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VOORAF 

In de discussie over vestigingsplaatsen voor nieuwe kerncentrales 
zoals deze het afgelopen jaar in Sederland is gevoerd, vormde net nane 
de veiligheid van kerncentrales een belangrijk onderdeel. In de proce
dure van de Planologische Kernbeslissing (PKB) is hieraan door de Raad 
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening veel aandacht besteed. 

In deze discussie stond op de voorgrond dat er mogelijk ninder risi
co's aan kernener5ie zouden kleven dan voorheen werd gedacht. In enkele 
Rederlandse rapporten werden daartoe nieuwe Amerikaanse studies geci
teerd welke volgens KEKA, SEP en het ministerie van Economische Zaken 
zouden aangeven dat de lozingen bij een ernstig reactorongeluk (aan
geduid als "de bronterm") lager zijn dan tot op heden is aangenomen. 
Hierbij werd niet geschroomd om soms zeer selectief conclusies uit de 
Amerikaanse rapporten aan te halen voor de eigen bewijsvoering. 

Door het recente ongeