of jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. ?
Als zo'n ongeluk óp een winderige dag, in een gebied met 1000 mensen/km
(d.w.z. bij een.groot dorp of een buitenwijk van een stad) gebeurt,
zou dat na 25 jaar-750 extra doden door kanker veroorzaken. Andere
effekten neemt Ross niet in beschouwing. Hij schat het effekt pp
melk en vlees van grazend vee inhet eerste jaar echter "bijzonder
groot".
.
• .
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De schoonmaak van de omgeving na een ernstig transportongeluk noemt
Brobst uitvoerbaar. De kosten zouden volgens hem in de miljoenen
dollars kunnen lopen (11). Nu betekent opruimen van radioaktiviteit
uiteraard vuil verplaatsen; de a k t i v i t e i t verdwijnt niet. Als de
"schoonmaak" niet effektief of onmogelijk i s , moet men de bodem
afgraven en gebouwen afbreken, of het gebied onbewoonbaar verklaren.
Zo moest in 1974 in Windscale de weg worden opgebroken en opnieuw
geplaveid, nadat er minder dan 0,001 gram gebruikte brandstof over
30 meter van de weg verspreid was en de ontsmétting niet effektief
was (12). Een ander voorbeeld zijn de gevolgen van een vliegramp
in Palomares in Spanje, waarbij een hoeveelheid plutonium verspreid
werd doordat twee atoombommen beschadigd werden. De bovenste laag
van een gebied van enkele hectaren moest worden afgegraven en in
stalen vaten naar de Verenigde Staten afgevoerd; een veel groter
gebied moest diep omgeploegd worden (13).
Tussenopslag van het kernafval b i j de opwerkingsfabriek
Na aankomst b i j de opwerkingsfabriek wil men de brandstofstaven niet
onmiddellijk behandelen, omdat ze nog te radioaktief z i j n . Door ze
een t i j d j e te bewaren neemt de radioaktiviteit weer verder af vanwege het verval van de kortlevende radioaktievé stoffen. De brandstofstaven worden daarom in koelbekkens opgeslagen waar ze opnieuw
minstens een half jaar in blijven* In die t i j d neemt de radioaktiv i t e i t van uitgewerkte brandstofstaven, die al een half jaar oud
z i j n , af van 4 tot 2,3 miljoen Curie per ton (14).
Voor de grote West-Duitse opwerkingsfabriek zijn 4 koelbekkens gepland, 2 kleine en 2 grote. De kleine, voor 700 ton kernafval, z i j n
bedoeld om pieken in de aanvoer-op te vangen; de grote, voor 1050
ton kernafval, zijn bedoeld als opslagruimte zolang de fabriek (nog)
niet werkt. Volgens het tijdschema van de KEWA wil men vanaf 1981
beginnen met brandstofstaven in de koelbekkens op te slaan. In 1985
zouden ze vol liggen. Dan l i g t er 3500 ton kernafval met een gezamenl i j k e a k t i v i t e i t van 8000 miljoen Curie, en een warmteproduktie van
300 miljoen kcal per uur of 35 MWth (15).
Bij de proef-opwerkingsfabriek in üarlsruhe haalt de zuiveringsinstallatie per dag 1-3 Curie aan radioaktieve stoffen u i t het water
van het koelbekken (16). Hoe groot d i t bekken is weten we niet.
In Karlsruhe is echter in 4 jaar t i j d niet meer dan 43 ton aan
uitgewerkte brandstofstaven verwerkt. Men mag aannemen dat deze
niet allemaal g e l i j k t i j d i g in het koelbekken lagen, maar bijvoorbeeld
slechts een derde daarvan, dus 14 ton (16,17).
Hiervan uitgaande kan men berekenen dat in koelbekkens gevuld met
3500 ton brandstofstaven zo'n 250 duizend Curie per jaar aan radioaktieve stoffen in het koelwater terecht kan komen. Of, en zo j a ,
hoeveel, zuivering van d i t water plaatsvindt is niet duidelijk.
In het koelwater bevinden zich vooral cesium-134 en -137 en in
mindere mate corrosieprodukten zoals cobalt-60 en mangaan-54. De
halfwaarde t i j d van deze stoffen is resp. 2 en 30 jaar, en 5,2 en
0,8 jaar (16). Er zal ook tritium in het koelwater zitten dat een
halfwaarde t i j d van ,12,4 jaar heeft. De warmte van het kernafval
wordt samen met die van de rest van het bedrijf en de opslag van
hoo.gradioaktief afval aan de atmosfeer afgegeven. Er wordt dus geen
warm water geloosd. De koelinstallatie bestaat u i t het direkte koelsysteem en een tussen-kringloop met een natte koeltoren van 8 S
12 meter hoog (18)..
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In een natte koeltoren wordt het warme water met Tucht gemengd, zodat
er water verdampt en de rest afkoelt. Alles wat in het water zit kan
zo in de lucht terecht komen. De bedoeling van de tussen-koelkringloop
is dit te voorkomen. Door het koelsysteem te lassen wil men zoveel
mogelijk garanderen, dat er geen radioaktieve stoffen uit het bedrijf
in de koeltoren of in het grondwater komen. Of het ook in de praktijk
een waterdichte garantie tégen lekken is, zal nog moeten blijken.
De KEWA houdt er rekening mee dat er per uur ongeveer 100 m uit de
kringloop van het bedrijf zal verdampen (19). Dat komt overeen met
een verdampingswarmte van minstens 50 miljoen kcal per uur of 58 MWth.
Het alternatief voor een natte koeltoren is een droge. Hierbij
stroomt het water door buizen, zodat het niet met de lucht in kontakt
komt. De toren werkt als een grote c v . Dit koelsysteem is echter
veel duurder dan een natte koeling; de technische ontwikkeling ervan
staat nog in de kinderschonen (20, 21).
Het uitvallen van de koeling bij de tussenopslag van kernafval
In een studie van een West-Duits instituut voor Reaktorveiligheid is
een berekening gemaakt van de gevolgen van het uitvallen van de
koeling van een bekken voor de tussenopslag van uitgewerkte brandstofstaven. Hierbij gaat men uit van gegevens van de KEWA over een
koelbekken met 3500 BWR- of 1400 PWR-splijtstofelementen (22).
Deze bevatten hoogstens 800 of 900 ton uitgewerkte brandstof (23).
Wanneer er geen water wegloopt, duurt het anderhalve dag voordat
het koelwater kookt. Acnt en halve dag later staan de brandstofstaven helemaal droog; in de tussentijd zijn vooral de bovenste
staven zo heet geworden, dat er radioaktieve stoffen zijn vrijgekomen. Nog eens zes tot vierentwintig uur later is de temperatuur
van alle staven tot 1700 a 1800 graden Celsius opgelopen, zodat
de staven en het beton van het koelbekken smelten en grote hoeveelheden radioaktieve stoffen vrijkomen (23). De gevolgen van zo'n ramp
zijn van dezelfde orde als bij het leegkoken van een opslagtank met
hoogradioaktief, vloeibaar afval,(25).
De uitgewerkte brandstof in het koelbekken zal echter meer kortlevende radioaktieve stoffen bevatten, dan de opslag-tank, zodat er
meer slachtoffers op korte termijn te verwachten zijn.

F
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4. DE OPWERKINGSFABRIEK
In de opwerkingsfabriek wordt de uitgewerkte brandstof van kerncentrales gescheiden in uranium, plutonium en de rest. Het uranium
zou na verrijking weer gebruikt kunnen worden als brandstof in
kerncentrales, het plutonium kan eveneens als brandstof gebruikt
worden, maar is ook bedoeld voor experimenten met de snelle kweekreaktor.
Figuur 2 is een schematische voorstelling van het fabrieksproces.
Het verloopt als volgt:
De brandstofstaven worden van het koel bekken naar de fabriek gebracht. In de zogenaamde "hete cel" worden de staven met mechanische
afstandsbediening in stukken van ongeveer 2,5 cm gehakt. De verpulverde brandstof en stukjes buis worden in heet water met geconcentreerd salpeterzuur opgevangen. De inhoud van de buizenrsplijtstoffen, spHjtingsproduktën en transuranen, lost vrijwel helemaal
op. De gasvormige splijtingsprodukten, die tot dan toe in de buizen
zaten opgeborgen, komen vrij: krypton, tritium en jodium. De
stukken buis lossen niet op en worden daarom met een zeef uit de
zure, hoogradioaktieve oplossing verwijderd. Ze vormen het hoogradioaktieve vaste afval.
In drie opeenvolgende stappen (extraktiecycli) worden nu plutonium
en uranium van elkaar en van de splijtingsprodukten en overige transuranen gescheiden. Met een organische vloeistof, een mengsel van
kerosine en tributylfosfaat, worden het uranium en plutonium uit de
zure oplossing geëxtraheerd. De vloeistof wordt na gebruik schoongemaakt en dan opnieuw gebruikt. Het overblijvende vuil is middelaktief organisch afval.
Na de eerite extraktiecyclus is er zure radioaktieve oplossing over
met nog een restje uranium en plutonium, 99% van de niet-vluchtige
splijtingsprodukten en de helft van de overige transuranen erin (1,2).
Met een verdampter wordt deze ingedikt tot hoogradioaktief afval,
vloeibaar, hetkoncentraat. Het verdampte water, het kondensaat, is
mjddelaktief.
Bij de tweede en derde extraktiecyclus en bij het schoonmaken van het
uranium en plutonium ontstaat ook radioaktieve vloeistof. Deze wordt
ingedikt tot middelaktief afval; het verdampte water is nu laagaktief.
Behalve bovengenoemde soorten afval, ontstaat er in ^e fabriek eveneens middel- en laagaktief vast afval. Dit bestaat uit filters, besmette gereedschappen, apparaten, handschoenen en dergelijke. Verder
ontstaat het, wanneer middel- en laagaktief vloeibaar afval wordt
ingedikt en met beton of bitumen (asfalt) wordt vastgemaakt (3,4).
Behalve uranium en plutonium komen er dus verschillende soorten
radioaktief afval uit een opwerkingsfabriek, en wel:
1. radioaktieve gassen
•
2. hoog radioaktief vast afval, vnl. brandstofbuizen
3. hoog radioaktief vloeibaar afval, vnl. koncentraat van de eerste
extraktiecyclus
4. middel radioaktief afval, vloeibaar, uit alle cycli
5. laag radioaktief vloeibaar afval, vooral uit de tweede en derde
extraktiecyclus, en schoonmaak- of spoelwater, afkomstig van
andere werkzaamheden
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6. middel radioaktief vast afval
7. laag radioaktief vast afval.
De hoeveelheid van elk soort afval, die overblijft na opwerking van
een ton uitgewerkte brandstof staat vermeld in tabel 3. Uit deze
tabel blijkt dat het onjuist is te stellen, dat het volume van kernafval door opwerking kleiner wp?dt. Immers een ton uitgewerkte brandstof heeft een volume van 0,1 m . Rekenen we de hele omhulling van
de splijtstofelementen mee, dag heeft een ton uitgewerkte brandstof
een volume van hoogstens 0..2 m (7,8). Na opwerking blijft er van
1 ton uitgewerkte brandstof en de omhulling daarvan tenminste 11
tot 17 m afval over. De afval gassen en het laag radioaktieve water
zijn dan nog buiten beschouwing gelaten.

Tabel 3
3
Het afval in m , dat overblijft na het opwerken van 1 ton uitgewerkte brandstof. De afvalgassen zijn buiten beschouwing gebleven
(2,4,5,6,).
Afval soort
Hoo3_aktief
vast
vloeibaar
Middel_aktief
vast
vloeibaar
organisch
Laacj_aktief
vast
vloeibaar
SAMEN

Na koncentreren
nr/ton

Hoeveelheid
m /ton

Radioaktiviteit
Curie/m
1000-10.000

0,3-0,6
3,6-5,0

0,3-0,6
0,25-1,1
0,1-1000

3-5
10-40
2-5

3-5
3-4
0,5
minder dan 0,1

10-15
35-100

'

4-6
?
1 1 - 1 7 , 2 m3

Het idee, dat kernafval in volume vermindert door opwerking, is gebaseerd op de verwachting, dat het hoogaktieve vloeibare desl van het
afval van 1 ton uitgewerkte brandstof tot minder dan 0,06 m glas of
ander materiaal,te verwerken is (9). Recente^schattingen daaromtrent
bedragen 0,06 m (10), 0,075 m (5) en 0,1 m (11,12), per ton brandstof. De rest van het afval rekent men dan niet mee. Ons inziens is
de rest niet te verwaarlozen, niet zozeer vanwege het volume, alswel
vanwege de inhoud: in het middel- en laagaktieve afval van de geplande opwerkingsfabriek komt jaarlijks 70 kg plutonium terecht en
de helft van dé overige transuranen uit de uitgewerkte brandstof
(1,13,14). Het laagaktieve water vormt een probleem, vanwege de hoeveelheid tritium die erin zit.
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Men kan nu nog de gassen buiten beschouwing laten: te zijner tijd
zullen ook zij weer "afval" vormen.
In de Nederlandse veiligheidsanalyse over ondergronds in een zoutkoepel opbergen van radioaktief vast afval wordt uitsluitend rekening
gehouden met een produktie van 0,09 m in glas verpakt hoog radioaktief afval, het zogenaamde "kernsplijtingsafyal" (ksa), per ton
uitgewerkte brandstof (15). Men gaat daarbij uit van het idee, dat
alleen dit afval naar het land van herkomst zal worden teruggestuurd
en een buitenlandse opwerkingsfabriek voor de rest zorgt.
Deze aanname betekent voor sommigen, dat zij de verantwoordelijkheid
voor dit afval verder buiten beschouwing kunhen laten. De aanname
lijkt ons minstens twijfelachtig. Nederlands afval uit kerncentrales
zou bijvoorbeeld in een fabriek in België kunnen worden opgewerkt.
Aangezien er in België nog minder opslagmoge!ijkneden zijn dan in
Nederland, is het zeer wel voorstelbaar, dat al het afval naar het
land van herkomst zou worden teruggestuurd.
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5. GASLOZINGEN
A. Hoeveelheden, normen
In het ontwerp van de West-Duitse opwerkingsfabriek wordt van 4 soorten radioaktief gas de hoeveelheid opgegeven, die geloosd zou worden.
Deze gassen, hun halfwaarde t i j d en de j a a r l i j k s t e lozen hoeveelheid,
staan in tabel 4 (1,2).
•Tabel 4

Gaslozingen van een opwerkingsfabriek voor 1400 ton kernafval/jaar
volgens de KEWA (2).
Gas

Halfwaarde tijd

Jaarlijkse lozing

tri ti urn
krypton-85
jodiur-129
alfa-aerosolen, waarin
p 1 u ton i urn, amen ei urn,
curi um

12,4 jaar
10,8 jaar
16 miljoen jaar

250 duizend Curie
15 miljoen Curie
],1 Curie
0,1 Curie

Deze opgave is onvolledig en in diverse opzichten twijfelachtig.
In 1975 werd in Zweden een studie gemaakt voor een mogelijke opwerkingsfabriek voor 800 ton kernafval. Deze werd geschreven door
een werkgroep van de United Reprocessors, waarin ook de KEWA deelnam.
Als we daarin aangegeven gaslozingen omrekenen, zou een opwerkingsfabriek voor 1400 ton kernafval per jaar de volgende hoeveelheden lozen
(3):
tri ti um
61 duizend Curie
krypton-85 17,5 miljoen Curie
jodium-129 2,6 Curie
De waarden voor krypton en jodium zijn hoger: voor tritium zijn ze
een kwart van de door KEWA opgegeven hoeveelheid.
Over tritium worden in de literatuur zeer uiteenlopende cijfers
gegeven. De totale hoeveelheid tritium, die een 1500 ton opwerkingsfabriek jaarlijks passeert, wordt meestal op 0,9 3 1,1 miljoen Curie
geschat (4,5). Het uitgangspunt van de KEWA is 1 miljoen Curie (1).
Recentelijk werd echter de tritiumproduktie van een geplande ,
Amerikaanse opwerkingsfabriek voor 1500 ton kernafval per jaar geschat óp 5,8 miljoen Curie per jaar (6).
De KEWA geeft op 25% van het tritium te willen lozen; waar ze dit
op baseert is onbegrijpelijk. Bij de opwerking van uitgewerkte
brandstof van uraniummetaal komt weliswaar 25% van de totale hoeveelheid
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t r i t i u m ' i n de afvalgassen terecht, maar de geplande West-Duitse
fabriek is bedoeld voor uitgewerkte brandstof van uranium-oxide,
waaruit volgens betrouwbare bronnen 1-6% t r i t i u m vrijkomt.
Volgens een Amerikaanse en een Belgische bron zou het 1% z i j n (7,8).
Volgens een artikel van een medewerker van het I n s t i t u t für Heisse
Chemie van het Kernforschungszentrum Karlsruhe, gedateerd 12-1-1976,
komt er 5% tritium v r i j als waterdamp (HTO), en 1% in de vorm van
gas (HT of T2) (9). De in punt a. hierboven genoemde tritiumlozing
bedraagt eveneens 6%.
In Amerikaanse literatuur gaat men er meestal van u i t , dat het t r i tium, dat niet via het water geloosd kan worden, via de schoorsteen
geloosd wordt. De KEWA zou d i t echter niet van plan z i j n .
De genoemde alfa-aerosolen bestaan u i t stofdeeltjes, waar aTfa-stra»
lers aan vastzitten. Dit z i j n voornamelijk: (10,11)
plutonium-238,
plutonium-239,
plutonium-240,
plutonium-241,
plutonium-242,
americium-241
americium-242
americium-243
curium-242
curium-243

curium-244

halfwaarde t i j d

87 jaar
24400 jaar
6600 jaar
14,3 jaar
387000 jaar
433 jaar
152 jaar
7370 jaar
163 dagen
32 jaar
18 jaar

Plutonium-241 zendt behalve alfa- ook bêta-straling u i t .
Tabel 5.

Overzicht van alfa-stralers in alfa-aerosolen.-

Volgens berekeningen van het I n s t i t u t FDr Angewandte Systemanalyse
van het Kernforschungszentrum Karlsruhe zou b i j opwerking per jaar
en per 1000 MWe aan kerncentrales (MWe = Megawatt elektrisch vermogen)
3,007 mi U i Curie aan alfa-aerosolèn geloosd worden. Dan gaat men u i t
van het lozen van ëën miljardste van de inventaris, een "representat i e f "gemiddelde op basis van omvangrijke literatuur" (12).
Een opwerkingsfabriek voor 1400 ton kernafval "bedient" 47.000 MWe
aan kerncentrales. De lozing van alfa-aèrosolen. zou dus om precies
te zijn 47 x 3,007 mCurie = 0,14 Curie kunnen z i j n . Schwibach end
Jacobi, beide verbonden aan een instituut voor stralingsonderzoek,
zeggen echter, dat er "voor een nieuwe opwerkingsfabriek (van) een
afschëidingsfaktor voor aerosolen van een honderdmiljoenste (wordt)
uitgegaan". Z i j baseren dat op literatuur van Euratom en u i t de
Verenigde Staten van recente datum; 1973-75. Volgens hun cijfers zou
een opwerkingsfabriek voor 47.000 MWe 0,8 Curie aan alfa-aerosolen
lozen (13).
De uitworp van "gemengde aerosolen", d.w.z. stofdeeltjes waaraan
andere radioaktieve stoffen dan alfa-stralers gehecht z i j n , is niet
opgegeven. Voor de opwerkingsfabriek voor 1500 ton kernafval/jaar>
en 5 ton/dag, die b i j Barnwell in de V.S. is gepland, schat men de
uitworp op 0,17 Curie gemengde aerosolen per dag (14). Ook'in een
artikel van Bonka en anderen wordt d i t getal genoemd (4). Voor
een opwerkingsfabriek voor 1400 ton/jaar betekent d i t een uitworp
van 47,6 Curie gemengde aerosolen per jaar.

r
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f. Een deel van de gassen ontstaat bij de verbranding van vast afval
zoals handschoenen, laboratcriumjassen, celstof, filters, etc. Er
zou per jaar 20.000 m van dit soort afval verbrand moeten worden.
Aangezien radioaktiviteit niet verdwijnt door verbranding, moet
de rook gezuiverd worden. Men heeft echter geen ervaring met zulke
grote hoeveelheden. Er worden moeilijkheden verwacht met cesium
en ruthenium, beide half-vluchtige tot vluchtige stoffen,.
In het afval zitten weinig alfa-stralers per kubieke meter, maar
ahles bij elkaar wordt het toch zoveel dat men zich afvraagt of er
niet betere rookfilters gemaakt moeten worden (15).
Gezien de onduidelijkheden lijkt het ons niet waarschijnlijk, dat met
deze rookgassen rekening gehouden is in opgaven van de lozing van
radioaktieve gassen van de KEWA of anderen.
Tot de in punt e en f genoemde stoffen behoren o.m. de volgende
bêta-stralers (4,16,17):
selenium-79
halfwaarde tijd 70.000 jaar
strontium-89
„
51 dagen
strontium»90
„
28,1 jaar
yttrium-90
„
2,68 dagen
zirkonium-95
„
63,3 dagen
niobium-95
„
35 dagen
technetium-99
„0,21 miljoen jaar
ruthenium-106
ii
1,0 jaar
tellurium-127 m
„
105 dagen
cesium-134
M
2,3 jaar
cesium-137
,.
30,0 jaar
cerium-141
„
32,5 dagen
cerium-144
„
290 dagen
prometium-147
„
2,52 jaar
Tabel 6

Overzicht van bëta-stralérs in gemengde aerosolen.

Hoewel het sinds 1974 bekend is, dat de lozing van radioaktief
koolstof-14, uit een opwerkingsfabriek voor gewonen kerncentrales
niet te verwaarlozen is, wordt het door de KEWA niet genoemd (18,19).
Koolstof-14 heeft een halfwaarde tijd van 5730 jaar. Voor de jaarlijks te lozen hoeveelheid vonden we verschillende cijfers, die we
omrekenden voor een geplande West-Duitse opwerkingsfabriek voor 1400
ton kernafval/jaar, ofwel voor 47.000 MWe aan kerncentrales.
Tabel 7 Cijfers voor de jaarlijkse lozing van koolstof-14 uit een
opwerkingsfabriek,, omgerekend voor een fabriek voor 1400
ton kernafval.
enhJacobi
AEC
ERDA
Gillberg

(20)

± 2000 Curie/1500 ton, d,w.z. + 1800 Curie koolstof-14/jr

1056 Curie/1500 ton, d.w.z.
• 985 Curie
13-15 Curie/1000 MWe, ,
658 Curie.
320 Curie/800 ton,
"
560 Curie
Het kan zijn, dat een gedeelte van de totale hoeveelheid kool stof-14
in de opwerkingsfabriek wordt vastgehouden, doordat zich mécnyljodide vormt (22).
(19)

- 21 h. Behalve eerder genoemde stoffen wordt er volgens het jaarverslag van
het Kernforschungszentrum Karlsruhe.NO, N02, 02, N2, NH3, H20 en Xenon
geloosd (23). Xenon-133 heeft een halfwaarde tijd van 5,3 dagen.
De stikstofoxiden NO en N02 kunnen radioaktief stikstof bevatten,
maar de langste halveringstijd hiervan is 10 minuten én dus verwaarloosbaar. De andere stoffen zijn niet radioaktief. De hoeveelheid
stikstofoxiden, die jaarlijks in de geplande fabriek vrij zou komen,
zou echter 600 ton bedragen (24). Dit is een hoeveelheid die vanuit
het oogpunt van "gewone" chemische vervuiling niet verwaarloosbaar
is.
,
Tabel 8
Jaarlijkse gaslozingen (Curie/jaar) uit een opwerkingsfabriek voor
1400 ton/jaar uitgewerkte kernbrandstof: de gegevens van de KEWA
vergeleken met die uit andere bronnen. De cijfers tussen haakjes
(bovenaan) verwijzen naar de referenties.
KEWA
(1)
t r i t i urn
250.000 Ci
krypton-85
15 miljoen
jodium-129
1,1 Ci
alfa-aerosolen 0,1 Ci
gem.aerosolan
kool stof-14
-

Un. Reprocessors
(3)

ORNL KFK. Schwibach Diversen
(14) (12) & Jacobi(13)

61.000 Ci
17,5 miljoen
2 ,6 Ci
C),14 iCi 0,8 Ci
46,7 Ci
+1800 Ci

560-985 Ci

Mormen
.
Om de geplande, d.w.z. de in tabel 8 genoemde hoeveelheid radioaktieve gassen volgens de normen te kunnen lozen, zou men de gassen
op 400 meter hoogte in de lucht moeten brengen. Daardoor zouden de
gassen voldoende verspreid worden, voordat ze op dë grond of in menselijke longen terecht komen. De totale hoeveelheid radioactiviteit
neemt uiteraard niet af door'verdunning. Bovendien is een schoorsteen
van 400 meter hoogte 4 x zo hoog als de Martinitoren in Groningen,
of de Domtoren in Utrecht. Als men 90% van de krypton-85 in de fabriek vasthoudt, hoeft nog maar op 200 meter hoogte geloosd te worden
(25).
en geadviseerde normen.
De omvang van de lozingen van radioaktieve gassen wordt nog wat
duidelijker door ze te vergelijken met recente adviezen over lozingsnormen voor opwerkings fabrieken. Hiervoor drukken we de lozing van
tritium, krypton en jodium uit in het percentage van de totale
hoeveelheid van het betreffende gas, die volgens de KEWA in de fabriek
vrijkomt. De eigenlijke nonnen zijn uiteraard uitgedrukt in het aantal
kg. of Curie, dat geloosd mag worden. De reden om deze om te rekenen
in percentages van het totaal hangt samen met de eisen, die -uit de
normen voortvloeiend- aan de zuiveringsapparatuur gesteld moeten worden.
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De effektiviteit hiervan wordt vaak aangegeven in het percentage
van de te zuiveren hoeveelheid, dat de apparatuur nop doorlaat
(c.q. vasthoudt). De vergelijking is samengevat in de hiernavolgende
tabel 9
Tabel 9
Vergelijking van de geplande lozing van de opwerkingsfabriek (1)
met adviezen over lozingsnormen van de EPA (26), volgens rapport
Jülich-1220 (27) en van Bonka e.a. (28,29).
Geplande lozing Advies
KEWA
EPA

Advies Jülich-1220
korte
lange
termijn
termijn

Advies Bonka
e.a.

tritium
25%
10% •
U
1%
krypton-85
100%
17%
10%
1%
1%
jod'ium-129
2%
0,5%
1%
0,1%
0,2%
alfa-aerosolen
0,1 Curie
0,0025 Curie
•
Het officiële Amerikaanse bureau voor Milieubescherming, de EPA, hield bij
haar advies rekening met de effekten van de lozingen uit Amerikaanse
kernenergiecyclus in de eerstkomende 50 jaar (26). Ze gaat daarbij uit
van de geplande ontwikkeling van vrijwel de gehele Amerikaanse kernenergiecyclus:de opslag van radioaktief afval en de ontmanteling van de
bedrijven zijn niet meegerekend (30). Voor tritium en koolstof-Ï4 stelt
de EPA geen normen voor, omdat de beschikbare kennis over de technische
mogelijkheden om lozing van deze stoffen te beperken ontoereikend is (31).
Over gemengde aerosolen zegt de EPA niets.
In rapport 1220 van de Kernforschungsanlage Jülich, uitgebracht aan
het.Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Bondsrepubliek, werd de
stralingsbelasting, tengevolge van de West-Duitse kernenergie tot het
jaar 2075 berekend. Alleen de lozingen van diwrse types kerncentrales
en van de opwerkingsfabrieken werden meegerekend. "Om tijdsredenen"werd
alleen met tritium, krypton-85, jodium-129 en -131 en xenon-133 rekening gehouden (32); dus niet met koolstof-14, alfa- en gemengde aerosolen.
In ^ t artikel van Bonka en anderen, dat in het kader van het werk aan
het rapport Jülich-1220 ontstond, maar veel gedetailleerder is, werd
gezegd, dat de alfa-aerosolen niet i,n aanmerking zijn genomen, omdat
"onze kennis hierover nog zeer gebrekkig is" (33). In tegenstelling
tot het rapport Jülich-1220 schrijven de auteurs hier uitdrukkelijk
dat een beperking van de lozingen tot de in tabel 9 aangegeven percentages bij de eerste opwerkingsfabriek gerealiseerd moeten worden (28).
In al deze gevallen gaat men uit van lozingen bij "normaal bedrijf",
dat wil zeggen:er is geen rekening gehouden met lekkages, ongelukken enz.
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B, Biologische gevolgen, stralingsbelasting, reirrigingsapparatuur
Tri ti urn

•

Biologische gevolgen.

Het tritium, dat door de bpwerkingsfabriek geloosd wordt, bevindt zich
voornamelijk in de vorm van getritiëerd water, HTO; dat wil zeggen het
is gebonden in water(damp). Men schat, dat het zich via de oceanen
in.10 a 20 jaar gelijkmatig over de aardbol verspreidt. Plaatselijk,
in meren of binnenzeeën waar niet veel stroming i s , kan de concentratie
echter hoog oplopen (34).
Het in water gebonden tritium kan o.a. door groene planten -via de
fotosynthese- worden gebonden aan organische verbindingen, zoals koolhydraten, eiwitten en vetten. Behalve via inademing kan tritium dus
ook zowel via drinkwater als via voedsel in mensen en dieren terecht
komen (35). Het binnendringen van tritium in het menselijk lichaam,
in welke vorm dan ook, vormt een mogelijk gevaar voor de gezondheid.
Als het gebonden aan thymi dine in de bloedsomloop wordt opgenomen, kan
het in het erfelijk materiaal worden ingebouwd (36),
De halfwaarde tijd van tritium is 12.4 jaar. Het zendt zwakke bèta 1
- straling uit 3 die in het lichaam niet verder dan ongeveer eentiende
millimeter komt. Het is daarom nog een open vraag of het juist i s ,
dat de huidige maximaal toelaatbare dosis voor inwendige besmetting
met tritium gebaseerd is op de gemiddelde dosis van het hele lichaam
of een heel orgaan. Omdat de straling niet zo ver komt, is de geadsorbeerde dosis in een microscopisch klein gebiedje rond het ingebouwde tritium vele malen groter dan de gemiddelde dosis van het hele
weefsel (36). Als er sprake zou zijn van niet-lineairé schade-effekten
kan er meer schade aangericht worden, dan men op basis van de gemiddelde dosis zou verwachten.
Uit cijfers van Escherich, de direkteur van de (thans gesloten) Eurochemic opwerkingsfabriek, zou men kunnen opmaken dat van het tritium
1 Curie in de vorm van waterstofgas, HT, geloosd wordt (37). In
tegenstelling tot het getritïserde water heeft dit waarschijnlijk
een lange verblijfstijd in de atmosfeer (35).
In een recent literatuur-overzicht m.b.t, tritium komt Van Ginkel tot
de konklusie: "Bij het beoordelen van de radiotoxiciteit van tritium
kan niet buiten beschouwing worden gelaten, dat onze kennis betreffende het gedrag van dit radionuclide in de gecompliceerde biosystemen,
waartoe het in principe ongehinderd toegang hèeft 3 gering i s , terwijl
door de indrukwekkende tritiumlozingen een groot deel van de wereldbevolking onvermijdelijk aan een verhoogde inwendige besmetting zal
worden blootgesteld." (38).
Stralingsbelastiftg.
.
Volgens Amerikaanse berekeningen voor de opwerkingsfabriek in Barnwell
zou de lozing van 0,25 miljoen Curie tritium overeenkomen met een .
lichaamsdosis van 0,36 mrem/jaar" door uitwendige straling en 0,72
mrem/jaar door inwendige straling (39). Op welke afstand, dus voor
hoeveel mensen dit geldt,,:is onduidelijk.
Volgens het rapport JUTich-1220 zou de lichaamsdosis op de ongunstigste plaats iri.de omgeving van de opwerkingsfabriek 12,5-25 mrem/jaar
bedragen (40). Uit een diagram elders in het rapport blijkt dat
"in de omgeving" betekent op ongeveer 1 km van de schoorsteen (41).
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Volgens de KEWA is die lichaamsdosis 0,3 mrem/jaar als het tritium
op 400 meter geloosd wordt, en 1,4 mrem/jaar als het op 200 meter
hoogte geloosd wordt (1),
Op basis van theoretische en.experimentele gegevens moet volgens Van
Ginkel niet ui gesloten worden geacht dat bfj gebruik van de huidige
ICRP-richtlijnen het dosis-equivalent voor tritium (HTO) bij lage
dosis een faktor 2-3 wordt onderschat (42), Dat wil zeggen: de hierboven genoemde stralingsbelasting door tritium, die met behulp van
die ICRP-richtlijnen is berekend, kan 2 tot 3 keer te laag zijn.
Apparatuur.
Het zou theoretisch mogelijk zijn 99% van de tritium met het zogenaamde voloxidatieproces uit de te lozen gassen ^af te scheiden en
vast te houden. "Een reeks van technische vragen moet echter nog
........ opgelost worden, voordat (dit) ..... proces in ......o,.
toekomstige opwerkingsfabrieken gebruikt kan worden"„ aldus Escherich
(43). "Het ontwikkelingswerk bevindt zich ..... in een zeer vroeg
stadium, zodat technisch gebruik nog niet in zicht is." schrijven
medewerkers van de Kernforschungsanlage Jülich (44). Zij achten
afscheiding van 99% van. het krypton en tritium vóór 1995 nog niet
mogelijk (45). Hetgeen betekent, dat tegen de tijd dat de apparatuur
gebouwd zou zijn, de geplande opwerkingsfabriek op het punt staat
dicht te gaan (bedrijfstijd 15 § 20 jaar). Overigens vragen we ons
wel af hoe iemand in 1975 iets zinnigs kan zeggen over apparatens
waarvan men verwacht dat ze over 20 jaar zijn ontwikkeld.
Volgens de schrijvers van rapport Oülich-1220 kan de 99% afscheiding
van tritium naar verhouding buitengewoon duur worden3 als het niet
mogelijk is getritieerd water in zee te lozen of in afgesloten,
poreuze bodemlagen te pompen, nl. 2 4 5 maal de totale investeringskosten van de opwerkingsfabriek (46). Vanwege de lange termijneffekten van tritium acht men lozen in zee niet zo wenselijk (47):
naar de tweede "opslagmogelijkheid" is onderzoek gaande (15),

Krypton-85
Biologische gevolgen.
Nadat de opwerkingsfabriek krypton-85 geloosd heeft, mengt dit zich
evenals de andere radioaktieve stoffen met de omringende lucht. Maar
in tegenstelling tot de andere stoffen is krypton een edelgas.
Dat wil zeggen: het vormt geen chemische verbindingen en het bindt
zich dus bijv. niet. aan voedingsstoffen in planten. Het blijft een
gas, dat langzamerhand door de hele atmosfeer wordt verspreid. Men
neemt aan, dat het zich in één a twee jaar over de hele aardbol
verdeelt.(48-50).
Krypton-85 zendt bèta-stralen uit 9 de halfwaarde tijd is 10,8 jaar.
Als er in de lucht, die een mens omringt, een radioaktieve stof
aanwezig i s , ontvangt die mens door.de straling uit.de omringende
lucht op zijn huid een "huiddosis'!. Er^ontstaat een "lichaamsdosis"
door de straling die hèt lichaam zowel van buiten als van binnenuit
ontvangt. Op dezelfde manier spreken we van een "orgaandosis".
De straling van binnenuit is de straling van ingeademde of via
voedsel binnengekomen stoffen,
Krypton-85 komt via inademing in de longen. Het lost in kleine hoeveelheid in het bloed op, en kan zo overal in het lichaam terechtkomen. In vet weefsel kan per gram ruim 6 keer zoveel worden opgenomen als in niet-vette s d.w.z. voornamelijk water en eiwit bevattende, weefsels (51,52),
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De huiddosis, die door de kry'ptoh-85 veroorzaakt wordt3 is veel groter,
dan de lichaamsdosiss de schattingen lopen uiteen van 30 tot 100 x groter
(53,54), (4.9,50,55)'. Dikwijls wordt gezegd, dat de toename van huidkanker
het voornaamste:prqbleem.:zou z i j n van opeenhoping van krypton?85 i n de
atmosfeer. Dit l i j k t , echter, een té snelle konklusie.
Recent onderzoek w i j s t erop, dat de longen of.de bloedvormende organen
het meest gevoelig zouden zijn (56); Volgens het Amerikaanse bureau voor
Milieubescherming! tiet EPA,.1s het effekt van een.bepaalde lichaamsdosis
300 x groter dan het effekt.van.een even.hoge huiddosis.,Dat zou oete* .
kenen, dat.een hoeveelheid.krypton-85 |n .de.lucbt-door.de.lichaamsdosis drie t o t tien maal zoveel genetische afwijkingen.en kankergevallen
met en zonder dodelijke afloop veroorzaakt ais gevallen van huidkanker,
die door de huiddosis van die krypton ontstaan. Overigens z i j n deze
cijfers gebaseerd op schattingen. In elk geval z i j n die yqor genetische
afwijkingen v r i j onzeker: ze kunnen 5 x te hoog of te laag z i j n (57).
Stralingsbelasting.
Uit het jaarverslag van het Kernforschungszentrum Karlsruhe b l i j k t , dat
er gedetailleerde berekeningen zijn gemaakt voor de regionale en lokale
straTingsbeiasting door krypton-85„op basis van de meteorologische gegevens van Hannover. Een diagram in d i t jaarverslag toont dat een opwerkingsfabriek die 15 mi Ijoen,Curie krypton loost u i t een schoorsteen
van 200 meter hoogte, tot op.5.a 10 km afstand een huiddosis van meer
dan 10 mrem/jaar veroorzaakt (58). Uit een plaatje in een deelstudie
van het rapport Jlilich-122Ós kan men opmaken dat dezelfde hoeveelheid
krypton, indien geloosd op 100 meter hoogtes de volgende gemiddelde
huiddosis veroorzaakt; . . _ ' • • • ,
op + 4 km afstand een huiddosis van 25 mrem/jaar
op T5-20 km afstand een huiddosis van 12,5 mrem/jaar
op 30-60 km afstand een huiddösis van 6,35 mrem/jaar.
Ook hier ontbreken gedetailleerde c i j f e r s (59).
< ' '
Öpeenhopingseffekten z i j n buiten beschouwing.gebleven.
.
Het rapport Julich-1220 geeft wèl c i j f e r s voor de maximale hüiddosis
in de buurt van een.West-Duitse;.opwerkingsfabriek, die u i t een 100
meter hoge schoorsteen 10 tot -20 miljoen.Curie krypton-85 en 1,miljoen
Curie t r i t i u m loost,.nl .400..tot.700.mrem/jaar. (60,61).. Uit diagrammen
b l i j k t , dat Vin ds buurt".ongeveer op.1.km afstand betekent (41). •. .
In de eerder:genoemde,deel studie.worden.cijfers genoemd, die voor de
geplande.opwerkingsfabriek.overeenkomen met een maximale huiddösis
ten gevolge.van.krypton v.an.258'mrem én.300 mrem.(59,62). Volgens
de KEWA bedraagt.de.maximale,huiddosis:ten gevolge.van 15 M l j o e n
Curie krypton-85, geloosd op .400 meter hoogte . . . . . . . 20 mrem/jaar;
wanneer 90%;van de krypton in de fabriek wordt vastgehouden en de
rest op 200 meter hoogte geloosd wordt'zou de maximale huiddosis
10 mrem/jaar bedragen (1).
.'
Beïnvloeding van het weer ?..'.'• - ' • " : - . ' . ' .
In een recent aritikel w i j s t dé.natuurkundige Boeck eropi dat er weinig
bekend is over de invloed yah kryptön-85 op het weer. Er zijn.weinig
wetenschéppers die" er zich,
voor interesseren, en het publiek is zich
niet bewustvdat:fde;mens";tegeTiwöördig in staat én van plan Is genoeg
kryptonr85 te lozen, óm.de.eTektrfobheièigenschappen van.dè atmosfeer
t e
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Het geloosde krypton-gas verspreidt zich binnen twee jaar over de
aardbol (zie.boven), Door.de halfwaarde t i j d van krypton-85j 10,8
jaar, zal.het zich opeenhopen totdat het verval,.d.w,z. de afname
van de r a d i o a k t i v i t e i t , in evenwicht is met de toename door lozing
ervan. Als de geplande.opwerkingsfabriek per jaar. 15 miljoen Curie
krypton-85 in.de atmosfeer loost, is er in de uiteindelijke evenwichtssituatie 230 miljoen Curie krypton-85 in de atmosfeer, Dit
is dan het honderdvoudige.van wat er momenteel in de atmosfeer aanwezig i s , dat er.voornamelijk door.de.proefexplosies.van.atoombommen
in terecht gekomen is„ .De.toename, van.krypton~85 kan de'.elektrische
weerstand van de atmosfeer doen verminderen. Voorzover bekend» zou
d i t een effekt kunnen hebben op.onweer, de vorming van regendruppels,
met name wolkbreuken, en deeltjesvorming van sulfaten. "Als de toename van krypton-85 in de atmosfeer doorgaats kunnen wereldomvattende
veranderingen van de.atmosferische e l e k t r i c i t e i t binnen 50 jaar
optreden. Onze kennis is onvoldoende om de mate van daaruit volgende
veranderingen van het weer te bepalen en of deze gunstig of schadel i j k zouden z i j n . Door de 10-jarige halfwaarde t i j d van krypton-85
kunnen de wereldomvattende veranderingen tientallen jaren duren."
aldus Boeck (56).

Apparatuur.
De berichten over de mogelijkheid om krypton-85 in de opwerkingsfabriek vast te houden l i j k e n tegenstrijdig.-In het ontwerp van de
fabriek houdt de KEWA er rekening mee dat de apparatuur om 90%
van het krypton vast te houden v66r 1985 niet klaar i s , d.w.z. als
de fabriek in bedrijf zou moeten gaan (25). Volgens het rapport
van JUlich-1220 zou apparatuur om krypton vast te houden pas na 1995
gerealiseerd kunnen worden (45).
Het Amerikaanse bureau voor Energie Onderzoek en Ontwikkeling, ERDA,
s c h r i j f t hierover: "Er is tenminste één verkoper die krypton-xenon
apparatuur aanbiedt, die gebaseerd is op cryogene d e s t i l l a t i e of op
fluor-koolstof adsorptie. Dus er is apparatuur beschikbaar. Het
l i j k t ons echter dat zulke apparatuur het eerst in kerncentrales
gebruikt zal worden, niejt in opwerkingsfabrieken. Het afgas van een
opwerkingsfabriek is een veel komplexer mengsel dan dat van een kerncentrale. Momenteel wordt experimenteel bekeken of het fluor-koolstof
absorptie proces geschikt is voor de omstandigheden van een opwerkingsfabriek, met het doel de voorgenomen werkzaamheden over een
paar jaar te voltooien. Totdat d i t werk is afgerond» beschouwen toekomstige gebruikers van het proces het als niet-beschikbaar."
Uit het verdere verhaal b l i j k t dat de Amerikaanse Atoom Energie'
Commissie gelooft dat de apparatuur in 1979 beschikbaar is (64).
Om het voorafgaande naar waarde te kunnen schatten, moet men bedenken,
dat kerncentrales 1% van de krypton-85 van de hele kemenergiecyclus
lozen en opwerkingsfabrieken de rest.
In een overzicht van de stand van de technologie* voornamelijk gebaseerd op literatuur u i t 1971, vinden we de volgende gegevens:
Cryogene, d „ i . dièpgekoelde d e s t i l l a t i e kan 98% krypton vasthouden.
De techniek is ontwikkeld en heeft op een schaal van betekenis gewerkt. Een ernstig probleem van het proces, vooral als het in een
opwerkingsfabriek wordt toegepast, is het explosiegevaar als gevolg
van aanwezigheid van ozon (dat ontstaat door bestraling van zuurstof)
of vloeibare zuurstof, gemengd met koolwaterstoffen en stikstofoxiden.
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Fluro-koolstof adsorptie kan 98fê krypton vasthouden. De techniek is op
het laboratoryurn-schaal ontwikkeld, en.niet op grote schaal getest (65).
In 1975 meldde eeD Duitse firma, dat zij een nieuwe techniek had ontwikkeld, die gebruikt kon.worden voor.de vangst van krypton-85 uit
het afgas van.opwerkingsfabrieken. De.techniek is gebaseerd.op adsorptie
verrijking met.geaktiveerde.kool.(66)..Dit.is.een.bekende techniek,
maar hij.had totnutoe het nadeel, dat men hiermee het krypton niet
kon koncentreren.(65). Dit.is noodzakeJijk.voor.de opslag.van.krypton.
Het.nieuwe is nu kennelijk de verrijkingj die koncentratie van het
gas wêl mogelijk zou maken.
Volgens een vrij recent artikel van een medewerker van het Kernforschungszentrum in Karlsruhe over de afgas reiniging van de geplande opwerkingsfabriek zou men echter gebruik willen maken van cryogene destillatie,
deze is volgens hem het meest ontwikkeld, laat de beste koncentratie van
het gas toet en men verwacht
er bij de opslag de minste korrosieproblemen
van. Hij schrijft echter: iTVoor (deze techniek) bestaan behalve theoretische overwegingen en de bedrijfservaringen met een kleine kryptonvangst installatie in Idaho~Falls (V.S.) geen ervaringen." (67). Volgens
dezelfde auteur zou men theoretisch 99,9% kunnen vasthouden, maar voor
"normaal bedrijf" verwacht hij 99% (68).
Volgens de KEWA zal "Het gasvormige, krypton-85 bevattende, afval . . . . . .
in drukflessen opgeslagen (worden). De opslagplaats is geschikt om een
langdurige gevaarloze opslag, eventueel tot volledig radioaktief verval , te verzekeren." (69). Voor volledig radioaktief verval van krypton85 is ongeveer 200 jaar nodig. Indien datzelfde verva' van krypton-85
ook koolstof-14 bevat, duurt volledig verval ongeveer 115.000 jaar.
Waar die opslagplaats i s , en welke levensduur de drukflessen hebben,
blijft onbekend.
Het kan zijn, dat het verschil tussen de Duitse en Amerikaanse rapporten ontstaan is doordat de Duitse rapporten zich uitspreken over in
Duitsland te ontwikkelen apparatuur, terwijl de Amerikaanse rapporten
over Amerikaanse apparatuur gaan. Voorzover na te gaan liggen de schattingen van de kosten van de apparatuur ongeveer in dezelfde orde;
125 miljoen DM (in een fabrieks-komplex, dat tussen 5000 en 8000 miljoen
DM zou gaan kosten (46,70).

Jodium-129
Biologische gevolgen.
Nadat het radioaktieve jodium geloosd i s , bereikt het de mens door
inademing van de lucht of via voedsel. De "meest kritieke weg voor
het jodium" ontstaat, doordat het op weiland neerslaat en via koeiemelk de meest kwetsbare groep, nl kinderen, bereikt (71). Via deze
"melk-weg" ontstaan hoge koncentraties van radioaktief jodium in de
schi 1 dkl ier. Daardoor, neemt-de.kans. .op-schildklierknobbeltjes toe.
Deze ontwikkelen zich .in 10% van.de.gevalleatot-een.kwaadaardig
gezwel, volgens-de,Nederlandse gezondheidsraad.(72).
Vanwege de2e.eigenschap .van jodium werd na een brand in een kernreafctor bij Windscale.(Engeland), waarbij 20„00Q.Curie jodium-131
ontsnapte,. a'lle2melk (meer dan 2 miljoen liter) uit een gebied van
meer dan 500 km , opgekocht en in de rivieren en in zee gegooid.(3).
Ook na een ongeluk bij de opwerkingsfabriek in La Hague (Frankrijk),
waarbij 5 Curie Jódium-131 vrijkwam, kocht de Kommissie voor Kernenergie, de CEA, een deel van de melkproduktie uit de omgeving op
(74,75).
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Tijdens een voor1ichtingsbijeenkomst.over.de geplande West-Duitse opwerkingsfabriek deelde een.vertegenwoordiger van een i n s t i t u i r voor
reactorveiligheid mee,."dat h e t . v r i j waarschijnlijk niet tot beperking
van de veeteelt zou komen. Maar de melk u i t de direkte omgeving van de
fabriek zou toch bijzonder gemerkt en.doorlopend onderzocht moeten wordenVoor de konsumptie zou.slechts een.bijzondere groep personen in aanmerking komen." (?).(76)„.
Een maand later werd op een bespreking meegedeeld,"dat de landbouw voor
deze fabriek een bijzonder offer moest brengen» ongeacht waar h i j zou
komen te staan. In de nabijheid zouden de boeren van veeteelt op andere
takken van produktie moeten overschakelen." (77).
Een kerncentrale loost "normaal" ongeveer 255 Curie jodium. Deze a k t i v i t e i t komt voor tweederde van jodium-133 en voor de rest van jodium-131
en jodium-135 (78). Deze soorten radio-aktief jodium hebben halfwaarde
t i j d van resp. 21 uur* 8 dagen en 6,7 uur. Dat wil zeggen het grootste
deel van de radioaktiviteit is na 18 dagen vervallen, de totale hoeveelheid na een half jaar.
De geplande lozing van de opwerkingsfabriek is 1,1 Curie of meer, maar
deze a k t i v i t e i t komt volledig van jodi urn-129£_ waarvan de halfwaarde
t i j d 16 miljoen jaar bedraagt. Dit betekent dat er b i j de jodiumlozing
u i t een opwerkingsfabriek3 in tegenstelling tot een kerncentrale, op
twee manieren met een langer termijn effekt rekening moet worden gehouden. Omdat de radioaktiviteit van jodi um-129. naar menselijke maatstaven gemeten niet afneemt3 betekent elke lozing een definitieve toename van de hoeveelheid radioaktief jodium in het milieu. Anders gezegd: het akkumuleert in het milieu. Ten tweede ontvangen mensen, die
d i t jodium opgenomen hebben, voortduren (bèta-)straling, zodat niet
de dosis van slechts êën jaar, maar de dosis voor de rest van hun leven,
b i j v . 30 of 70 jaar 9 berekend moet worden. Hierdoor wordt de stralingsbelasting van andere organen dan de schildklier ook belangrijks eierstokken bijvoorbeeld (79). In de hierna te noemen cijfers is met deze
twee effekten geen rekening gehouden.
Stralingsbelasting.
Volgens een artikel van Bonka en anderen bedraagt de maximale stralingsdosis voor de schildkliei^ ten gevolge van een jaarlijkse lozing l s l
Curie jodium-129: 2,2 mrem/jaar via inademing, plus 611 mrem/jaar via
voedsel (80). Dit z i j n de cijfers voor kritische bevolkingsgroepen, in
d i t geval waarschijnlijk kinderen. De plaats van de maximale stralingsbelasting l i g t waarschijnlijk op j+ 1 km van de fabriek.
Het a r t i k e l , waaruit deze cijfers af te lezen z i j n , was een uitvoerige
deelstudie van het rapport Jülich-1220. De c i j f e r s u i t d i t laatste
rapport zijn echter anders. Hierin komt men voor 1,1 Curie/jaar aan
jodium-129 u i t op een maximale stralingsdosis van 41,3 mrem/jaar voor
volwassenen, en 99 mrem/jaar voor kinderen van een half jaar, de
kritische groep (81). Het is onduidelijk., waar het verschil tussen
deze c i j f e r s voor de kritische groep op berust. De versprei dings faktor,
waardoor men rekening houdt met schoorsteenhoogte, weersgesteldheid
enz., is in beide gevallen hetzelfde.
Uit de cijfers van het Amerikaanse bureau voor Milieubescherming, EPA,
valt af te leiden, dat volgens hen de maximale stralingsbe'asting
voor.de schildklier door de lozing van l s l Curie of 2% jodium-129
165-280 mrem/jaar bedraagt (82).

~ilr

- 29 -

Volgens de KEWA is de maximale belasting 22 mrem/jaa^ als er 1,1 Curie
jodium-129 op 400 meter hoogte geloosd wordt; de maximale stralingsbelasting zou 50 mrem/jaar worderu als men 0,5 Curie op 200 meter hoogte
loost (1)„

Apparatuur.
Volgens Bonka en anderen moet de opwerkingsfabriek beslist 9999% van
de jodium-129 vasthouden (28)„.Het Jülich-rapport adviseert "met het
oog op de technische mogelijkheden van dit moment" in de eerste grote
opwerkingsfabriek te streven naar 99% vasthouden (83). Dë KEWA zou
98% vasthouden als de schoorsteen 400 meter hoog wordts maar wil 99%
vasthouden als de lozing op 200 meter hoogte plaatsvindt. Tijdens een
voordracht in november 1975, over de zuivering van jodium en aerosolen
uit het afgas van de geplande opwerkingsfabriek, werd gezegd„ dat
tenminste 99,7% en beter 99,97% van het jodium zou moeten worden vastgehouden (84).
De EPA acht het mogelijk* dat er na 1980 apparatuur beschikbaar i s , om
99,9% jodium vast te houden (82). In Rusland worden in kerncentrales
filters gebruikt, die ongeveer die hoeveelheid vasthouden (85). Er is
in Karlsruhe op laboratoriumschaal een filter ontwikkelde dat bij de
eerste test meer dan 99,99% van de jodium.uit afgas vasthield (85S86)„
Of deze efficiëntie ook in een grootschalige fabriek gehaald wordt5
moet men uiteraard afwachten.
Het radioaktieve jodium wordt bij de vangst in een "praktisch onoplosbare verbinding omgezet:, die zich zonder gevaar laat opslaan en
opbergen." (85). Deze onoplosbare verbinding is zilverjodide, op zichzelf is deze heel slecht in water oplosbaar, maar onder invloed van
licht of bëta-straling (bijv. van radió-aktief jodium) ontleedt de
verbinding en ontstaat er zuiver jodium, dat uitstekend in water op
kan lossen. Men krijgt enig idee van de hoeveelheid zilver, die men
nodig zou kunnen hebben, door het verbruik in de proef-opwerkingsfabriek in Karlsruhe. De filters in deze fabriek., die op z'nhóogst
40 ton kernafval per jaar kan verwerken, zouden per jaar 500 kg zilver
verbruiken (87). Het is niet zo vërbazingswekkend dat tijdens de
eerder genoemde voordracht het zilververbruik de beslissende kostenfaktor voor de afscheidingsapparatuur genoemd werd (88).

Aerosolen

Wanneer.de opwerkingsfabriek aerosolen' loost, verspreiden deze kleine
stofdeeltjes met radioaktieve stoffen zich in de lucht, die door mensen
kan worden ingeademd. Wat.betreft.de.korte termijn gevolgens dat wil
zeggen de gevolgen in de eerste,generatie mensen4 is de stralingsbelasting voor de longen waarschijnlijk het belangrijkste., Deze levert
een risiko op longkankeri deze ontwikkelt zich mogelijk pas na 10-20
jaar na inademing van de'stof. Voor een schatting van de lange termijn
effekten zou men rekening moeten houden met de verschillen in straling en halfwaarde tijd van de radioaktieve stoffen, de verschillende
chemische en fysische eigenschappen ervan, het opnieuw opwaaien (en
inademen) van.neergeslagen, stof, opeenhoping van de voedselketens enz.
Voor,volgende, generaties moeten bovendien niet.alleen de direkte gevolgen voor de gezondheid, maar ook de indirekte gevolgen door aantasting van het erfelijk materiaal in voorafgaande generaties in

r

- 30 -

aanmerking genomen worden. Hierover zijn geen gegevens beschikbaar.
Om een indruk te krijgen van de stralingsbelasting voor de longen hebben
wij een schatting gemaakt van de gevolgen van kontinu-lozing van alfaen gemengde aerosolen. Het is een eerste, v r i j ruwe3 benacering van de
evenwichtsbelasting. Het l i j k t ons niet onmogelijk, dat de uitkomsten,
met wat andere aannames, of berekend voor kwetsbare groepen in de bevolking, 2 tot 5 keer hoger of lager zouden uitvallen. Zie bijvoorbeeld het verschil tussen de maximale en de gemiddelde doses van t r i t i u m
en krypton-85. Bovendien moet men bedenken, dat deze berekeningen z i j n
gemaakt met behulp van ICRP-richtïijnen, die zeker wat betreft alfastralers zeer ter diskussie staan: de berekeningen voor plutonium
zouden b i j v . om verschillende redenen 540 of 2000 keer te laag kunnen
z i j n (89),
We hebben de stralingsbelasting berekend voor 47^6 Curie gemengde aero- .
solen, en zowel voor 0,1 als voor 0,8 Curie alfa-aerosolen per jaar.
Voor de schoorsteenhoogte van de opwerkingsfabriek namen we 150 meter
hoogte. De berekeningen z i j n gebaseerd op Nederlandse weertypes b i j
Oostenwind, d.w.z. de wind in de richting van Nederland vanaf een WestDuitse opwerkingsfabriek (90-93). Er waait ongeveer 24%, 16% en 13%
van het jaar resp. Noord-Oosten,,Oosten en Zuid-Oostenwind. De meest
voorkomende weertypes b i j Oostenwinden z i j n : neutraal weers v r i j
krachtige wind (volgens Pasquill weertype C, 8-12 m/sec), iets onstabiel weer, krachtige wind (Pasquill D, 6-8 m/sec) en matig stabiel
weer, zwakke wind (Pasquill F, 0-3 m/sec). We namen aans dat deze
resp. 15%, 65% en 10% van de t i j d voorkomen. De resultaten voor
Noord-Oosten en Zuid-Oostenwind z i j n in tabel 10 samengevat. De c i j f e r s
voor Oostenwind z i j n vrijwel het gemiddelde tussen die van Noord-Oost
en Zuid-Oost.
Tabel 10
Schatting van dé jaarlijkse longdosis door kontinue lozing van 0,1
(0,8) Curie alfa-aerosolen, en 47,6 Curie gemengde aerosolen u i t een
opwerkingsfabriek voor 1400 ton kernafval/jaar.

AFSTAND

LOZING

—

0,1 (0,8)
alfa-'

47,6 Curie
gemengd

5 km ten Z-W
30 km ten Z-W
100 km ten Z-W
5 km ten N-W
30 km ten N-W
100 km ten N-W -

0,8 (6,3)
3,2
0,4 (2,9)
1.4
0,1 (1,1)
0,56
0,4.(3,5)
1,7
0,2 (1,6)
. .0,8
0,1 (0,6) . 0,3

Totaal
4,0 9,5) mrem
1,8 4,3) mrem
0,7 1.7) mrem
2,1 5,2) mrem
1.0 (2,4) mrem
0,4 (0,9) mrem

Volgens gegevens van de EPA zou de maximale longdosis in de buurt van
de opwerkingsfabriek ten gevolge van O„JB Curie alfa-stralers ongeveer
57 mrem/jaar bedragen; t.g.v. 0,1 Curie das 7 mrem/jaar (82),
Volgens een medewerker van het Kernforschungszentrum Karlsruhe zou b i j
eert af schei dingsfaktor van.een één miljardste (d.w.z. 0,1 Curie, zie
hoven) de "inhalatie-dosis" maximaal 1 mrem/jaar bedragen, "Eventuele
opeenhoping van aktiniden in de omgeving van de opwerkingsfabriek en
weer opwaaien werd niet in aanmerking genomen (94).
Volgens de cijfers van de EPA zou de maximale lichaamsdosis tengevolge van de lozing van de gemengde aerosolen 21 mrem kunnen bedragen (82).
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Koolstof-14
Tot 1974 heeft men zich niet gerealiseerd dat er u i t het type van de
geplande West-Duitse opwerkingsfabriak kool stof-14 geloosd zou worden,
en dat dat een probleem kon z i j n . De.reden Iss, dat koolstof-14 tijdens
de werking.van de.kerncentrale ontstaat u i t zuurstof s of u i t stikstofonzuiverheden in de s p l i j t s t o f . Het computerprogramma, waarmee de samenstelling van het kernafval, d.w.z. de uitgewerkte brandstofstaven, werd
berekend, hield geen rekening met deze onzuiverheden (19).
Biologische gevolgen.
Koolstof-14 zendt bèta-straling u i t ; de halfwaarde t i j d is 5730 jaar.
Koolstof is een van de basismaterialen, waaruit levende organismen
z i j n opgebouwd, en kan daarom evenals tritium (water) overal terecht
komen. De opwerkingsfabriek zal het koolstof voornamelijk lozen in de
vorm van kooldioxide (C02)s in mindere mate als koolmonoxide (CO),
en lichte koolwaterstoffen (95). Na de lozing mengt het zich met de
lucht in de buurt van de opwerkingsfabriek, en kan het worden ingeademd.
Maar het zal vooral, samen met het natuurlijke kooldioxide 5 worden i n gebouwd in planten^ waaronder alle eetbare gewassen. Via de normale
voedselketens komt koolstof-14 zo in melk, vis 5 ge vogel te t en «/lees
terecht. Dit proces is in elk milieu, overal ter wereld,, hetzelfde.
De stralingsdosis zal voor mensen, die dicht b i j de opwerkingsfabriek
wonen, echter groter z i j n dan elders (96).
Stralingsbelasting.
Volgens berekeningen van het Amerikaanse bureau voor Energie Onderzoek
en Ontwikkelingen, ERDAS zou de lozing van 560-1800 Curie koolstof-14 ~
in ëën jaar overeenkomen met een 50™jaar dosis van (97)s
..
...
2,4-7,8 mrem op 1 kilometer van de schoorsteen en
0,06-0,19 mrem op 80 kilometer afstand.
In de 50-jaar dosis wordt rekening gehouden met de effekten, verspreid
over de 50 jaar» van hetgeen in ëën jaar geloosd wordt. De opeenhopingseffekten die ontstaan doordat de geplande fabriek niet ëën9 maar 15-20
jaar werkt, en loost, blijven dus buiten beschouwing. Zie eerder voor
de schattingen over de totale gevolgen voor de gezondheid door de
lozing van koolstof-14.
Apparatuur.
Over de mogelijkheid om koolstof-14 vast te houden zijn de berichten
niet eenduidig. Volgens medewerkers van de Kernforschungsanlage.JUlich
zou het niet mogelijk z i j n koolstof-14 vast te houden (98). Volgens
het Amerikaanse EPA is het tegen te verwaarlozen extra kosten mogelijk
60% van de koolstof-14 vast te houden, wanneer 99% van het krypton wordt
teruggehouden (82). Volgens het Amerikaanse ERDA kan gemakkelijk 99%
van de koolstof-14 worden weggevangen, n? met dezelfde e f f e k t i v i t e i t
als krypton-85 door het fluor-koolstof absorptie proces (99).

Tabel 11 Overzicht van cijfers voor stralingsbelasting.
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Krypton-85
15 miljoen Ci
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100 m.

200 m.
100 m.
n
100 m.
H
100 m.
max. 400 m.
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„n 200
100 m.

n
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II.

..

Jodium-129
1,1 Ci
schildklierdosis
maximaal voor
•I

n

II

II

II v.volwass.
„ v.kinderen

?
?

400 m.
200 m.

PA
974
82)

Bonka e.a.
1974
(59,80)

Jülich-1220
1975
(40,61,81)

Schwibach &
Jacobi, 1976
(39)
".:.'

10(5-10km)

25(4km)
12,5(15-20km)
6,4(30-60km)

•

20 (?)
100 (?)
-

258-300(+lkm
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22 (?)
110 (?)
165-280(?)

100 m.
100 m.

KFK
1975
. (58)

12,5-25(+ 1 km)

~

gem.
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:

0,3(?)
1.4(?)

t

ii

CM
, CO

schoorJ
steen I
hoogte:

-

613,2(+lkm)

41,3(+ Jkm)
99 (+Ikm)

Tabel 12

Jaarlijkse stralingsbelasting (mrem/jaar) tengevolge van de gaslozingen (Curie/jaar, als vermeld in
de eerdere tabel) u i t een opwerkingsfabriek voor 1400 ton uitgewerkte kernbrandstof; gegevens van
de KEWA vergeleken met die u i t andere bronnen. De c i j f e r s tussen haakjes bovenaan verwijzen naar
de referenties. De cijfers tussen haakjes i n de tabel geven de afstand t o t de opwerkingsfabriek aan.

Gaslozing

SS
<u s -

.O en

KEWA
1975
(1)

EPA

1974
(82)

Alfa-aerosolen, 0,1-0,8 C i ;
Gemengde aerosolen, 46,7 C i ,
longdosis, tesamen

CO

50 jr lichaamsdosis

Deze nota
1977

2,1-9,5 (5km)
1,0-4,3 (30km)
0,4-1,7 (100km)
maximaal

Koolstof-14, 560-1800 Ci,
50 j r lichaamsdosis

ERDA
1975
(97)

28-78 (?

2,4-7,8(1 km)
0,1-0,2(80 km)
km)
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Het effekt van de gas lozingen opi. demenselijkei_ gezondheid
Voor de berekening van het effekt van de lozingen van radioaktieve stoffen
gaat men uit van ,de wereld dosisbelasting. Dit is de totale stralingsdosis die de mensheid ontvangt, vanaf het ogenblik dat de lozing
plaatsvindt totdat de radioactiviteit ervan vervallen i s . Deze stralingsdosis wordt uitgedrukt in manrenu
Volgens de opgaven van het Amerikaanse bureau voor Energie Onderzoek
en Ontwikkeling, ERDA, is de wereld dosisbelasting door- de lozing van
tritium, krypton-85 en koolstof-14 uit een grote opwerkingsfabriek als
volgt (100):
Lozing:

0,25 miljoen Curie tritium
15 miljoen Curie krypton-85
560-1800 Curie koolstof-14
TOTAAL

Wereld dosisbelasting
2450
6150
145600-468000
154200-476600

manrem
manrem
manrem
manrem

Met de "Zweedse" gegevens over de lozingen van de opwerkingsfabriek en
iets andere aannames bij de berekening dan hierboven, komt Gillberg uit
op een wereld dosisbelasting door lozing van deze drie radioaktieve
stoffen van 175060 manrem.
Volgens Gillberg wijzen huidige ervaringen met opwerking erop, dat de
dosisbelasting door lozingen in het water voor een opwerkingsfabriek,
die overeenkomt met 47.000 MWe aan kerncentrales, maximaal 4700
manrem/jaar kan bedragen. De werknemers in zo'n opwerkingsfabriek zouden ongeveer 50.000 manrem/jaar ontvangen (3).
Alles bij elkaar zou"de wereld dosisbèlasting van de geplande opwerkingsfabriek jaarlijks tussen de 208,900 en 531.30Q manrem bedragen.
Volgens de beoordeling van de Internationale Commissie voor Stralingsbescherming (ICRP) in 1966 ontstaan er 0*1 kankergevallen en 0,15
erfelijke schade-gevallen per, 1000 manrem. Op basis van nieuwere gegevens uit 1969 (ICRP) en 1972 (BEIR-rapport) kwamen Tamplin en Gillberg
in 1975 tot een beoordeling van 1 kankergeval en 1 erfelijke schade-geval
per 1000 manrem (3).
Afhankelijk van het kriterium dat men kiest zou de opwerkingsfabriek
ja.arlfjks in het "gunstigste" geval van 208,900 manrem dosisbelasting
21 tot 209 kankergevallen en 33 tot 209 keer erfelijke schade veroorzaken. De wereld dosisbelasting van 531,300 manrem per jaar zou 53
tot 531 kankergevallen, en 80 tot 531 keer erfelijke schade veroorzaken.
De gevolgen van de lozing van jodium-129 en de alfa- en gemengde aerosolen zijn daarbij nog buiten beschouwing gelaten.
Koolstof-14 draagt in deze berekeningen voor 70% resp. 88% aan de .
dosis-belasting b i j , en zou dus ook een overeenkomstig percentage van
de gevolgen veroorzaken. Volgens berekening van het EPA hebben de
lozingen uit een opwerkingsfabriek _+ 43 nadelige gevolgen voor de
gezondheid in de eerste 100 jaar na de lozing.(82,101,102). Hierbij is
rekening gehouden met krypton-85, jodium-129, alfa-aerosolen, tritium
en koolstof-14. Het koolstof-14 veroorzaakt 34 van deze effekten. .

r
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Het totale effékt van koolstof-14, ook na 100 jaar, is 10 x zo groot
als de gevolgen in ;de eerste honderd jaar. Dit zou men althans kunnen
konciuderen op basis van twee cijfers van de ERDA (100,103), Het is
onduidelijk, hoe de ERDA aan deze ei jfers komt,* De faktor 10 lijkt
ons nogal laag, gezien het feit dat koolstof-14 in dé eerste honderd
jaar maar 1,2% van alle straling afgeeft, die,koolstof-14 kan afgeven
voordat al zfjVi radioaktiviteit verdwenen is.
Samenvattend: de schattingen van het totale*aantal jiadelige gevolgen
voor de gezondheid, als gevolg van de jaarlijkse lozing van koolstof-14
uit de geplande opwerkingsfabriek bedragen:
36,4 (560 Curie, wereld dosisbelasting, ICRP)
936 (1800 Curie, wereld dosisbelasting, Tamplin & Gil!berg)
340 (EPA, ERDA)
. . .
2828 (EPA, 34 =. 1,2% van het totaal, dus 1002 = 2828, zie boven)
De schattingen lopen dus met een faktor 800 ui teen* Het gaat hierbij
alleen om de duidelijkste nadelige gevolgen voor de gezondheid (zie
onder): van-de nadelige erfelijke gevolgen zijn alleen de gevolgen in
de tweede generatie in aanmerking genomen. Hoeveel daarvan wordt doorgegeven aan volgende generaties is natuurlijk niet te zeggen. Door de
lange levensduur van koolstof-14 (halfwaarde tijd 5730 jaar) zullen
veel van de gevolgen pas na duizenden jaren ontstaan.
De schattingen over koolstof-14 maken enigszins duidelijk, wat de EPA
bedoelt wanneer zij schrijft: "De totale betekenis van de =„.„,,. belasting door koolstof-14, jodiüm-129 en de langieveride transuranen,
die een halfwaardë tijd hebben van resp. 5700 jaar, 17 miljoen jaar en
18 tot 380,000 jaar kan niet kwantitatief worden vastgesteld, maar
men moet aannemen dat deze aanmerkelijk groter is dan die gedurende
de eerste honderd jaar," (104).
Verwijzend naar het ook door Gillberg genoemde BEIR-rapport beschrijft
de EPA de gezondheidseffekten als "kankergevallen, inclusief leukemie,
en ernstige genetische effekten, De laatste omvatten afwijkingen bij de
geboorte die tot een ernstige handicap leiden en een toename van specifiek genetische ziektes, zoals bepaalde vormen yah zwakzinnigheid,
dwerggroei, suikerziekte, schizofrenie, epilepsie^en bloedarmoede.
De genetische component van ziektes zoals hartziekten, zweren en kanker,
evenals meer een algemene toehame van de slechte gezondheidstoestand
worden bij de schattingen van genetische effekten buiten beschouwing
gelaten, evenals effekten op groei, ontwikkeling en.levensverwachting,
omdat er een gróte mate van onzekerheid is in de bestaande schattingen
over hun belang, tesamen met een oordeel dat hun totale effekt waarschijnlijk niet groter is dan
dat van de gezondheidseffekten dié wèl
kwantitatief bekeken zijn/1 (105)._. ;
.
Waar dat oordeel op berust is onduidelijk^ mede gezien, "de grote mate
van onzekerheid,"
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6. VAST EN VLOEIBAAR AFVAL
De hoeveelheid gekoncentreerd vast en vloeibaar afval, die j a a r l i j k s b i j
de West-Duitse opwerkingsfabriek van de 1400 ton/jaar o v e r b l i j f t , i s samengevat in tabel 13:
Tabel 13 Jaarlijkse produktie aan gekoncentreerd vast en vloeibaar afval
van een opwerkingsfabriek voor 1400 ton/jaar (vgl tabel 3).
Gekoncentreerd afval
hoogaktief
middelaktief (waterig)
middelaktief (organisch)
laag aktief

Vast
420 - 840 m 7 j r
4200-7000

Vloeibaar

350-1540 m / j r
4200-5600
2800-7000

5600-8400

Dit z i j n c i j f e r s voor uitgewerkte brandstof met een versplijtingsgraad van
33,000 MWd/t (zie eerder). Bij het ontwerp van de Duitse opwerkingsfabriek
wordt gerekend op kernafval met een versplijting t o t 40.000 MWd/t„ Dat betekent vooral dat ër meer hoogaktief afval o v e r b l i j f t dan hierboven aangegeven.
Alles b i j elkaar bevat deze hoeveelheid afval 3200 miljoen Curie aan ra'dioaktieve stoffen, berekend êën jaar nadat het kernafval u i t de centrale is
gehaald (1). Na 10,jaar is daar 460 miljoen Curie van over, na 100 jaar
53 miljoen en na 1000 jaar nog zo'n 17 duizend Curie (2)..
Hoog radioaktief vast afval.
Dit afval bestaat vooral u i t stukjes van de onthulling van uitgewerkte
brandstofstaven. Het wordt in betonnen s i l o ' s , onder water, bewaard, t o t dat het voldoende "afgekoeld" i s , om in beton gepakt te worden (1,3,4).
In december 1976 werd bekend, dat twee maanden eerder b i j toeval was ontdekt, dat er u i t een s i l o met hoog radioaktief afval b i j de opwerkingsfabriek in Windscale (Engeland), per dag ongeveer.400 l i t e r water lekte.
De bodem was daardoor "matig" radioaktief geworden door besmetting met
twee cesium-isotopen. De betreffende s i l o was 15 jaar in gebruik en enkelwandig. Aan moderne s i l o ' s worden hogere eisen gesteld; ze z i j n dubbelwandig en dienen kontinue gekontroleerd te worden (5,6,7)»
Hoog radioaktief vloeibaar afval,
Het hoogaktieve, vloeibare afval moet een tijdlang gekoeld worden bewaard,
voordat het vast gemaakt kan worden. In België maakt men berekeningen
over het vastmaken van hoogaktief vloeibaar afval, dat slechts 2 jaar
gekoeld is (8), in Amerika heeft de Kern Reglementen Commissie verplicht gesteld dat zulk afval binnen 5 jaar in een stabiele, vaste vorm
moet worden gebracht (9), en in Engeland houdt men rekening met een
opslag in vloeibare vorm gedurende 10-20 jaar (10). Daarna moet hoogaktief afval wellicht nog een t j j d lang bovengronds bewaard worden:
er z i j n periodes van in totaal 20-30 en 50-100 jaar genoemd (3,8).
In die t i j d moet het afval verder, afkoelen en men hoopt te kunnen ontdekken, wat er daarna mee gebeuren moet. Op het ogenblik kent men 3
methoden om het vloeibare hoogaktieve afval op te slaan:
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L Men neutraliseert de zure oplossing en slaat deze op in enkelwandige
stalen tanks met een inhoud van 1000 m De ervaringen, die men hiermee
heeft» zijn niet erg goed. Minstens 15 tanks hebben gelekt in de periode van 25 jaar dat deze tanks al in gebruik zijn Hierbij zijn vele
duizenden l i t e r s afval en vele duizenden Curies weggestroomd, voornamelijk cesium-137 en in mindere mate strontium-90 en plutonium-239 (11).
2. Men slaat het zure hoogaktieve afval op in dubbe^andige roestvrijstalen
tanks, Deze methode wil men b^j de geplande West-Duitse opwerkingsfabriek
toepassen. De tanks zouden een inhoud van 1000 m krijgen (12).
Beide soorten tanks worden gekoeld, omdat tijdens het verval van radioaktieve stoffen warmte vrijkomt. Een volle tank kan zo'n 10-15 duizend kW
afgeven (13). Lekkages van deze tanks zijn nog niet voorgekomen, t e r w i j l
sommigen al zo'n 20 jaar dienst doen. Volgens Amerikaanse experts is
het echter niet mogelijk betrouwbaar te voorspellen wanneer een afvaltank gaat lekken (14)"Zou ondanks de getroffen veiligheidsvoorzieningen een dergelijke tank
b i j een bedrijfsongeval bet-okken raken en zou als gevolg daarvan een
deel van het radioaktieve materiaal weglekken, dan zou d i t lokaal een
ernstige grondwaterverontreimging tot gevolg hebben", aldus de Nederlandse Gezondheidsraad (15). Bij het vullen van zo'n tank is er één keer
iets misgegaan, zodat er minstens 2000 Curie cesium-137 weglekte (11). .
Bij het uitvallen van de koeling kan een grote hoeveelheid radioaktieve
stoffen, vooral de half-(/luchtige isotopen ruthenium, cesium en t e l l u rium, in het milieu terechtkomen, In het ergste geval z i j n de gevolgen
desastreus.
3. Men kan van het vloeibare hoogaktieve afval een vast produkt maken
door calcinering en d i t opslaan' in geventileerde, luchtgekoelde s i l o ' s .
Vaak heeft het echter economische en praktische voordelen om het
afval eerst een paar jaar op te slaan als vloeistof- In die t i j d
kunnen de middellang levende radioaktieve stoffen vervallen tot stabiele elementen, zodat de radioaktiviteit en daarmee de warmteproduktie
minder wordt (11). De kombinatie van methode 1 of 2 en 3 wordt in de
V,S. een standaardprocedure, om aan de eerder genoemde voorschriften
te voldoen (9).
Er bestaan verschillende ideeën, over de wijze, waarop men hoog radioaktief afval zou kunnen behandelen voor definitieve opslag. Ook bestaat er verschil van memng over de vraag wat definitieve opslag is
of kan z i j n . Het nieest genoemde idee is de vloeistoffen in te dampen
en het restant tot glasblokken te verwerken.
Medewerkers van de PWK schreven medio 1975 over deze methode: "De
calcinering en verglazing van hoogaktieve splijtingsprodukten is -afgezien van het door voor een grote omzet weinig geschikte Franse PIVERproces- nog maar op laboratoriumschaal uitgeprobeerd."- (16). Uit het
jaarverslag van het Kernforschungszentaim b l i j k t wat dat inhoudt.
B i j de afdeling Behandeling van, Radioaktief Afval heeft men in 1975 3
voor het eerst een blokje glas ter grootte van een theekopje (200 cm ) .gemaakt, van de hoogaktieve vloeistof afkomstig van 3 kg 10 jaar
oud kernafval van een kweekreaktor, met een versplijtingsgraad van
60.000 HWd/t (17).
In,een overzicht van april 1976, zou men volgens de PWK het hoogaktieve afval van de geplande opwerkingsfabriek tot glas versmelten,

- 41 -

en daarna in roestvrij stalen vaten verpakken» Dit wordt dan in een
bovengrondse tussenopslag bewaard. "Deze vorm van tussenopslag is uitgeprobeerd en wordt bijv, reeds in Marcoule bij Avignon gebruikt", aldus
de PWK (18). Wat een half jaar eerder nog een methode op laboratoriumschaal was, wordt nu dus gepresenteerd als een beproefde methode.
In'Marcoule heeft men in 4 jaar tijd 4 miljoen Curie aan radioaktieve
stoffen in 20 ton glas verpakt (19). De jaarlijkse produktie van de geplande West-Duitse fabriek is 460 a 3200 miljoen Curie, Het valt eveneens op, dat men over het in glas verpakte kernafval als vorm van tussenopslag spreekt.
Voor de definitieve opslag wordt vooral gedacht aan steenzoutlagen.
Volgens de PWK denkt men nu ook aan opslag in andere bodemsoorten als
klei lagen of graniet, of aan opslag in de zeebodem (4), Over de zoutlagen valt het volgende op te merken:
a..men moet aantonen dat de zoutiagen, die een ouderdom kunnen hebben van
miljoenen jaren, ook nog miljoenen jaren stabiel zullen blijven. Dat
is meer een kwestie van theologie, dan van geologie (20),
b. Het is de vraag, hoe stabiele zóutlagen zich zullen gaan gedragen, als
er grote hoeveelheden radioaktief materiaal in opgeborgen worden. Het
is wellicht niet te garanderen dat door de warmte-ontwikkeling geen
verschuivingen of scheuringen ontstaan, waardoor het grondwater in
kontakt kan komen met radioaktieve stoffen. Dit zou ook kunnen gebeuren door een aardbeving. Het is wat dat betreft opmerkelijk dat
bij de bouw van de opwerkingsfabriek en bovengrondse opslag wêl, maar
bij de opslag in steenzoutlagen géén rekening wordt gehouden met
aardbevingen (2.1).
c. Nadat het afval in glas, in roestvrijstalen vaten in een zoutmijn gebracht is, gaan de vaten kapot en verbrokkelt het glas in de daaropvolgende jaren vanwege de warmteontwikkeling. De Amerikaanse Atoom
• Energie Commissie schatte in 1970 de levensduur van de vaten op een
half jaar (22). In oktober 1976 schatte een Zweedse deskundige op
het gebied van corrosie van metalen dat de levensduur van dergelijke
vaten, indien opgeslagen in rotsgaten, een eeuw zou zijn, maar hij
achtte het ook mogelijk, dat ze binnen 10 jaar zouden gaan lekken.
Hij adviseerde de vaten van buiten te voorzien van een laagje goud
van minstens 2,5 mm dikte (23).
d. Als alles eenmaal in glas en in het zout zit, zal het moeilijk zijn
het er -indien gewenst- weer uit te halen. Als het zo wordt opgeborgen, dat het er min of meer makkelijk uit te halen valt, zal
de opslagplaats "eeuwig" bewaakt moeten worden om te voorkomen dat
onbevoegden erbij kunnen: het afval blijft miljoenen jaren radioaktieve stoffen bevatten, die een gevaar voor de biologische kringloop vormen. Het is in dit verband misschien goed zich te realiseren,
dat de RK-kerk de enige menselijke organisatie is, die het 2000 jaar
heeft uitgehouden.
Sommige mensen hopen, dat het mogelijk zal zijn de langlevende al fastraiers uit het hoog radioaktieve vloeibare afval, d,w,z„ de transuranen met grote.atoomkernen, te splijten in middellang- of kortlevende
splijtingsprodukteri niet kleinere atoomkernen (24), Erg veë! meer dan
wensdenken is dat op dit moment niet. Om alles te verspiljten moeten
de transuranen 10 a 20 x opgewerkt en opnieuw in een reaktor bestraald
worden. Daarbij ontstaat.weer allerlei nieuw afval, inklusief middelaktief afval en.hoogaktief vast afval met al fastralees erin, en splijtingsprodukten met.een even lange levensduur als langlevende alfastralers (20,25).
;
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Middel en laag radioaktief afval.
Het vloeibare middel- en laagaktieve afval wordt in de Verenigde Staten
opgeslagen in ondergrondse tanks. Een rapport, dat de Amerikaanse Kern
Reglementen Commissie (NRC) hierover in januari 1976 aan het Kongres
uitbracht, begint met de volgende woorden: "Hoewel een aantal opslagplaatsen nu meer dan 30 jaar bestaat, is het toch niet bekend welke kombinatie van hyd-ologische eigenschappen en technische voorwaarden de
grootste zekerheid biedt, dat radioaktiviteit, eens opgeborgen, geen
mogelijk gezondheidsgevaar voor de bevolking zal opleveren". Het
rapport vraagt om een veelomvattende studie van bestaande opslag, nieuwe
kriteria en ander onderzoek om de opslag te verbeteren (26),
In Engeland bewaart men middel- en laagaktief vloeibaar af.al enige
tijd in tanks, zodat de kortlevende radioaktieve stoffen enigszins vervallen zijn. Na een paar "reinigings" stappen wordt het vervolgens in
de Ierse Zee geloosd. Wat er na reiniging overblijft, wordt meestal tot
vast middel- of laagaktief afval verwerkt. Ook in Frankrijk volgt men
deze procedure. In tabel 14 en 15 zijn de beperkte en onvolledige gegevens, die wij ter beschikking hebben over de lozingen van Windscale
(Engeland) en La Hague (Frankrijk) samengevat (27-30). Met name de
specifikatie voor de dikwijls langlevende alfastralers ontbreekt.
Tabel 14 Lozingen van middel- en laag radioaktief water uit de opwerkingsfabriek te Windscale (Engeland), 1964-67 (27), 1967 (28),
en de fabriek te LaHague (Frankrijk), 1974 (29),
c

In zee
geloosd

Halfwaardè
tijd

1 jaar
ruthenium-106
ruthenium-103
40 dagen
strontium-90
28 jaar
strontium-89
51 dagen
cerium-144
285 dagen
cesium-137
30 jaar
zirkonium-95
65 dagen
niobium-95
35 dagen
antimoon-125
2 jaar
t r i t i urn
12.3 jaar
bêta-stralers t o t a a l :
alfa-stralers t o t a a l :

Minds ca Ie
gemiddeld
ove
1964-1967
Curie/jr

Windscale
alleen
1967
Curie/jr

21.600
1.200
1.100
156
6.800
1.320
18.100
25.900

17.200

15 .000

1.400

2, ,500

13.700

1,,000
1..500

(75.176)

•

72,000
995

La Hague
alleen
1974
Curie/jr

1. .500
7.,500
(29. 000)

Tabel 15 Lozingen van middel en laag radioaktief water u i t deopwerkingsfabriek te windscale in de periode! 1971-1975 (30),
In zee geloosc1:
bèta-stralers totaal
alfa-stralers totaal

Curie/jr
1971
16.200
2.600

Curie/jr
1972
14.100
3.750

Curie/jr
1973
12.900
4.700

Curie/jr
1974
19.500
4,700

Curie/jr
1975
24.900
2.600
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In de geplande West-Duitse opwerkingsfabriek wil men het middel en laagaktieve afval eerst in tanks van 1000'm opslaan. Later zouden de radioaktieve stoffen gekoncehtreerd moeten worden (12,18) Volgens de voorlichting van de KEWA wordt het overblijvende water zo goed ontsmet dat
het weer in de kringloop van het Bedrijf kan worden opgenomen (31,32).
Dit l i j k t tegenstrijdig met de berichten over problemen met laagaktief
tritium-water (zie onder).
.
3
Men rekent erop dat de geplande opwerkingsfabriek per jaar ± 50^000 m
middel en laagaktief afvalwater 3 zal produceren. Dit zou b i j ds huidige
stand van de techniek i n 4000 m bitumen (asfalt) of 20;000 m beton
verpakt kunnen worden (33),
Middel en laag radioaktief vast afval,
Middelaktief vast afval omvat vooral ionenwisselaars, luchtfïlters en
onderdelen van apparaten; daarnaast ontstaat het door het vast maken
van gekoncentreerd middel- en laagaktief vloeibaar afval, Laagaktief
vast afval omvat handschoenen, cel stof, en ander afval dat b i j ontsmetting ontstaat, l u c h t f i l t e r s en 1aboratoriumafval, en evt het koncentraat
van laag-aktief vloeibaar afval (3),
Voorzover mogelijk wordt het eerst verbrand. Verpakt in beton of bitumen
zou het de weg van het hoogaktieve afval moeten volgen: de zoutlagen i n .
Over het laagaktieye en middelaktieve afval wordt wel gezegd dat het geen
problemen oplevert, omdat er niét zoveel straling afkomt en er "slechts
i n te verwaarlozen hoeveelheden" alfastralers inzitten (34), Maar wat
per kubieke meter misschien te verwaarlozen l i j k t , is niet meer te verwaarlozen als we a l l e s , wat er in 50.000 m /jaar z i t , b i j elkaar optellen.
Het middel- en laagaktieve afval bevat langzamerhand meer aMfa-stralers
dan het hoogaktieve afval (35)*
Tritium-water.
B i j de behandeling van het laagaktieve afval is het radioaktieve tritium
een probleem apart. Ongeveer 252! van het t r i t i u m zou met de gas lozing de
schoorsteen uitgaan. De rest, in elk geval ruim 70% maar waarschijnlijk
meer, komt in het afvalwater terecht. Wanneer nu het middel- en laagaktieve vloeibare afval voor de opslag wordt ingedikt, komt 10% van het
t r i t i u m in het hoogaktieve vloeibaar afval terecht en 60% i n het verdampte
en weer gekondenseerde water. Afgezien van de t r i t i u m heet d i t a k t i v i t e i t s v r i j water. DU wil zeggen: er zitten zo weinig radioaktieve stoffen
in dat men het volgens de normen kan lozen.
In de geplande Duitse opwerkingsfabriek zou ongeveer 600,000 Curie/jaar
aan t r i t i u m in d i t water terechtkomen. Als,er met de in Duitsland maximaal toelaatbare koncentratie in 0,03 Ci/m ,geloosd zou worden, is daar
zo'n 70.000 m per dag voor nodig, of 0,7 m /sec. De in Duitsland aanbevolen, voor kerncentrales meer gebruikelijke en in andere landen maximaal toelaatbare norm voor.tritiumlozing is 3 miljoenste Curie per kubieke meter. Voor de opwerkingsfabriek zou dat betekenen dat men, om
het meer dan 4 x' zoveel als wat er gemiddeld de Rijn b i j Mainz passeert,
3 x de hoeveelheid die gemiddeld b i j de monding van de Rijn passeert.
De gemiddelde stroom van de Eems i? slechts 150 m/sec, aan de monding.
In droge jaargetijden is de stroomsnelheid van deze regenrivieren uiteraard veel lager dan het gemiddelde. Met de;gebruikelijke waterzüiverings- .
apparatuur kan t r i t i u m niet uit;het.water gehaald worden. De apparatuur,
waarmee dat wel kan, is duur. Men denkt erover om het t r i tiuniwater weer
'

t
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opnieuw in het opwerkingsproces te gebruiken, zodat er meer tritium in
komt (3). (Hoewel door een medewerker van Karlsruhe in 1973 gezegd werd
dat d i t "tot een verhoogd besmettingsgevaar voor het bedrijfspersoneel
zou leiden" (36)),
Het meer gekoncentreerde tritium zou in grote tanks opgeslagen worden.
Van tritiumgas (HT) is bekend, dat men het niet goed vast kan houden.
Het is niet duidelijk, wat dat betekent voor de bovengrondse opslag,
maar waarschijnlijk zal er u i t de opslag van gekoricentreerd tritiumwater
langzamerhand tritium in de omringende lucht komen.
In 1975 wilde de KEWA het tritium op zee lozen (37), Nu is men van plan
het in verzamel bekkens diep onder de grond te persen (3,38)., Daar zal
het dan een j a a r of 200 moeten blijven, voordat het vervallen i s .
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7

- EEN ERNSTIG ONGELUK MET EEN OPSLAGTANK MET HOOGRADIOAKTIEF AFVAL
B i j de grote opwerkings fabriek, die in de Bondsrepubliek gepland i s , wil
men voor de tussenopslag van het.hoogaktieve vloeibare afval tanks met
een inhoud van 1000 m gebruiken. Wat er na een explosie met een dergel i j k e tank gebeurt, is beschreven i n een rapport van het Oak Ridge National
Laboratory (ORNL) ig de Verenigde Staten (1), Men gaat daarbij u i t van
een tank van 1700 m s die voor 80% gevuld i s . Het Amerikaanse hoogaktieve
afval is echter sterker verdund dan dat waarmee men tegenwoordig i n
Europa rekening houdt, zodat' de kleinere West-Duitse tank u i t e i n d e l i j k
ongeveer evenveel afval kan bevatten als de Amerikaanse»
Door een explosie van waterstof barst de tankomhulling en v a l t de koeling
van de tank u i t . Het water in de tank verkookt binnen v i j f dagen. Daarna
smelt het radioaktieve materiaal door de tank en door de betonnen omh u l l i n g . Het vormt met het zand eromheen een gesmolten b a l . Over de
grootte van de bal verschilt men van mening. Volgens het ORNL-rapport
wordt h i j 15 t o t 20 meter in doorsnee en doet h i j er 150 jaar over om
vast te worden (1). Volgens anderen is h i j kleiner en na 10 t o t 15 jaar
weer vast (2)In januari 1977 publiceerde het Bundesverband Burgerinitiatieven Umweltschutz, BBU, een overkoepelend orgaan van de Duitse milieu-aktiegroepen,
een rapport over de gevolgen van grote rampen b i j opwerkingsfabriekeri,
en kerncentrales. Het rapport was in augustus 1976 geschreven door het
i n s t i t u u t voor Reactorveiligheid, in opdracht van het West-Duitse
ministerie van Binnenlandse Zaken (3,4). Hierin woeden een aantal korte
termijn gevolgen berekend van een ernstig ongeluk met een 1000 m tank
met 998,4 m hoogradioaktfef afval. Het is "Amerikaans" a f v a l , want
het is opgewerkt t o t 0,43 m per ton afval (vergelijk hieronder), maar
het levert toch verrassend vergelijkingsmateriaal (5). Volgens de berekeningen kookt deze tank binnen 5 uur, en na inhet totaal 37,3 uur,
iets meer als anderhalve dag dus : is het koelwater van de tank en het
water in de tank verkookt: nog eens 4 uur later heeft de tank al een
temperatuur van 1000 graden C. (6).
Tijdens het koken ontsnappen alle half-vluchtige splijtingsprodukten
u i t de tank en 0,l£ van de rest (1). 0m.de gevolgen van d i t ongeval te
schatten, nemen we aan dat de tank voor 80% gevuld is met 10 jaar oud
afval ( 7 ) , opgewerkt t o t 0,25 m per ton brandstof (8). Een minder volle
tank bevat uiteraard minder radioaktieve s t o f f e n , maar minder oud afval
zou veel meer kort t o t middellang levende radioaktieve stoffen bevatten,
die hun s t r a l i n g dan nog nriet hebben afgegeven.
De belangrijkste van de + 50 verschillende radioaktieve stoffen, die
door het droogkoken vrijTcomen, staan in tabel 16 vermeld. B i j de
hierna volgende schatting van de gevolgen van d i t ongeluk, houden we
met de andere stoffen verder geen rekening. Hierdoor laten we bijvoorbeeld buiten beschouwing, dat er maximaal 12,000 Curie jodium-129
zou kunnen vrijkomen.
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H a I t'waarde tijd

Hoeveelheid
1»7 miljoen Curie
0»9 miljoen Curie
26,6 miljoen Curie
270 miljoen Curie
.7,7 duizend Curie
Tabel 16

ruthenium-106
tellunum-127m
ces i urn-134
cesium-137
cunum
americium
plutonium

1 jaa.58 dagen
2 jaar
30 jaar
18/ 32 jaa^
433/7950 jaa"
6600/24400 jaar

Voornaamste radioaktieve stoffen, die vrijkomen bij het
droogkoken van een 1000 m tank, die voor 80% gevuld is met
10 jaar oud, hoogradioaktief afva'

Uitgaande van de in de tabel genoemde stoffen., bereKenden we met gegevens
uit het ORNL-rapport de stralingsbelasting op korte en lange termijn,
voor het hele lichaam, botten, longen en lever op 400 meter van de tank
(9), Met behulp van een grafiek voor de relatieve dosis als funktie van
de afstand, kan men de dosis op een afstand van 5 km van de tank, met de
wind mee, afleiden, We namen eerst aan, dat het mooi; rustig weer is,
weertype F van Pasquill, dat 10% van de tijd in Nederland voorkomt, (10).
Op grond van recente berekeningen over een ongeluk met een kerncentrale
in het Eemsmondgebied, bij dit weer en zwakke wind, windsnelheid Ij5 m/sec,
verkregen we de stralingsbelasting tot op 300 km .afstand (il), die in
tabel 17 is weergegeven.
Tabel 17 Stralingsbelasting ten gevolge van het droogkoken van een opslagtank met hoogradïoaktief afval bij mooi rustig weer
Stralingsbelasting op korte termijn, uitgedrukt in rem:. dosis na 1 jaar.
400 m,
5 km 25 km
50 km100 km. 200 km. 300 km.
Lichaam
Bot
Longen
Lever

7 ,HT
1,0,10;
2,5.10c
1,2,10°

6,2.10?
9,3,10c
2,2.101,1. UT

7,1.10*
l.LlOf
2,5. ?
1,3. io

2,5.10*
3,8.10,
9,3.10?

8,2.101
1,2,10,%
J
g

1,5,:

1,9 10
3,3
3,3.10;

6,9

7,7. lOf
3,6,10*.

2,8.107
1,2. KT

1

1,2,10;

Stralingsbelasting op lange termijn, uitgedrukt in rem, dosis na 30 jaar.
400 m.
Lichaam
Bot
Longen
Lever

7,9.10c
-4,6.10°
2,8,10c
1,7.10°

5 km.

1 .107
4.1..10?
2,5.10?,
1,5. W

25 km,

50 km.

100 km.

200 km,

9,2.10, 2,9. .10?
4.7.10Ï 1,7
i.<
10|
2,9.10, 1 .107
1,7, KT

9,3,10»
5.4.10,
3,3.10„
* ° •nJ

2:2.10,
1,5.10,
888,10,
5 .10 1

2

.10*

300 km.

7,8,10;
5 s 5.10,
3,2, lOf1
1,7 10
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Ter vergelijking geven we in tabel 18 de zogenaamde noodreferentienivo's
van de Nederlandse Gezondheidsraad weer,Beneden zo'n nivo acht de Gezondheidsraad "voor de bevolking hinderlijke-maatregelen ter vermindering
van het stralingsnivo niet verantwoord". Die hinderlijke maatregelen kunnen op voedsel betrekking hebben, of een uitgaansverbod of evakuatie betekenen (12),
'
•
Tabel 18 Noodreferentienivo's van de Gezondheidsraad.
Kritiek orgaan
Lichaam
Bot.-.
Longen
Lever

Kinderen beneden 16 jr

en zwangere, vrouwen
5
5
10
10

rem
rem
rem
rem.

Overige personen
15
15
30
30

rem
rem
rem
rem

Uit onze wat ruwe schatting blijkt, dat bij dit ongeluk de stralingsbe- .
lasting voor het hele lichaam op korte termijn gelijk is aan 15% van de
stralingsbelasting na het ergst denkbare ongeluk met een kerncentrale.
Op basis hiervan berekenden we het aantal direkte slachtoffers (13):
750 doden, en 2250 mensen die medische hulp nodig hebben. Het werkelijke
aantal kan veel lager maar ook veel hoger zijn, De slachtoffers vallen in
een sigaarvormige strook van ongeveer 2 kilometer breedte en 35 km lengte
met de wind mee (100 rem grens, 30 dagen dosis). De berekening van het
aantal slachtoffers is gebaseerd pp een gemiddeld aantal inwoners, d.w.z.
standaardmensens per vierkante kilometer. Het aantal kan in een dunbevolkt gebied kleiner zijn, Maar het zou ook groter kunnen zijn, bijv.
wanneer de strook van een opwerkingsfabriek bij Wahn met zuidelijke wind
tot voorbij V/inschoten in Nederland pf Leer in de Bondsrepubliek reikt.
Bij een ramp van een dergelijke omvang kunnen niet alle gewonden hulp
krijgen, zodat de verhouding, doden/gewondin groter wordt. Indirekte slachtoffers, bijv. ten gevolge van paniek, worden verder buiten beschouwing
gelaten.
Volgens de eerdergenoemde studie van het Instituut voor Reactorveiligheid
zou de stralingsbelasting voor het hele lichaam (voor welke termijn de
dosis is berekend, is onduidelijk) op 100 km afstand met de wind mee
tussen _,.,.„ 140,000 en 19.000 rem bedragen (14). (400 remis absoluut
dodelijk). Het BBU konkludeerde daaruit dat het aantal slachtoffers dan
wel 30 miljoen kon bedragen (als de wind naar het Ruhrgebied waait?) (15).
Het aantal slachtoffers op lange termijn is minstensieven groot als bij
het ergst denkbare ongeluk met een kerncentrale bij de Eemsmond, dat
berekend werd op (13): 15.000 kankergevallen met dodelijke afloop, en
7.500 genetische afwijkingen.
In vergelijking mèt het ongeluk met een kerncentrale veroorzaakt het ongeval met de opslagtank veel minder slachtoffers op korte termijn. Dit
is het gevolg van de samenstelling van het vrijkomende radioaktieve
materiaal,
Een kerncentrale bevat 90 ton half verbruikte brandstof met vers afval,
d.w,z, met veel. kort levende radioaktieve stoffen erin. In de opslagtank,
waar wij vanuit gaan in de berekeningen, bevindt zich 10 jaar oud afval
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van 3200 ton verbruikte brandstof. De kort 'evende radioaktieve stoffen
zijn voor het grootste deel vervallen. Maar de tank bevat veel meer Tanglevende radioaktieve stoffen dan in een kerncentrale; terwijl deze stoffen
juist de oorzaak van de gevolgen op Tange termijn zijn,
In tegenstelling tot het'ergst denkbare ongeval met een kerncentrale waarbij de radioaktieve stoffen in een keer vrijkomen en als een wolk over het
land drijven, duurt het vijf dagen voordat de opslagtank drooggekookt is.
. Men mag hopen3 dat er intussen maatregelen genomen worden^om de katastrofe te beperken. Wanneer de wind In die tijd echter niet konstant uit
ëën richting waait,, (zoals wij hebben aangenomen)-, maar uit verschillende
richtingen, worden de radioaktieve stoffen veel mee? vei-spreïd3 zodat
het onbewoonbare of onbruikbare gebied vee] groter wordt.
Om een idee te krijgen van de .mogelijke gevolgen voor de landbouw en de
bewoonbaarheid van het omliggende gebied na een ernstig ongeluk met een
opslagtank voor hoogradioakttef afval, hebben we een vergelijking gemaakt
met berekeningen over het ergst denkbare ongeluk met een kerncentrale
bij een ander weertype (16), Het betreft hier neutraal wee<": weertype D
van Pasquill dat in Nederland 50% van de tijd voorkomt. Het regent en er
is een zwakke tot matige wind» met een windsnelheid van 5 m/sec. Bij dit
weertype wordt het aantal direkte slachtoffers ongeveer 50 x zo klein;
het aantal slachtoffers op lange termijn is ongeveer eentiende van het
aanta] bij het bovenbeschreven weertype F (17). De.gevol gen voor de landbouw en voor de bewoonbaarheid van het gebied zijn echter veel groter.
Voor elke radioaktieve stof kan men apart berekenen, hoe groot het gebied
is, waarin de normen voor die ene stof overschreden zouden worden. De
besmette gebieden liggens sigaarvormig9 over elkaar heen^ en in dezelfde
richting, nl met de wind mee, Hoe groot het gebied is, waarin de normen
overschreden worden, door de kombinatie van alle vrijgekomen stoffen,
laten we verder buiten beschouwing.
.- •
De vrijgekomen hoeveelheid ruthenium-106» dat ëën halfwaarde tijd heeft
van 1 jaar. maakt onder deze,omstandigheden een gebied van maximaal 25 km
breedte en 215 km lang onbruikbaar: voor landbouwdoeïeinden (18). Het_
cesium-134> dat een halfwaarde tijd van 2 jaar heeft, maakt een-gebied
van _+ 20 km breedte en 155 km lengte onbruikbaar. De ernstigste gevolgen
'veroorzaakt cesium-1379 dat een halfwaarde tijd van',30 jaar heeft. Er
komt bij dit ongeluk 100 x zoveel cesium-137 vrij als bij het ergst
denkbare ongeluk met een kerncentrale. Het maakt.een gebied van maximaal
35 km breedte en 295 km lengte voor landbouw onbruikbaar(19). Eén belangrijk deel van dit gebied blijft onbruikbaar voor landbouw gedurende
een veelvoud van de halfwaarde tijd.
Als de opwerkingsfabriek bij Wahn. staat» reikt zo8n gebied bij noordoostelijke wind over Utrecht en Rotterdam tot aan Middelhamis s of over
Arnhem en Antwerpen tot aan Brussel. Met westelijke wind zou het gebied
bijv» tot óver Hamburg en Lübeck reiken* en met noordelijke wind over
Essen. Keulen en Bonn,,
.
.
In al deze gevallen wordt ervan uitgegaan', dat de radioaktieve besmetting
'viermaal "verdund"'wordt, door diep ploegen. Onbruikbaar betekent dan,
dat het nood:, referent! enivo voor. de kritische .organen wordt/overschreden, wanneer; mensen, de., gewassen-van het .land zouden opeten (20),
Diep ploegen zal niet-aïtijd mogelijk óf wenselijk zijn, zodat het
werkelijk onbruikbare gebied groter zal zijn dan, aangegeven.

r
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Ter vergelijking geven we de beschrijving van Gofman over wat het gevolg
zou zijn van het moedwillig vrijlaten van 1% van de tankopslag*, die voor
de opwerkingsfabriek van 1500 ton/|aar bij Bamwe'll werd voorgesteld:
"(Het) besmet tenminste 373,000 km .„.<,.„.Verse landbouwprodukten van
dit gebied zouden uiteraard onverkoopbaar zijn» Terwijl de stralingsbelasting van de melk na een periode van een paar maanden aanzienlijk afgenomen zal zijn, zouden de landbouwprodukten gedurende ^ele jaren onacceptabel zijn; vanwege de radioaktïviteit die via opname van de wortels
in de produkten komt (veel, veel minder aktief dan de melk van de eerste
tijd, maar onacceptabel)" (21).
De bewoonbaarheid van een gebied wordt bepaald door de stralingsdosis, die
iemand tijdens het verblijf in een gebied ontvangt-, endoor de normen, die
gehanteerd worden. Na het ongeluk met de opslagtank wordt de uitwendige
stralingsdosis vrijwel vol ledig bepaald door de gamma-straling van het
cesium-137, dat de grond besmet heeft (22)„
Als men voor de bewoonbaarheid uitgaat van het noodreferentienivo van de
Gezondheidsraad» d.w.z. 5 rem voor kinderen en zwangere vrouwen, en rekening houdt met een afschermingsfaktor van 3, alsof iedereen in huis
blijft, wordt de norm voor de bewoonbaarheid van het gebied 15 rem.
Volgens deze norm is 5 jaar na het leegkoken van een opslagtank van
hoogradioaktief afval, nog steeds een sigaarvormig gebied van 25 km
lengte onbewoonbaar, Vijftjen rem is echter een zeer hoge norm.
De Internationale Kommissie voor Stralingsbescherming, de ICRP, hanteert
als maximaal toelaatbare norm voor de bevolking 170 mrem„ Wanneer we
rekening houden met de afschermingsfaktor wordt deze no^m 3 x 170» dus
500 mrem. Het gebied dat volgens deze laatste norm onbewoonbaar is,
heeft na 5 jaar rc3 een lengte van 400 km„
Op basis van deze berekeningen en schattingen hebben wij wel
wat twijfels
over de uitspraak van de Nederlandse Gezondheidsraad, dat ; het ongevals•risiko van èen opwerkingsfabriek ...... niet (kan) worden vergeleken met
dat van een kernreaktor, omdat er geen' theoretisch ongeval is te construeren waarbij de gevolgen het rampkarakter zouden hebben dat voor een
ernstig reaktorongeval is beschreven" (23).
Over het ongeluk met de opslagtank wordt in; het ORNL-rapport geschreven:
"De berekende doses van meer dan 100.000 rem op 400 meter benedenwinds
hebben weinig andere betekenis? dan duidelijk te maken waarom zulke maximale theoretische ongelukken ongeloofwaardig gemaakt moeten worden door
toereikend uitgevoerde beveiligingen".
Dit doet denken aan de diskussie tijdens een voorlichtingsbijeenkomst,
over de opwerkingsfabriek. Hierbij werd gevraagd, wat er gebeurt, als de
katastrofe optreedt,, die de technici tot een kans van 1 op een miljoen
willen beveiligen ? HeJ antwoord van de vertegenwoordiger van een instituut voor technische;reaktorveingheid (Technische überwachungs
Verein) luidde, dat^'dtit een katastrofetoestand op(leve>-t) en een katastrofaal effekt met zövëel doden, dat hij zich niet op een paar duizend
kon vastleggen. Bovendien wordt dan ook de oeverlevenden tot in de verre
omtrek schade -toegebracht."
Met deze katastrofe wordt naar zijn mening eigenlijk geen rekening gehouden (24).
We vertrouwen zonder meer dat.de.KEWA "een veilige beheersing van bedrijfsongelukken alsook de .bescherming van- veiligheidstechm'sch belangrijke
delen van het bedrijf .tegen neervallende-vliegtuigen,
aardbevingen en
drukgolven van.een chemische.explosie41 nastreeft. (25). Maar dat
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garandeert niet dat het in werkelijkheid ook altijd of helemaal zal lukken.
Ons inziens is de belangrijkste betekenis van de voorafgaande berekeningen,
de vraag of men het risiko op een dergelijke ramp wil lopen om meer energie
te kunnen verbruiken. De gevolgen omvatten doden en gewonden;. ziektes en
misgeboortes en andere erfelijke afwijkingen tot in^generaties na ons,
massale evakuatie en ontheemding i/an mensen^ een niet te overziene maatschappelijke en ekonomische ontwrichting.
Een technische kans op een ongeiuk is niet hetzelfde als de werkelijke,
waar we met normale mensen te maken hebben, die zich wel eens vergissen
of tot sabotagedaden in staat en bereid zijn als ze zich in het nauw gedreven voelen. Bovendien is er ook bij een kans van 1 op een miljoen een
kans dat er morgen iets gebeurt. Daar is het een kans voor. De enige manier
om het risiko te ontlopen is3 morgen geen tank te bouwen en geen kernafval
te maken, dat inleen tank zou moeten worden opgeslagen.
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8» PLUTONIUM UIT DE OPWERK1NGSFABRLEK EN KERNWAPENS
De opwerkingsfabnek zal per jaar 14.000 ng p''uton:uni produceren ( I ) . Met
d i t soort plutonium kan men een beimettngïwapen of een atoombom maken.
Men schat s dat 10 t o t 100 (niki'og'ain 'figeademd pï.jton-.unbtoT voldoende i s ,
om de dood te veroorzaken. Dat. betekent, dat loor -s^ipresd^ng van 10 t o t
100 gram plutonium (een paar eet'iepèU, 1 in eë' g-rqj* f a t of kantoorgebouw binnen het uur iedereen, d.e e,"n r-t. een dodelijke dosis toegediend kan k r i j g e n ( 2 ) .
Tien kilogram plutonium in de vorm ;an een ha1- i-^u de omvang hebben van
een g r a p e f r u i t met een doorsnee ^an 6 5 cm. Met een d e r g e l i j k e hoeveelheid plutonium, en chemische explosieven. Kan men een .-uwe atoombom maken,
die een middelgrote stad als Groningen kan vernietigen 100.000 of meer
mensen doden en voor miljarden aan materie-e zaken »e?n et>gen ( 3 , 4 ) .
De informatie om een atoombom te maKen is in de open ' l i t e r a t u u r te vinden
( 5 ) . Afgezien van de s p l i j t s t o f f e n z i j n de benod gde mate' a"en en appa
ratuur makkelijk in de handel • v e r k r i j g b a a r r a y i o ' d.e :n de jaren
v i j f t i g een van de voornaamste ontwerpers van atoombommen n de Verenigde
Staten was, schreef i n 1974.. dat een paar personen met een opieidings
nivo van een aankomend mgen'eir.. of misschien z e l f i een persoon die
alleen werkt s met t 10 kg piütornumox'.de 'b;nnen enige weken een /'uwe
atoombom (konden) ontwerpen en bouwen" ( 3 ) , Het e x p o s e f zou k l e i n genoeg z i j n om in een auto te vervoeren {o). In ncwêmoer 19/6 ze] Rometsch3
de inspecteur-generaal van het Internationale Aroom Energie Bureau IAEA
in Wenen: dat men een '•uwe atoombom van piutori-umo-'-de b~r.nen 3-4 dagen
na ontvreemding van het plutonium zou kunnen maken, een goed wapen.In
ongeveer 2 weken ( 7 ) . In december 1976 werd een a r t i K e ' gepubliceerd
waarin Taylor s c h r i j f t : "Onvoldoende gecont'ö-eerde voorraden gekoncentreerd plutonium, dat van uitgewerKte brandstof afgescheiden i s . gekombineerd met kennis over het ontwerpen en Douwen van een Kernexpiosief
en het b e z i t van uitgeteste komponenten van kernwapens, voorzover het
geen kernmaterialen z i j n . kunnen een staat o f een mnaadige g^oep in
s t a a t s t e l l e n om een kernwapen te hebben, binnen dagen of z e l f s uren
na ontvreemding of o p e n l i j k e d i e f s t a l van z o n doz;jn kg plutonium' ( 6 ) .
In maart 1975 l i e t een Amerikaans t.v.p--ogramma z.en dat een scheikunde
student, werkend i n z i j n eentje, op basis van niet geheime l i t e r a t u u r »
i n 5 weken een ontwerp voor een e f f e c t i e v e atoombom Kon maken. Er
„was plutonium u i t een opwerkingsfab'iek en zo'n. 20-30.000 d o l l a r nodig
geweest om het ontwerp te r e a l i s e r e n . Het ontwerp nad aanmerkelijk eenvoudiger gekund; was het kommentaar /an een expert ( 8 . 9 ) .
In oktober 1976 werd bekend, dat een andere Amerikaanse student er ook
i n was geslaagd om een ontwerp voor een atoombom op papier te z e t t e n .
De bom zou zo groot als een s f a n d o ^ woeden er de kracht hebben van ëën
derde van de bom, die in 1945 Hiroshima verwoestte (10),
Regelmatig wordt nog wel gezegd, dat men alleen een atoombom kan maken
van "wapen-kwaliteit" plutonium^ dat getsoiee-'d wo^dt u i t D*-andstof
die slechts kort in een kernreaktor J-s geweest, moa-™ niet /an
"reaktor-kwal'ttei t " plutonium,-dat u i t de geb-uikte D*-and£tof van
een kernreaktor voor e l e k t n o t e ' f t s p r o d u k t ï e wordt afgescne'den,
" R e a k t o r - k w a i i t e i t ' plutonium zou teveel p*uton!U:Ti-240 bevatten.
D i t i s een hardnekkig misverstand. Reeds in 19'0 we'd doo^ een wetenschapper vanhet Nationale Onderzoek I n s t ' . t u u ' voor Defensie -n Stockholm
gezegdj dat met elke soort p-utorr'um u*t een reaktor een kernexplosie
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te veroorzaken was. Dit werd in datzelfde jaar bevestigd door een ervaren wetenschapper van het Los Alamos laboratorium in de Verenigde
Staten, het laboratorium waar de eerste atoombom werd vervaardigd. In
1973 werd d i t weer bevestigd door onafhankelijke Zweedse en Finse, studies
(11). In november 1976 schreef het Amerikaanse bureau voor Energie Onderzoek en Ontwikkeling in een stuk voor een vergadering van het Atomic
Industrial Forum en de American Nuclear Society, waaraan binnen- en
buitenlandse kernexperts zouden deel nemend "Hoewel het moeilijker is om
met "reaktor-kwaliteit" plutonium te werken dan met plutonium,, dat
speciaal voor kernwapens is geproduceerd, kan er een krachtig kernexplosief van gemaakt worden." (12).
Recentelijk werd gesuggereerd, dat men het plutonium u i t een opwerkingsfabriek ongeschikt voor een atoombom zou kunnen maken door er enig
curium, borium of beryllium aan toe te voegen (13), Het proces om
plutonium van andere stoffen te scheiden is echter bekend; het hele
opwerkingsproces is daarop gebaseerd. Daarom is het ons niet duidelijk
waarom de toevoeging voor mensen, die vastbesdoten zijn een atoombom
van plutonium te maken, iets anders dan enige vertraging zou opleveren.
De problemen samenhangend met de diefstal van plutonium lijken ons er
allerminst door opgelost.
De waarde van plutonium u i t een opwerkingsfabriek zou zo'n 13.000 dollar
per kilogram bedragen (14-16). Ter vergelijking: de zwarte marktprijs
voor heroïne is ongeveer 9000 dollar per kilogram. Een zwarte markt
voor plutonium met als verkopers dieven en als kopers sub-nationale
groepen, bevrijdingsbewegingen of terroristen is niet ondenkbaar.
Tijdens de Habitat-conferentie in juni 1976 legde de voorzitter van
een Canadese milieu-organisatie een beëdigde verklaring af, dat.hem
een ons "zwarte-markt" plutonium was aangeboden (17).
Plutonium kan ontvreemd worden of met geweld worden gestolen u i t de
opwerkingsfabriek, de opslagplaats of tijdens het transport naar een' brandstofstavenfabriek. Belangrijk i s , dat men in de fabriek de plutoniuminventaris maar met + 1% nauwkeurigheid kan vaststellen (18).
Voor de geplande West-DuTtse opwerkingsfabriek betekent dat, dat er
per jaar 140 kg plutonium kan verdwijnens zonder dat men weet of het
ontvreemd i s , in de leidingen van het bedrijf is blijven steken, dan
wel het gevolg is van de onnauwkeurigheid van de meting; een hoeveelheid, goed voor 14 atoombommen dus !
Het is misschien moeilijk om plutonium u i t de fabriek te (laten) ontvreemden. Een groep mensen, die om welke reden dan ook plutonium wil
hebben, kan ook in de fabriek of de opslagplaats inbreken. Het meest
kwetsbare is het transport van plutonium; een aanslag waarbij .plutonium verspreid wordt* levert desastreuze gevolgen voor onbeschermde
omstanders en omwoners op, nog afgezien van de besmetting van huizen,
lfndbouwgrond en weilanden. Tijdens een interview in mei .1976 zei
Ifclë, het hoofd van het Amerikaans bureau voor Wapenkontrole en Ontwapening, dat er een steeds grotere verontrusting ontstond over het
gebrek aan internationals kontrole over het transport van kernbrand-AtQffenvjdte.gebruikt ;kunnen. worden; om ..wapens te maken. Als een transport zou:w>rden-gekaapt?-nadat.
het. de. Verenigde Staten had verlaten,
zou het onmogelijk zijn r op te sporen (19).
.
•
In mei 1976rwerd in.de.. VerenigdeStaten.o.a.. over. het .probleem van
diefstal van.plutenium een,:,rapport. vrijgegeven^ Het werd opgesteld
door 12:Tefdfnggevende.personen .van de,.FBI.en.de-spionageafWeer,
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in samenwerking met een kern-expert. Z;j komen tot de konklu^e, dat
het gevaar \ian sabotage van kemenergiebed-ijven of diefstal van kernmateriaal ,. waar atoombommen mee te oiaken z i j n , met te schatten i s .
Het hangt voornamelijk af van de genialUeit van de saboteurs. Het is
dan ook niet mogelijk tegenmaatregelen te treffen, d"'e tie veiligheid
van de bevolking voldoende kunnen gat-anderen. Ais iaDotêürs komen
buitenlandse geheime diensten in aanmerking en te<-*o.'i sten -groepen -,
die met het jaar een betere opleiding en technische intrusting krijgen.
Verder l i j d t het geen t w i j f e l dat de georganiseerde nnsdaad voor genoeg
geld overeenkomsten wi7 afsluiten om kernmateriaal i/oo»" bommen aan
een andere groep (bedoel is een minde'1 we'-geinnde buitenlandse regering)
te leveren» aldus het rapport (20).
In november 1976 zei GUinsku l i d van de Amerikaanse Kern Reglementen
Kommissie, NRC, "Er'bestaan thans geen beveiligingsmaatregelen, die
kunnen voorkomen dat plutonium ontvreemd wordt en in enkele dagen t i j d
verwerkt wordt tot een atoombom. We kunnen er niet op rekenen., dat we
op t i j d gewaarschuwd worden om zo'n ontwikkeling te verhinderen (21,22).
Een hoeveelheid plutonium zou een kleine g^oep mensen de kans bieden
een hele bevolking te chanteren «oor geld of om politieke redenen; in
het verlengde van een dreiging met een atoombom l i g t de ontwrichting
van een nationale samenleving en een bedreiging van de vrede tussen
staten of machtsblokken. Tegen deze achtergrond wordt begrijpelijk dat
de Verenigde Staten er eind 1975, tijdens het geheim overleg van kernstaten in Londen waar Nederland laten ook bijgekomen i s , sterk voor
gepleit hebben verrijkings- en opwerkingsfabrieken u i t nationale landen
te halen en onder internationaal toezicht te stellen, a's maatregel om
de verspreiding van kernwapens te beperken. West Duitsland en Frankrijk
hebben zich daar heftig tegen verzet (23-25).
Zowel de eigen opwerkingsfabriek van de Bondsrepubliek als de leverantie
van zo'n fabriek aan Brazilië door West-Duits!and of aan Pakistan door
Frankrijk gaan tegen deze mogelijke ontwikkeling i n . (Frankrijk heeft
in november 1976 aangekondigd; er geen bezwaar tegen te hebben om van
het kontrakt met Pakistan af te zien (26,27)), Een maand later besloot
Frankrijk geen verdere opwerkingsfabrieken meer te leveren» maar
het kontrakt met Pakistan valt hierbuiten, temeer daar Pakistan voet
b i j stuk,houdt (28S29).
Ook een internationale fabriek vraagt om beschermingsmaatregelen tegen
sabotage, en d i e f s t a l . Geen verantwoordelijk bestuur zal het n s i k o
willen lopen dat er een hele stad gegijzeld wordt of een land gefchanteerd
(30). De maatregelen vormen echter een druk in de richting van een p o l i tiestaat: een nationale, geheime of openlijke atoom p o l i t i e , gewapende
particuliere bewakers, uitvoerig onderzoek èn controle van kern-werknemers en hun vrienden en relaties., kontrole, afluisteren en i n f i l t r a t i e
in groepen, die mogelijk verdacht z i j n , in geval van nood een p o l i t i e macht met uitzonder!ijke bevoegdheden (31), Alles en iedereen die wat
met het opwerkingsbedrijf te maken heeft, moet gekontroleerd worden;
alle kontakten, alle'meningen* vooral "afwijkende" meningen worden verdacht. Dit schept een sociaal kïimaat, waarin mensen voor alle zekerheid
maar hun mond dicht gaan houden. Een ontwikkeling, die door heel andere
maatschappelijke faktoren (zoals "Berufsverbot") bevestigd en versneld
kan worden. Daarmee wordt plutonium en het opwerktngsbedrïjf een
gevaar voor een demokratische samenleving.

SCHEMATISCHE DOORSNEDE VAN EEN PLUTONIUM-BOM. '
Werking: door ontsteking (2 en 3) van de chemische springstof
wordt de plutoniumcylinder A. binnen 2 mikrosekonden in de
plutoniumkogel B. geschoten.

(G)

1.
2.
3.
h.
5.
6.
T.
8.
9.

Energievoorziening ontsteking
OntsteKingscircuit 1.
Ontstekingscireuit 2.
Explosiekamer
Chemische springstofOntstekingskabel
Poreuze flens
Onderdruksteun.
Cylindersteun

Times, 3 december

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

H.

Plutonium-239 cylinder
Plutonitun-239 kogel
Poreuze ring
Komplementair mengsel
Beryllium mengsel
Uranium-238 laag
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Ms

I. Bomkamer
J. Demper
K.. Ringvormige ruimte

3. Dit plaatje geeft niet voldoende informatie öm een atoombom te
kunnen maken. Maar wie het wil weten kan er achter komen. Elke
goed georganiseerde groep, die voldoende plutonium kan krijgen,
is in staat om een atoombom te maken. Een kernenergieprogramma
en een groeiende hoeveelheid plutonium maken het waarschijnlijk
• dat vroeger of later zo'n wapen gebruikt wordt.
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9. ERVARINGEN MET OPWERKINGSFABR-IEKEN
Er is In f e i t e geen ervaring met een opwerk fngsfabriek van de omvang van
het i n West-Duits land geplande b e d r i j f . Er znjn i n de hele wereld hooguit
enige t i e n t a l l e n tonnen kernafval verwerkt, dat enigszins l i j k t op het
kernafval waarvan u i t e i n d e l i j k 1400 ton per jaar door de opwerkingsfabriek
zou moeten worden behandeld. Het kernafval waar men ervaring mee heeft
was minder r a d ï o a k t i e f en ouder: het leverde dus minder moeilijkheden op
en was wat anders samengesteld. Het werd verwerkt i n bedrijven die 10
t o t 30 x k l e i n e r waren dan de geplande f a b r i e k .
De problemen, die ontstonden toen men op grotere schaal veel radioaktiever
kernafval wilde opwekken, worden g e ï l l u s t r e e r d door een recente uitspraak
van H i l l , de v o o r z i t t e r van de Engelse Rijksdienst voor Kernenergie, i n
j u l i 1976: "We dachten allemaal, dat het opwerken van zeg» nog duizend
ton per j a a r meer l i c h t w a t e r reaktor brandstof, slechts een u i t b r e i d i n g
zou z i j n van wat we al 10 t o t 20 j a a r deden. We vergisten ons . , . . .
In plaats van te spreken over tonnen zouden we er beter aan gedaan heb^ n h e i d de Mega Curie ( d . ï „ miljoen Curie) aan te nemen." ( 1 , 2 , ) .
%e van de noodzakelijke apparatuur is nog n i e t af o f moet nader
i^ri&EJii'worden- Dat w i l zeggen, deze onderdelen van de fabriek z i j n
n i e t "betrouwbaar.
Het opwerken van gebruikte brandstofstaven is i n de Tweede Wereldoorlog
begonnen. Tot het midden van de 50-er jaren bleven brandstofstaven slechts
k o r t i n kernreaktoren. Daarna werden ze opgewerkt om plutonium voor
atoombommen t e v e r k r i j g e n . De toenmalige reaktoren werden vaak n i e t
voor e l e k t r l c i t e i t s p r o d u k t i e g e b r u i k t , het opgewerkte plutonium zeker n i e t .
De "brandstof" voor de reaktoren was uraniummetaal met 0,7% uranium-235.
Vergeleken met de huidige reaktoren voor e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e , d.w.z.
kerncentrales, werd er i n de reaktoren voor plutoniumproduktie een
k l e i n percentage van het uranium-235 in de brandstof verspleten. Daardoor verkreeg men de voor atoombommen meest gunstige samenstelling van
het plutonium.
.
•
De hoeveelheid verspleten uranium-235 van een brandstofstaaf wordt afgemeten aan de hoeveelheid warmte, die e r . b i j de s p l i j t i n g is vrijgekomen.
Deze " v e r s p H j t i n g s g r a a d " o f "afbrand" wordt uitgedrukt in MegaWattdagen per ton brandstof, afgekort MWd/t (1 MegaWatt-dag = 1000 x 24
KiloWatt-uur). Hoe hoger de v e r s p l i j t i n g s g r a a d en. het aantal MWd/t i s ,
des te radioaktiever i s de brandstof en des te m o e i l i j k e r wordt het
opwerken. Daarnaast is van belang, hoe lang de brandstofstaaf na gebruik
is "afgekoeld". De r a d i o a k t i v i t e i t neemt daardoor a f . Door de veranderde
samenstelling van de brandstofstaat ontstaan echter nieuwe problemen ( 3 ) .
De meeste ervaring met opwerken i s opgedaan met brandstof voor plutoniumproduktie met een v e r s p l i j t i n g s g r a a d van een paar honderd MWd/t u i t
de eerder genoemde reaktoren, en met brandstoffen met een v e r s p l i j t i n g
van 1500-4000 MWd/t u i t gasgrafiet reaktoren voor de produktie van
plutonium en e l e k t r i c i t e i t , D i t soort uitgewerkte brandstof i s n i e t te
vergelijken met die waarvoor de West-Duitse fabriek bestemd i s . Het
gaat b i j deze l a a t s t e om uitgewerkte braridstofstaven u i t moderne kerncentrales. Deze z i j n gemaakt van uraniumoxide ( i n plaats yan uraniummetaal) met 3% uranium-235 ( i n plaats van 0,7%) en hebben; è,en vers p l i j t i n g s g r a a d van 20,000 t o t 40.000 MWd/t. ( 4 , 5 ) . De afkoel ingsperiode van de brandstofstaven zal variëren van 1 t o t meer dan 10< j a a r .
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Ervaring met brandstofstaven van uraniumoxide is opgedaan in de Soviet
Unie, de Verenigde Staten en in Europa. We bespreken dit. achtereenvolgens.
Rusland.
In Rusland zou oxidebrandstof met een versplijtingsgraad tot 20.000 MWd/t
zijn verwerkt, maar over bedrijfservaringen is niets gepubliceerd (4). •
In 1958 heeft zich bij een komplex voor de produktie van atoombommen
uit plutonium een chemische explosie voorgedaan- Volgens Medvedev, een
Russische bio-chemicus, die beroepsmatig met de gevolgen van de ramp te
maken had, moesten veel dorpen en steden geëvakueerd woeden, werden tienduizenden mensen getroffen en gingen honderden dood (6,7)- Volgens een
ooggetuige werden .vele honderden vierkante kilometers land voor tientallen of misschien honderden jaren onbruikbaar (8)- Volgens Medvedev
was de ramp het gevolg van een chemische ontploffing, veroorzaakt
door opeenhoping van gassen rond slordig begraven, heet kernafval (7).
Voornamelijk westerse bronnen zeggen, dat het ging om een explosie
tijdens de opwerking "voor het hergebruik van kernbrandstof" of "voor
de afscheiding van plutonium" (8-11). Deze twee laatste zaken sluiten
elkaar uiteraard niet uit. Alleen de voorzitter van de Engelse Rijksdienst voor Kernenergie noemde de beweringen "nonsens" en "een hersenspinsel" (12,13).
Verenigde Staten.
West Valley.
De eerste opwerkingsfabriek voor oxidebrandstoffen staat in West Valley,
in de staat New York. Hij werd gebouwd door Nuclear Fuel Services, Inc,
en werd in 1966 in bedrijf genomen. De kapaciteit van de fabriek was
300 ton per jaar. Toen hij in 1972 dicht ging was er in 5 jaar 630 ton
kernafval verwerkt, met een versplijtingsgraad tot 32.000 MWd/t (14).
Hiervan was ongeveer 240 ton afkomstig uit lichtwaterreaktoren, dus
waarschijnlijk uraniumoxide met oorspronkelijk HH 3% uranium-235 (15).
Meer details of gegevens over het percentage uranium-235 van de brandstof en de afkoelingsperiode van de staven zijn ons niet bekend.,
Bij de toenmalige stand van de technologie was het goed mogelijk geweest,
om de "normale" lekkages in de fabriek en de 1ozingen in de omgeving
ver beneden de officiële normen te houden. De fabriek werd echter zo
goedkoop mogelijk gebouwd, zodat de officiële normen niet als maximaal
toelaatbare waarden gehanteerd werden, maar als waarden, waar mem bij
"normaal" bedrijf nog net onder moest blijven,. Mankementen werden vaak
hersteld na een "ongelukje", zoals een lekkage van radioaktief afval,
brandjes en de lozing van een wolk radioaktieve stof toen een filter
voor de afgassen niet funktioneerde (16).
In een overzichtsartikel over de milieuproblemen, die de opwerkingsfabriek in.West Valley met zich meebracht, schrijft Berg dat men technisch gezien fn 1963, toen het ontwerp van het West Valley bedrijf op '
de tekentafels lag, had kunnen voldoen aan de normen, die in 1972 door
de AEC voor opwerkingsfabrieken werden vastgesteld. De AEC stond echter
in 1962, toemde vergunning voor West Valley moest wprden afgegeven,
voor de taak een kommerciële markt voor kernenergie te kreëren. Er
waren op dat moment slechts 2 kommerciële kerncentrales in bedrijf,
en de beslissing om als brandstof voor nieuwe generaties uranium,.
in plaats van kolen of olie te gebruiken, was nog niet'genomen-
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Door de kosten van de opwerking laag te houden, ten koste van milieuvervuiling en een groter risiko voor werknemers, kon de AEC 2% op
de produktiekosten van elektriciteit uit een kerncentrale besparen,
zodat de beslissing tengunste van kernenergie uitviel, aldus Berg (16).
De gemiddelde jaarlijkse stralingsbelasting voor het hele lichaam van
de werknemers in de West Valley fabriek liep op van 27,4 rem in 1968
tot 7,15 rem in 1971. De maximaal toegestane dosis voor een beroepshalve
aan straling blootgesteld persoon is 5 rem/jaar (of beter gezegd voor
een manspersoon. De nieuwe normen van de Kern Regelementen Commissie,
de opvolger van de AEC, verlagen de toegestane dosis voor vruchtbare
vrouwen tot 0,5 rem/jaar (17)).
In 1969 kondigde NFS een plan aan voor verbetering van het bedrijf,
en uitbreiding van de kapaciteit tot 750 ton per jaar. Nieuwere normen
vroegen om een beperking van de lozing van radioaktieve stoffen, beperking van de stralingsbelasting voor werknemers, verbouwingen ter beveiliging-tegen tornado's of aardbevingen, en om het vast maken van het
vloeibare hoogaktieve afval (14,15)„ Zo kreeg het bedrijf eerst in
1968 en toen in 1970 opdracht om het laagaktieve afvalwater beter te
zuiveren (16).,
Het bedrijf werd in 1972 gesloten, in de verwachting dat het na 2 jaar
weer geopend zou kunnen worden (18). Er trad echter eerst vertraging
op door strengere milieu-eisen en een uitbreiding van de planner) van
NFS. Vervolgens begon in 1974 in de Verenigde Staten de diskussie over
de wenselijkheid om plutonium als brandstof voor kerncentrales te gebruiken (GESMO), mede gezien de problemen in verband met mogelijke dief- .
stal van plutonium. Voordat daarover een beslissing genomen zou zijn,
kon de vergunning voor de verbouwing van NFS niet afgegeven worden (14).
In november 1975 stelde de Kern Reglementen Kommissie (NRC) de beslissing uit tot 1977» In april 1976 stelde deze commissie normen vast in
verband met aardbevingen, die voor NFS letterlijk de deur dicht deden:
in september 1976 besloot zij niet meer te zullen gaan werken (19,20).
Intussen was in maart 1975 de opslagplaats voor laagaktief afval van
NFS, de enige in de staat New York, gesloten, omdat er een lekkage was
van radioaktief water, afkomstig van regen of sneeuw; een probleem dat
al in 1973 gesignaleerd was. (21).
Er was oorspronkelijk 32 miljoen dollar in het bedrijf geïnvesteerd; in
1976 bedroegen de kapitaalkosten 40 miljoen dollar, exclusief bedrijfskosten en onderhoud. Toen het bedrijf dicht ging verwachtte men dat de
uitbreiding 15 miljoen extra zou kosten, en in 1974 gerealiseerd zou
kunnen zijn; in 1976 schatte men dat 601 miljoen (1988-)do11ars en nog
12 jaar werk voor nodig zouden zijn. Waren de opwerkingskpsten in 1966
$ 23,50 per kilo uitgewerkte brandstof, en in 1972 $ 35,- per kilo,
toen schatte men dat de cliënten van NFS na de verbouwing $ 1100 per
kilo zouden moeten betalen. (16,22,23). (Men schat momenteel, dat de
opwerkingskosten in een grote fabriek op $ 300-400 per kg brandstof
zullen uitkomen (24,25)).
,
Het probleem dat nu overblijft, is de 2300 m hoogradioaktief vloeibaar
afval in tanks, die voor 40 jaar gegarandeerd zijn.. In april 1976 .
probeerde NFS de verantwoordelijkheid voer dit afval over te dragen
van het Buró voor Energie Onderzoek en Ontwikkeling van de staat New
York (NYERDA), eigenaar van het West Valley terrein en mede-vergunninghouder van de opwerkingsfabriek, maar NYERDA wees dit af,
NFS zou eerst aan een aantal voorwaarden moeten voldoen waaronder het
betalen van een aanvulling van 1,5 miljoen dollar voor het "fonds
voor eeuwige bewaring" van het kernafval tot 4 miljoen dollar.
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Dit fonds heeft overigens een nogal eufemistische naam, gezien het f e i t ,
dat het afval betreft, dat voo- m. joenen
ja'-en va* de biosfeer geïsoleerd
moet blijden, Volgens een stad:e ufi. 197ó zou het 55-110 mOjoen
dollar
kosten om het hoog .radioaktieve afval m Aeüwe tanks» ,ovev te brengen.
De schattingen '/an de kosten' van het vast ma<en er- /e.-voeren van het
afva! lopen van 150 tot 400 mi • joen doi'ar inteer. Ove^ kosten van ontmanteling, dw z. "ontsmett'ng" en afbraak van de fabriek ^ j n geen
cijfers (20,22).
Verenigde Staten Midwest.
In december 1967 kreeg General Electric een bouwvergunning voor de Midwest
Fuel Recovery Piant b i j M o r f i , in de staat Hhnois Het ontwerp was gebaseerd op een onbewezen proces, 1 het zogenaamde Aquafluor proces, dat
veel uenvoudiger zou ZSJK dan he : elders gebruikte Pure*-proces. Volgens
de plannen zou de fabriek 'n 1973 in bedrijf genomen worden, en 300 ton
uitgewerkte brandstof per jaar kunnen verwerken, lr< 1974 kwam General
Electric tot de konkïusie dat de fabriek
onbruikbaar was, en een verlies
van $ 64 mil joen vertegenwoordigde- E*1 zou meer dan 4 jaar werk en meer
dan $ 130 miljoen nodig zijn om de fabriek voo-" het Purex-proces om te
bouwen. Uitbreiding tot een kapacneit van 1500 ton/jaar zou een half
miljard dollar kosten Wanneer rekening gehouden werd met i n f l a t i e en
milieu-eisen, zouden de kosten waarschijn! ;jk dichtbij $ 1 miljard komen.
Intussen worden de koelbekkens van de fabriek gebruikt voc de opslag
van uitgewerkte brandstofstaven (15,17,19.26).
Verenigde Staten,
Barnwell,
Men gaat er momenteel van u i t , dat in een grote fabriek de opwerkingskosten per ton uiteindelijk }ager woeden dan in een kleine Allied Gulf
Nuclear Services (AGNS) kreeg in. 1970 vergunning voor de bouw van een ppwerkingsfabnek met een kapaciteit van 1500 ton/jaar in Barnweli, in
de staat South Carolina» De fabriek »s grotendeels afgebouwd en met nietradioaktief materiaal uitgeprobeerd.- Of het met radioaktief materiaal
goed zal gaan is niet bekend. Of en hoe de fabriek mag werken hangt af
van de eerder genoemde "GESMO" beslissing van de NRC in 1977, In afwachting daarvan is men opgehouden met het ontwerp van de afdeling waar
plutoniumnitraat in oplossing omgezet moet woeden in vast piutoniumoxide,
en de afdeling waar het afval ingedikt en Verpakt ZOÜ moeten worden
Zowel in de industrie als b i j het -"egeringsbureau voor energieonderzoek
(ERDA) beschouwt men deze afdelingen van het opwerk mgsbedrij f als onvoldoende ontwikkeld. In de volgende 2 of 3 opwerkingsfabrieken zouden
het daarom "proef-afde'iingen" moeten worden. Totnogtoe heeft AGNS +_
$ 250 miljoen in de Barnwe'M fabriek geïnvestee-'d: meer dan 3 x zoveel
als men oorspronkelijk verwachtte. Men verwacht, dat de voorzieningen
voor piutoniumoxide en afval verwerken nog eens $ 250 miljoen zullen
gaan kosten (14,17,19,26). Volgens "insiders zou er echter nog $ 750
miljoen extra nodig zijn om de fabriek te voitooïen (23)
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België
Mol.
In Mol, begon Eurochemie in 1966"met het opwerken van kernafval. Eurochemie is opgericht door de 13 lidstaten van het Europese Agentschap voor
Kernenergie van de OECD, waar Nederland toen ook bij hoorde, thans niet
meer. Het opwerkingsbedrijf is een proeffabriek met een kapaciteit van
70 ton per jaar. Tussen 1966 en 1973 werd 200 ton kernafval verwerkt,
gedeeltelijk uraniummetaal, gedeeltelijk uraniumoxide waarvan de versplijtingsgraad varieerde van 30 MWd/t tot 21.200 MWd/t. (28)Hoeveel van wat is ons onbekend. In 1974 ging de fabriek dicht, voornamelijk omdat deze niet kon koncurreren met de United Reprocessors (zie onder).
Echter, vanwege de grote achterstand in opwerkingskapaciteit, "neemt men
aan dat de Belgische overheid een uitbreiding tot een kapaciteit van 300
ton per jaar zal goedkeuren,,..... die in 1979/80 bedrijfsklaar zou kunnen
zijn" aldus de leider van de afdeling Energieonderzoek en -technologie
van het Duitse ministerie van onderzoek en technologie in juni 1975 (29).'
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in Mol in mei 1976 werd "heropening
niet uitgesloten" geacht. In september 1976 werd bericht, dat er een werkgroep was opgezet om het probleem te bestuderen (30)..Wellicht is dit .
de plaats, waar het overleg "op hoog niveau" over de heropening van
Eurochemie wordt gevoerd, waarover Nederlandse ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Economische Zaken in
november 1976 spraken (31)„
Engeland.
Windscale,
In Windscale worden sinds de jaren '50 brandstofstaven vamuraniummetaal
opgewerkt, sinds 1971 door de British Nuclear Fuels Limited (BNFL).
In 1968 begon men een oud gedeelte van het bedrijf om te bouwen voor de
opwerking van 300 ton uraniumoxide brandstof per jaar (32,33).
In 1970 deed zich elders in het bedrijf een korte kettingreactie voor, als
gevolg van het opeenhopen van splijtbaar materiaal op een plaats waar men
het niet verwacht had, Dit maakte duidelijk dat het ontwerp van de fabriek
nauwkeurig gekontroleerd moest worden, nun. wat betreft de plaatsen
waar zich hoge koncentraties splijtbaar materiaal konden bevinden (34),
De afdeling voor oxidebrandstof ging in 1972 in bedrijf, In september 1973,
toen er 120 ton.afval verwerkt was, deed zich een ongeval voor. Na een
onderhoudsbeurt werd een leeg vat gevuld met de zure organische vloeistof,
die met het opwerkingsproces gebmiikt wordt, Helaas was het vat niet helemaal leeg. Er was een hoeveelheid heet radioaktief materiaal in achtergebleven, die met de vloeistof reageerde. De 35 werknemers die in de
buurt waren werden licht radioaktief besmet, vooral met ruthenium-106
(33). Doordat het gebouw met langlevende splijtingsprodukteh werd besmet, werd de afdeling gesloten.
Men verwachtte de afdeling niet weer te kunnen gebruiken vöör 1978. De
geplande uitbreiding van de kapaciteit van de oxidebrandstofafdeling
tot 800 ton/jaar werd gewijzigd in 400 ton/jaar. Maar deze kapaciteit
zou alleen gebruikt worden, als men nog tijd een plaats over heeft naast
het opwerken van brandstofstaven van uraniummetaal. Deze kunnen niet
te lang blijven liggen, in'tegenstelling tot oxidebrandstofstaven.
Men heeft momenteel zo'n achterstand vanwege onderhoudswerkzaamheden,
dat men een; kerncentrale heeft moeten sluiten om het koelbassin te
kunnen gebruiken voor opslag van brandstofstaven (19).

J
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Volgens een artikel In december 1976 zou besloten z i j n , de besmette afdeling noch te wijzigen, noch te verbouwen (27).
De BNFL wil binnen 10 jaar twee opwericingsfabrieken bouwen, elk voor 1000
ton per jaar, êên voor binnenlands en één voor buitenlands afval (19,35)»
Vanwege de uitwisseling van kennis binnen de United Reprocessors (zie
onder) neemt men aan, dat de eerste van deze twee veel zat lijken op de
geplande West-Duitse opwerkingsfabriek (19) t in de jaatste maanden van
1976 Is i n Engeland veel verzet gerezen tegen uitbreidingsplannen, als
gevolg waarvan de minister voor milieuzaken eind november de beslissing
erover uitstelde (36,37).
De nieuwe "binnenland" fabriek zou £ 600 miljoen gaan kosten (36). In de
"buitenland" fabriek zou o.a. Japans kernafval opgewerkt worden. Eind
november waren er nog onderhandelingen gaande over een kóntrakt voor 3270
ton Japans kernafval, dat voor de ene helft in Engeland, voor de andre
helft in Frankrijk zou worden opgewerkt. Het kóntrakt zou 700 miljoen pond
waard z i j n , gespreid over 10 jaar; volgens een latere mededeling van
de BNFL zou. het 820 miljoen dollar waard z i j n (37-39),
Frankrijk.
La Hague.
Het Franse opwerken is in handen van de overheid, via het Commissariat a
1'Energie Atonrique (CEA). Men heeft vanaf 1958 uraniummetaal verwerkt.
Aan de EP2 fabriek in La Hague is een nieuwe afdeling gebouwd om oxidebrandstof te kunnen opwerken. Deze zou in 1974 geopend worden. Nadat
een half jaar gezegd i s , dat de afdeling "over een paar weken" zou gaan
werken, begon men medio mei 1976 met de eerste proef opwerking van radioaktief afval (19,40,32,41). Als reden voor de vertraging werd opgegeven
"onvoorziene moeilijkheden met het opwerken van brandstof staven met een
hoge versplijtingsgraad" (41). Op 20 juni 1976 voltooide men de opwerking van 15 ton oxidebrandstof, die een middelmatige verspiljtingsgraad
van 15,000-20.000 MWd/t had en 2 jaar gekoeld was (25,42).
In de uraniummetaal fabriek is de jaarlijkse stralingsbelasting voor
werknemers de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen: 150 mrem.in 1968, 200
in 1970, 200 in 1972 en 440 in 1973. (De maximaal toelaatbare dosis is
3 rem per trimester en 5 rem per j a a r ) . Deze toename is evenredig aan
de toename in radioaktiviteit van de behandelde uitgewerkte brandstof,
zodat deze nog meer zou kunnen toenemen wanneer de veel.radióaktievere
oxidebrandstof opgewerkt gaat worden (43). Men wil de kapaciteit voor
de opwerking van oxidebrandstof langzamerhand uitbreiden tot 800 ton
per jaar na 198L (2,41). De volgende cpwerkingsfabriek zou een kapacit e i t van 800 of 1000 krijgen, en omstreeks 1985 gereed moeten z i j n .
(19,26),. De CEA denkt, dat de totale investeringskosten van de nieuwe,
afdeling voor oxidebrandstof het dubbele zullen gaan bedragen van de
schattingen in 1971; hoeveel die schattingen bedroegen wordt niet onthuld
(25),
• ,•
Duitsland.
Karlsruhe.
In Karlsruhe staat een proeffabriek voor de opwerking van uranium-oxidebrandstof, Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK), met een kapacit e i t van 40 ton per jaar. Hij werd gebouwd door het Kernbrennstoff
Wiederaufarbeitungs Gesellschaft (KEWA), een gezamenlijke onderneming
van Bayer AG, Farbwerke-Hoêchst AS, Gëlsenberg AG èn NUKEM GmbH,

F
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De fabriek werd in 1970 in bedrijf genomen. Nadat er 29 ton kernafval
opgewerkt was, heeft hét bedrijf twee jaar stilgelegen. Er worden twee
redenen opgegeven: .(29): ten eerste leverde de afvalverwerking problemen
op. Het laag- en middelaktieve afval van de WAK zou worden verwerkt door
het Kernforschungszentrum Karlsruhe. Het vast afval was geen probleem,
maar de hoeveelheid radioaktiviteit in het middelaktieve vloeibare afval
was 20 x zo groot als die van het hele Kernforschungszentrum b i j elkaar.
Er moesten daarom 4 extra afdelingen bijgebouwd worden, om d i t afval te
kunnen indikken en verpakken.
Ten tweede kreeg men moeilijkheden b i j de opwerking van brandstofstaven
met de hoge versplijtingsgraad. Brandstofstaven met een verspiijtingsgraad van 15-20,000 MWd/t leverden problemen op die zich niet hadden
voorgedaan b i j het opwerken van 11.000 MWd/t, die bovendien lange t i j d
gekoeld waren (44).
In maart 1976 was er in het totaal 43 ton aan brandstof staven opgewerkt;
(45). De versplijtingsgraad van de laatste 14 ton varieerde van 16.000
MWd/t tot meer dan 18.000 MWd/t (39). Daarna begon men met de opwerking
van brandstof met een versplijtingsgraad van 24.000 a 27.000 MWd/t (19,44).
Japan»
Tokai-Mura„
De Franse onderneming, Saint-Gobain Techniques Nouvelles, die ook de proeffabriek in Mol en de opwerkingsfabriek in. La Hague bouwde, heeft voor de
Japanse Power Reactor & Nuclear Fuel Development Corporation (PNC) een
proef-opwerkingsfabriek voor oxidebrandstof gebouwd met een kapaciteit
van 210 ton per jaar. Tijdens een van de eerste tests met ongebruikte
brandstof ontstonden er moeilijkheden b i j de omzetting van uraniumnitraat .
in uraniumoxide. Er raakten leidingen verstopt, en als gevolg daarvan
ontstonden er lekkages (46). Het was de bedoeling, dat de fabriek in
maart 1976 in (semi-)kommercieel bedrijf genomen zou worden, intussen is
dat uitgesteld tot het eerste kwartaal van 1978 (47,48),
Engeland, Frankrijk, Duitsland
United Reprocessors.
In 1971 werd een gezamenlijke onderneming voor de opwerking van kernafval,
de United Reprocessors GmbH (URG), opgericht. Hierin werken de BNLF (Engeland), de CEA (Frankrijk) en de KEWA (Duitsland) samen om te voorkomen
dat er teveel opwerkingsfabrieken gebouwd zouden worden en om de opwerkingsprijs in de hand te houden. Begin 1976 keurde de EEG-kommissie deze
samenwerking goed (49).; In 1970 voorzag,men een aanzienlijke overkapaciteit
op het gebied van opwerking. De onderlinge koncurrentie van opwerkingsbedrijven, die elk door de eigen staat gefinancierd werden, had t o t eeri
opwerkingsprijs van $ 18 per kg brandstof geleid. Die p r i j s betekende,
dat opwerking door partikuliere ondernemingen zelfs niet b i j benadering
rendabel zou z i j n (32,40).
Thans heeft United Reprocessors voornamelijk een fuhktie voor de uitwisseling van technieken en ervaringen op het gebied van öpwerking en opslag.
Daarnaast heeft z i j een funktie op hét gebied van "marketing" behouden:
de verdeling van het kontrakt voor 3270 ton Japans afval tussen de BNLF
en de CEA vloeit voort u i t de samenwerking in de URG. Eind 1976 was
de URG o.a. in onderhandeling over een kontrakt voor het opwerken van
brands.tofstaven u i t 8 Zweedse kerncentrales (35,50).
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10- PROBLEMEN
Tijdens een bijeenkomst in november 1975, over de stand van zaken van
het projekt Opwerking Afval behandel m g te Karlsmne wees projektleider
Kröbel erop, dat er na de even wijdverbreide als ongegronde "geen probleem"
houding van de zestiger jaren, thans een grote behoefte aan ontwikkelingswerk op dit gebied is (1).
Een aantal van de problemen met opwerking hangt samen met de schaalvergroting, waarop de geplande west-Duitse fabriek berust- Medio 1975 achtte
de direkteur van de KEWA, de onderneming die voor de uitvoering van de
fabriek verantwoordelijk zou zijn, de ervaringen van de WAK op dat moment
"nog te weinig, om op deze basis een grote industriële fabriek voor
1500 ton per jaar te bouwen." (2), In mei 1976 zet onderdirekteur Eschrich
van het Eurochemic bedrijf hierover: "Of het systeem zal werken voor bedrijven met een kapaciteit van vijf ton per dag moet nog bewezen worden,
ik dacht dat het verstandiger was geweest wat lager te mikken, iets
meer de kant op van de 60 ton die wij hier jaarlijks verwerkten," (3),
(t ton/dag komt overeen met 1500 ton/jaar).
Zoals ook blijkt uit de uitspraak van Kröbel, worden de problemen in het
algemeen voorgesteld als technische problemen, zonder dat erg duidelijk
gemaakt wordt of er principieel een volledig afdoende technische oplossing
voor het probleem kan bestaan, weike de sociale, ekononrische gezondheids- en milieu-aspekten van het probleem zijn, en wat de gevolgen zijn
als er iets mis gaat. In het navolgende geven we een korte opsomming van
de gesignaleerde problemen, die in deze nota gedeeltelijk elders uitvoeriger aan de orde zijn geweest, De opsomming is gemaakt aan de harid van
de struktuur van het bedrijf; de volgorde is geen weerspiegeling van de
ernst van de problemen,
1. Er is meer ontwikkelingswerk nodig, om de "fïesséhais" van het bedrijf
zo betrouwbaar mogelijk te Krijgen,
De flessehals van het bedrijf is de "hete cel" waarin men de brandstofstaven met mechanische afstandsbediening, van achter 2 meter dikke betonnen muren, in stukken snijdt. In de geplande opwe kingsfabriek wil
men de splijtstofelementen in hun geheel, d,wz, 63 BWR- of 236 PWRbrandstofstaven met houder en al, in stukken snijden. Men wil 2 hete cellen
aanleggen, waarin de apparatuur in staat moet zijn per dag 4-8 ton
brandstof, d„w,z, 16 PWR of 32 BWR-staven te verwerken (7,8),
2- "Verbeteringen (van procesapparaten ,.., en transport systemen) lijken .
nog mogelijk en dringend nodig", aldus medewerkers van de KEWA (2),
Naarmate de brandstofstaven een hogere versplijtingsgraad hebben, dus
radioaktiever zijn, worden de onderhoudskosten en reparaties steeds
kostbaarder. Indien nodig kost de ontsmettïng van de cellen zeer veel tijd.
Volgens mededelingen op de-voorlichtingsbijeenkomst m Mol, in mei 1976,
kostte het 18 maanden "spoelen", voordat men alle cellen in kon. Het werd
niet duidelijk, hoe lang men vervolgens in de ce! 'had kunnen blijven.
De gevolgen van het ongeval in Wmds'cale, geven een aanwijzing voor de
hoeveelheid tijd, die nodig zou kunnen zijn, wanneer ontsmetting niet
slaagt.
Voor de reparaties worden soms grote aantallen hoog gekwalificeerde arbeiders'"verbrui kt". In een hoog radioaktieve omgeving kan iemand maar
kort aan een reparatie w.erken, aangezien hij sne? de maximaal toegestane
stralingsdosis ontvangt. Dit TS een meer algemeen probleem: een ter
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zake kundige Amerikaanse auteur vreest dat binnen 5 of 10 jaar pogingen
om de bedrijfsvoering van kerncentrales te optimaliseren, ernstig belemmerd zouden kunnen worden door het gebrek aan onderhoudspersoneel, dat
- nog ingezet kan worden. Ter illustratie: een reparatie, die twee weken
in beslag genomen zou hebben in een centrale, die met fossiele brandstoffen gestookt wordt, en waarvoor 25 mensen nodig geweest zouden zijn,
kostte in een kerncentrale 8 maanden. Er waren 700 mensen voor nodig om
binnen de straiingsnormen te blijven. De direkte kosten van deze reparatie
bedroegen $ 1 miljoen dollar, het produktieverlies bedroeg eveneens $
1 miljoen (9).
Een bijkomend probleem is, dat men voor een dergelijke reparatie vaak
tijdelijke arbeidskrachten, bijv, lassers, moet aantrekken, die ondanks
hun kwalificaties het werk toch niet geheel naar bevrediging kunnen
uitvoeren. De voornaamste redenen daarvoor zijn, dat deze mensen nooit
eerder onder hoge straling, in nauwe ruimtes en onder tijdsdruk hebben
gewerkt. Men heeft dikwijls minder dan 15 minuten, inklusief het in- en
uit de ruimte klimmen (10). Tijdens dit soort werk in de opwerkingsfabriek'
in La Hague verliest een werknemer 2 a 3 kilogram zweet per uur (6).
3, Het is niet duidelijk wat de beste manier is om kettingreacties in het
bedrijf te voorkomen (11).
Een kettingreaktie is een zichzelf instandhoudende (of versnellende) proces
waarbij splijtstoffen splijten, en erg veel hitte en straling vrijkomt.
Het is die reaktie, die de energie doet vrijkomen bij de werking van een
kerncentrale en bij de explosie van een atoombom. In een opwerkingsbedrijf ontstaat een kettingreaktie door een opeenhoping van een kritische
massa, d.w.z„ de voor elke splijtstof specifieke hoeveelheid materiaal,
die nodig is om een spontane kettingreaktie te doen ontstaan. Direkt na
het ontstaan hiervan volgt een soort "voortijdige explosie": de massa
verspreidt zich en daardoor wordt de kettingreaktie weer gestopt.
De gevolgen van het vrijkomen van warmte en vooral zeer intense gammastraling, vormen èen direkt gevaar voor werknemers in de buurt (12).
Volgens de Nederlandse Gezondheidsraad zou,"zelfs indien de (bij de kettingreaktie) gevormde splijtingsprodukten voor 100% zouden ontsnappen,
.... in de omgeving (van de fabriek) slechts een dosis van maximaal
enkele tientallen mrem" veroorzaakt worden (13). De Gezondheidsraad
schijnt zich m é t te realiseren, dat een dergelijke reaktie zich kan
voordoen in een vat met hoog radioaktief afval, vol met de splijtingsprodukten en actiniden, die óök zouden kunnen ontsnappen. Bovendien
zijn niet alleen'de direkte effekten, maar ook de lange termijn effekten
van belang.
Naar aanleiding van het ongeval in Windscale in 1970, indertijd het 12e
ongeval van dat type ter wereld, schreef een medewerker van de BNFL:
"De mogelijkheid van zo'n voorval is altijd aanwezig bij de.opwerking
van bestraalde brandstof, de produktie van sommige soorten brandstof
en de terugwinning van splijtbaar materiaal die met deze beide processen
verbonden is." (14). De Gezondheidsraad acht het een van de mogelijke
ongevallen waar men rekening mee moet houden (13).
Het zou mogeljjk zijn om de vaten, waarin diskorïtinu brandstof uit de
stukgesneden staven wordt opgelost in salpëterzuur, zó klein te kiezen,
dat het onmogelijk is dat er zich een kritische hoeveelheid splijtstof
in het vat bevindt. Een dergelijke "geometrisch-kritisch-zekere uitvoering" is in de geplande Duitse opwerkingsfabriek echter uitgesloten,
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aangezien de vaten per keer 2-4 ton brandstof "moeten",kunnen bevatten.
Men wil het probleem oplossen, door aan de salpeter-zuur-oplossing een
"neutronengif" toe te voegen, dat een kett^ngreaktie belemmert (7).
4. De zuivering van de procesvloeistoffen levert problemen op.
Wanneer de zuivering van de piocesvloeistof niet .goed of niet snel
genoeg gebeurt,
ontstaan er verstoppingen in de pijpleidingen (en dus
een kans op; kettingreakties) en apparaten Dit is lange t i j d het hoofdprobleem geweest b i j het opwerken van brandstof, met een verspil j t i n g s graad van meer dan 10.000 MWd/t, (1,5)- Er ontstaat in elk geval op
twee plaatsen meer of minder f i j n verdeeld neerslag (vaste deeltjes) in
de procesvloeistof. In de eerste oplossing in salpeterzuur ontstaan
legeringen van spiijtingsp^odukten, zoals ruthenium en palladium en
onoplosbare verbindingen van zirkomum en molybdeen, waarin ook enig
uranium en plutonium wordt vastgehouden (7) Wanneer deze vloeistof in
de eerste extraktiecyclus te lang met de organische v'oeistof in kontakt b l i j f t , kunnen er nieuwe neerslagen ontstaan. Hierdoor komt er
waarschijnlijk met alleen u i t bednjfsekonomisch, maar ook u i t milieuoogpunt teveel plutonium in het middelaktieve organisch afval terecht
(11),
5. Er z i j n twee nieuwe methoden (elektrolytisch en met hydroxyiaminenitraat)
om in het opwerkingsproces uranium van plutonium te scheiden. Ze
lijken beter dan de twee totnutoe gebruikte methoden (met ijzer ( I I )
sulfamaat en met uranium (IV)nitraat), die problemen opleveren.. De nieuwe •
methodern z i j n echter niet op grote schaal uitgeprobeerd ( I I ) ,
6. Voor de reiniging van plutonium in de daaropvolgende stap van het
proces, hebben de verschillende mogelijkheden voor- en nadelen vanuit
technisch oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van beveiliging tegen
kettingreakties (11)
7. Een explosie in een van de proces- of opslagvaten is een van andere,
mogelijke ongevallen, waarmee in de opwerkingsfabriek rekening gehouden moet worden (13), Een aanduiding voor de mogelijke gevolgen van
een. explosie in een procesvat vinden we
niet alleen in de gevolgen van
het ongeval in Windscale in 1973, maa1" ook in de gevolgen van een ongeval
dat zich op 30 augustus 1976 voordeed in een afdeling van de opwerkingsfabriek in Hanford, dat b i j Richmond in de-Amerikaanse staat Washinton
l i g t . In deze fabriek werd tot 1972 plutonium voor atoombommen afgescheiden u i t uraniummetaal. Sindsdien werkt men plutonium alleen op u i t
besmet schroot e,d. In de betreffende afdeling werd americium u i t het
afval, dat na de opwerking over b l i j f t , afgescheiden. Een chemische
explosie in het afval blies een plexiglas raam u i t een zogenaamde handschoenen-kast (2,5 x 3 x 1 meter) en er kwam een hoeveelheid sajpéterzure oplossing met americium naar buiten, Van de 18 werknemers, die
besmet werden konden er 8 makkelijk ontsmet worden, Eén van de twee
ernstig besmette ingenieurs was 3 weken later van binten nog steeds
niet voldoende ontsmet om te kunnen vaststellen, hoe groot zijn inwendige
besmetting zou z i j n . De inwendige b-esmetting van beide ingenieurs was
echter "aanmerkelijk groter" dan de toegestane, "levens-dosis", d , i ,
de totale dosis, gerekend over z i j n hele leven, die een werknemer
zou mogen ontvangen (15-17).
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8, Het verpakken van middelaktlef afval.in bitumen levert bedrijfs- en
veiligheidsproblemen op (5). Meer in het bijzonder geeft de verwerking
van organisch afval problemen (18),.
Volgens Schlitt, dlrekteur van de KEWA, is er meer onderzoek nodig naar
beton ais verpakkingsmateriaal (2)„ Anderen vinden bitumen echter heel
geschikt (5). Het is onduidelijk wat precies de problemen zijn waar het
om gaat. Er is in elk geval brandgevaar i,v„m. de organische vloeistoffen,
waaronder kerosine» (18)= Misschien zou er een kans op een ontploffing
van waterstofgas kunnen zijn, Dit wordt gevormd door ontleding van water
onder invloed van straling. Het is de bedoeling dat het afval, voor
bi.tumisatie, watervrij gemaakt.wordt, maar het is wellicht niet te garanderen, dat dit lukt.
9. De ontwikkeling van "het verpakken van hoogaktieve afvalstoffen bevindt
zich in het laboratoriums tadiunu
10.De apparatuur voor het vasthouden van de radioaktieve gassen en stofdeeltjes en de gassen van de verbranding van vast laagaktiéf afval moet
nog ontwikkeld worden voor de afmetingen van de grote fabriek (5,18),
Over de beste manier om' het tritium "kwijt" te raken, verschilt men kennelijk van mening (1,5).
11,De analyse methoden voor procescontrole en -bewaking zijn in de proefopwerkingfabriek in Karlsruhe tijdrovend en arbeidsintensief, hetgeen
in een 30 x groter bedrijf eén, probleem wordt (5). Het is onduidelijk of
men hiermee bedoelt dat het een ekonómisch probleem wordt, of ook een
probleem in verband met de gezondheid van de werknemers (vergelijk punt 2).
Het is in elk geval een ernstig probleem voor de IAEA-splijtstofcontrole
in verband met het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens =
De IAEA-controle, die een tijdige detektie van ontvreemding van splijt- .
baar materiaal ten doel heeft, bestaat uit kontrole van de boekhouding van het bedrijf en onafhankelijke fysieke kontrole van de inventaris van
het bedrijf. De schaalvergroting van de opwerking brengt met zich mee,
dat onafhankelijke fysieke kontrole zoveel inspekteurs en bedrijfstijd
zou kosten, dat deze vrijwel niet meer uitvoerbaar is (19-21), Kontinue,
automatische kontrole-apparatuur bevindt zich nog in het ontwikkelingsstadium (22), De huidige inspektiemethoden zijn ontoereikend voor. het
probleem, waar het om gaat: hoe moet men de produktie van 14.000 kg
plutonium per jaar kóntroleren, als een duizendste van die-hoeveelheid
ruim voldoende is voor de kohstruktie van een atoombom (23,24). Naast
de schaalvergroting is ook de grotere radioaktiviteit van de op te werken
brandstof van belang. De problemen, die in punt 4 zijn beschreven vergroten de onzekerheidsmarge van de kontrole-metingen (25).
12,In verband met het probleem van ontvreemding en diefstal van plutonium
staat de uiteindelijke vorm, waarin hét plutonium de fabriek ipoet
verlaten, nog ter diskussie (5)., Een oplossing van plutoniumnitraat wordt
in het algemeen als de minst wenselijke vorm beschouwd. De keuze voor
een andere vorm, zoals plutoniümoxide al dan niet verdund met uraniumoxide of vermengd met curium blijft een kwestie van de minst kwade
kiezen (26).
, :,
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13. Naast bevakingsinstallaties en bewakers, is ook de maniev waarop
het bedrijf gebouwd wordt van belang voor de beveiliging tegen diefstal van plutonium (5), Dit laatste is een totnogtoe nogal verwaarloosd
gebied (27).
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NAWOORD
Na het afsluiten van dit manuscript heeft z'ch een belangrijke ontwikkeling
op het gebied van opwerking voorgedaan . De achtergrond hiervan is de groeiende
vrees voor het gevaar van verspreiding van kernwapens, dat van opwerkingsfabrieken uitgaat. Sinds de Indiase kernexplosie van 1974, mogelijk gemaakt
door de leverantie van Canadese.kemreaktoren, is.men zich, m,n- in de Verenigde Staten, het nauwe-verband.tussen de.verspreiding van vreedzame atoom
technologie en de.verspreiding van atoomwapens.meer bewust,geworden. De
opwerkingsfabriek neemt daarbij een.sleutelpositie.tn Het plutonium, dat
men uit het afval.van kerncentralis isoleert,.kan als brandstof voor kerncentrales dienen, .en als grondstof'.voor.een atoombom gebruikt worden.
Door een opwerk ingsTabriek in een !'ver2ürging;;park"te plaatsen verandert
deze sleutelpositie niet wezenlijk. Het is m e t moge!IJK om het plutonium
in de brandstofstaven fabriek van een dergelijk park zodanig te verwerken
dat het moeilijk zou.zijn om uit de staven, die het park verlaten, plutonium
te isoleren,
In een verklaring afgelegd op 7 april 1977, ze. president Carter:
Wij zijn tot de konklusie gekomen, dat de ernstigste gevolgen van de verspreiding van kernwapens, de direkte implicaties voor de vrede en veiligheid en
duidelijke wetenschappelijke en ekonomische bewijzen ertoe leiden, dat
wij de volgende stappen ondernemen:
- een ingrijpende verandering van de binnenlandse Amerikaanse politiek op
het gebied van kernenergie
- een gezamenlijke inspanning van alle landen om betere oplossingen te
vinden voor deze problemen en de nsiko's die een toegenomengebruik van
kernenergie met zich meebrengt.
In een serie van 7 programmapunten van het gewijzigde beleid kondigde president Carter aan, dat
- commerciële opwerking en recycling van plutonium, geproduceerd in de
Verenigde Staten, voor onbepaalde tijd zou worden uitgesteld. De opwerkingsfabriek in Barnwell zal van de regering verder geen steun cf financiële middelen ontvangen
- het tijdstip waarop kweekreaktoren in commercieel gebruik genomen zouden
worden, wordt uitgesteld
- het verbod met betrekking tot de export van apparatuur of technologie
die uraanverrijking of opwerking mogelijk maakt, gehandhaafd blijft.
Als.een stap in de goede richting is dit een hoopvolle ontwikkeling. De
reakties in andere landen bewijzen echter dat het nog veel inspanning zal
vergen voordat elders opwerking zal worden stopgezet Terwijl de Engelse
premier Callaghan positief reageerde op de Amerikaanse initiatieven, noemt
de voorzitter Hill van de United Kingdom Atomic Energy Authority en dê
BNFL ze geen oplossing. Meer internationale kontrole en de bouw van kernparken waarin snelle kweekreaktoren naast de opwerkingsfabriek en de
fabriek voor brandstofstaven staan, zouden het gevaar, van de verspreiding
van kernwapens doen afnemen. In Bonn was.zorgvuldig vlak voor de verklaring van Carter nog eens bevestigd.dat.het koncrakt met.Brazilië,
waarin o.m. een opwerkingsfabriek.geleverd.zou worden, zou.worden uitgevoerd. In Parijs verwachtte men.niet dat het Franse kernprogramma op
enigerlei wijze zou worden beïnvloed.door de.Amerikaanse ontwikkelingen.
In Japan deelde de minister van buitenlandse zaken mee, dat de verklaring
van Carter van geen invloed zou zijn op de ontwikkeling van de Japanse'
opwerkingsfabriek. De verklaring betreft commerciële opwerking, en
de Japanse fabriek is niet commercieel.
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Overigens zou in Japan wel worden overwogen om aan Frankrijk en Westpuitsïand yoor te stellen een gezamenlijk front te vormen tegen de
Amerikaanse plannen.
De verklaring betekent overigens n i e t , dat opwerking t . z . t . niet weer
opgepakt kan worden. Vanuit verschillende hoeken wordt aangedrongen op
bestudering van de thorium-uraniumcyclus als.alternatief voor de huidige
uranium-plutoniumcyclus. Terwijl.in de.uranium-plutoniumcyclus uranium-238
wordt.omgezet in splijtbaar plutonium-239, wordt.in de thorium-uraniumcyclus thorium-232 omgezet i n uranium-233. Van deze laatste stof kan
men atoombommen maken, net.zoals van plutornum-239. Het.verschil tussen
beide stoffen is echter, dat men plutonium v r i j gemakkelijk kan scheiden
van het uraniym-238, waarmee het wordt verdund; voor het scheiden van
uranium-238 en uranium-233 heeft men de veel moeilijker.vérrijkingstechnologie nodig. Ér 2ou zo, althans voorlopig, een.dam kunnen worden
opgeworpen aan verdere verspreiding van kernwapens. Hoe d i t z i j , een
oplossing voor de milieuproblemen van een opwerkingsfabriek biedt d i t
alternatief niet, evenmin een oplossing voor de technologische problemen
die nog b i j de opwerking bestaan, of de problemen van het voorkomen van
radioaktieve besmetting van werknemars.
Wanneer bovengenoemde ideeën ingang vinden, dan is het echter niet onmogelijk» dat voorlopig kernenergie zal worden opgewekt, zonder dat u i t
de bestraalde splijtstofstaven nieuw splijtbaar materiaal wordt gewonnen.
Dat zich dan ook nog grote problemen kunnen voordoen, o.a. met de opslag
van de uitgewerkte splijtstofstaven, en met de lozing van tritiumhoudend
afvalwater, zal u i t het voorgaande duidelijk z i j n geworden,
Zulke problemen kunnen, misschien alleen worden opgelost als w i j geheelafzien van toepassing van kernsplijting.
.
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BIJLAGE
Het West-Du its e verzorgingspark
De opwerkingsfabriek die in West-Duitsland gepland i s , zou een onderdeel
moeten vormen van een "verzorgingspark", Het idee van een dergelijk park
werd door de Bondsregering voor het eerst in 1974 beschreven in hun
"Entsorgungskonzept". Het houdt in dat opwerk'ng, afvaibehandeling en
-opslag en de produktie van tcandstofstaven u i t het opgewerkte uranium
en plutonium op êën a'fgesioten terrein plaatsvindt Hierdoor zouden veel
van de riskante transporten, o.a, het transport van plutonium, vermeden
kunnen worden (1)Voor de opslagplaats voor middel en laag aktief afval en voor de opslag
van hoogaktief afval na een tuss'enopslag van een tiental jaren denkt men
in de Bondsrepubliek aan zoutformaties Het verzorg-, ngspark zou daar dus
dicht b i j moeten 1iggen
In opdracht van de Bondsregering werden in de penode 1974-1976 26 plaatsen
in de hele Bondsrepubliek onderzocht m,b t- hun geschiktheid om er een
opwerkingsfabriek en alles wat daarbij hcort te vestigen (1). Er bleven
4 gebieden in de deelstaat Nedersaksen over (2,3).
1. Wahn, in de buurt van Wippingen in Kreïs Aschendorf-Hümmling op +^
20 km van de Nederlands-Duitse grens ter hoogte van Sellingen;
2 Lichtenmoor in Kreis Nienburg, nrdden tussen Bremen en Hannover;
3- Unterlüss/Stüdtloh in Kreis Celle, op T_ 40 km ten Noordoosten van
Hannover;
4. Gorleben, in Kreis LÜchow-Dannenberg op 5 km van de grens met de DDR
in het stuk Nedersaksen dat het diepst de DDR insteekt.
Hoewel Wahn lange t i j d als de meest aantrekkelijke plaats gold, is Gorleben
aangewezen voor het vooronderzoek voor het verzorgingspark Dit betekent
nog niet dat de eerste grote opwerkingsfabriek daar ook gebouwd zal worden.
Mede om vertragingen te voorkomen begint men voor alle in aanmerking komende
plaatsen tegelijk met nader onderzoek en met vergunnmgenprocedures voor
bouw en bedrijf van de opwerkingsfabriek (1,4,5).. Daarnaast wordt er .
nog steeds rekening mee gehouden dat er in het midden van.de jaren '90
nog een 2e grote opwerkingsfabriek in bedrijf genomen zou kunnen worden (6).
Planning:
Volgens een conceptstudie gedateerd juli 19?5 zouden de koelbekkens voor
de tussenopslag van de uitgewerkte brands tofstaven in 1981 klaar moeten
zijn. De opwerkingsfabriek zou in 1985 in gebruik genomen dienen te
worden (7), Momenteel rekent men erop dat het eerste koeibekken in 1982
in gebruik genomen zou kunnen worden en de opwerkinqsfabrïek omstreeks
1988 (6,8,9).
Kosten:
In een overzicht van de plannen, gedateerd april 1976, werden de kosten van
het hele verzorgingspark op 3,8 miljard DM begroot. (10). Tijdens parlementaire hearings in juni van dat jaar noemde een vertegenwoordiger van de
chemische industrie 8 miljard meer waarschijnlijk (2). Eind 1976 schatte
de voorzitter van de leiding van het Projekt gesel^schaft Wiederaufarbeitung von Kembrennstoffen mbH (PWK) dat het hele komplex 4,5 miljard
zou-gaan kosten, exclusief rente, belastingen en verzekeringen. Rekening
houdend met een bouwtijd tot het eind van de jaren '89 zou men op een
investering van _+ 10 miljard moeten rekenen (9)..
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Financiering, bouw
en voorontwerpIn de BOndsrepub!iek gaat men ervan u H , dat de opwekking, het verwerken van
teruggewonnen uranium en plutonium en de afvalbehandeling door de industrie
onder bedrijfsekcnomische voorwaarden dient te worden uitgevoerd: De Bondsregering stelt een gebied voor het verzorgingspa^k Je/ beschikking en draagt
de verantwoordelijkheid i/oor de defirntieve opslag van radioaKtief afval (1).
In 1973 verwachtte men nog dat de chemische industrie -/ia de Kernbrennstoff
Wiederaufarbe/tungsgeseilschaft mbH (istWA) de !iouw en. de finöncfentig van
de opwerkingsfabnek op zich zou nemen. De KtWA ÏS een.gezs.menH3ke dochteronderneming (/an HtlKEM GmbH (Nuk?eaire Chemie und Metallurgy), Gelsenberg AS
Hoechst AG en Bayer AS, Deze bedrijven nemen alle voor 25% deel in de KEWA,
alsook de i n de Gese11schaft zur Wiederaufarbeitung ^on Ke^nbrennstoffen mbH
(SWKJ, de onderneming die de .pvoefopwerkingsfabnek. -.n Ka^svuhe exploiteert. '
Ge betreffende bedrijven financierden een conceptstudie voor de opwerkingsfabriek, die door de tCEWA werd opgesteld en in j u l i 1975 verscheen (7).
Het onderzoek naar de meest geschikte vest)gïngsp)aats voor het verzorgingspark werd eveneens door de KEMA uitgevoerd (11)B i j nadere beschouwing w'Ode de chemische industrie echter de grote financiële
risiko's die de bouw en bedrijf van de geplande opwerkinqsfabriek met zich
mee brengen niet 'aDeen dragen- (11). Oe Sondsregering gaat er nu van u i t
dat de elektriciteitsproducenten,
als veroorzakers van net radioaktieve afval
verantwoorde?ijk zijn voor de opwerking en aanverwante zaken.
De elektriciteitsbedrijven en de chemische-industrie en evt andere ondernemingen zoals Kraftwerk Union AG (KWU) en Steag Kernenergie mbH z i j n het
totnutoe echter nog niet eens over dé samenwerkjngsorgarrisatie die de bouw
en de financiering van het verzorgingspark op zich zou moeten nemen (11,8,5)KWU levert kerncentrales, en is in 1976 voor 100% eigendom van Siemens geworden Steag neemt samen met Gelsenberg en de Amerikaanse f7r.<na Westinghouse deel in Nuklearbrennstoff GmbH., een onderneming voor de vervaardiging
van brandstofstaven; daarnaast maakt Steag deeV uit van Urangeselischaft AG,
een onderneming voor üramunwinning en -verrijking Figuur 4 geeft enigszins een beeld van de verwevenheid tussen de verschillende bedrijfstakken
van de kernindustrie.
De 12 grootste elektriciteitsbedrijven richtten in j u l i 1975 de Projektgesellschaft Wiederaufarbeitung von Kembrennstoffen mbH (PWK) op» De PWK
houdt zich bezig met de voor-planning van de opwerkïngsfabr?ek. Na moeizame
onderhandelingen met de KEWA en de daarin deelnemende firma's werd in mei
1976 overeenstemming bereikt over de uitvoering van een voor-projekt voor
de opwerkingsfabriek, dat na 27 maanden, dus.medio 1978, zou moeten u i t monden in een veiligheidsrapport. De totale kosten voor deze fase van het
projekt we-den op 60-70 miljoen geschat (4),
Terzelfdertijd kreeg de KWU de opdracht voor de pfanning van het koelbekken •
voor de tussenopslag van uitgewerkte brandstofstaven-. De opdracht zou
met een veiligheidsrappct in het voorjaar van 1977 afgesloten moeten worden
De ingenieursburo's Friednch Uhde, Lurgi, NUKEM sn St Gobain Techniques
Nouve*lles tekenen de ontwerppJannen voor de opwerkingsfabriek- St Gobain
heeft eveneens de opwerkingsfabrieken in Mol (België), La Hague (Frankrijk)
en Tokai Murai (Japan) ontworpen. De plaats van de opwerkingsfabriek in
het W-Duitse kernenergieprogramma is als volgt:
Het W-Duitse kernenergieprogramma van 1973 gaat e,rvan u i t dat er in 1985
per inwoner IJ x zoveel energie verbruikt wordt als in 1975, ïn het jaar
2075 zou hei energieverbruik.gestabiliseerd z i j n , op een nivo, waarbij
een inwoner van.de Bondsrepubliek 3 K zoveel energie verbruikt als een
inwoner in 1975.

J
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Het grootste gedeelte, ni 70% van de geplande toename van het energieverbruik wordt veroorzaakt door een voorspelde toename in het e t e k t r i c i t e i t s gebruik. Zie figuur 5? Vergeleken mét 1975 zou er in 1985 per inwoner,
2,5 x zoveel e l e k t r i c i t e i t in het huishouden
bijna 3 x zoveel e l e k t r i c i t e i t in de Industrie, en
1,5 x zoveel e l e k t r i c i t e i t door handel er, verkeer worden verbruikt.
Eveneens vergeleken met 1975 zou er in 2075 per inwoner:
12,5 x zoveel e l e k t r i c i t e i t In het huishouden
10 x zoveel e l e k t r i c i t e i t ïn de industrie, en
7 x zoveel e l e k t r i c t e i t dobr handeï en verkeer moeden gebruikte
De toename van het energieverbruik na 1975'zou na vefloop van t i j d geheel
door de warmte en eiektncitettsproduktie u i t kerncentrales worden geleverd,
, Zie figuur 6.
•
Volgens het kernenergieprogramma van 1973 zou W-Duitsland in.1985 45,000 tot
50,000 MWe geïnstalleerd kernvermogen nodighebben Dit komt ongeveer overeen met 50 grote kerncentrales van elk 1000 MWe, Daarnaast zou er êën opwerkingsfabriek nodig z i j n d^e het afval u i t het genoemde aantal kerncentrales kan verwerken.. In 2075 zouden er zo'n 600 Kerncentrales met een gezamenlijk vermogen van 540.000 MWe en 14 opwerk ingsfabrieken ^n de Bondsrepubliek meetën z i j n .
Figuur 7 geeft een overzicht van de 43 kerncentrales die in 1976 in bedrijf
. (6500 MWe), in aanbouw (11.600 MWe) of in voorbereiding {12-700 MWe} waren.
De geplande grote opwerkingsfabriek is aangegeven b i j Wahn, op 20 km van
de Nederlandse grens.
Figuur 8 geeft een beeld van de situatie als gepland '<r\ 2075 Hierbij zijn
a?leen de 600 werkzame kerncentrales en opwerk, ngs fabrieken aangegeven.
Bij een gemiddelde levensduur van 30 jaar voor Kerncentrales en 20 jaar
voor opwerkingsfabrieken zijn er in 2075 1200 kerncentrales en 25 opwerkingsfabrieken buiten gebruik gesteld, en al of niet afgebrokenTen gevolge van een minder grote groei van het energieverbruik en storingen
en vertragingen b i j de uitvoer van het kernenergieprogramma wijzigde de
Bondsregering in februari 1977 de voor 1985 geplande 45-50-000 MWe in
35-38,000 MWe (12}, Eerder had een.instituut voor ekontmisch onderzoek
een schatting gemaakt dat de Bondsrepubliek in 1985 maar op 22,000 MWè
zou kunnen rekenen (13), Op 11 februari 197? besloten de Bondsregering
en de regeringen van de deelstaten geen kerncentrales meer te laten bouwen
zolang er geen oplossing is voor de opslag van het kernafval (14),
Het toenemende verzet van de W-Duitse bevolking tegen kernenergie zou
ertoe kunnen leiden dat de kernenergie verder met meer wordt uitgebreid.
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Figuur 4

Samengesteld naar Atomwirtschaft 1974 door H. van Dokkumburg.
Overgenomen uit: "Tegen lozing atóomafval en Westduits
atoomgevaar" Volkskongres november 1976.^
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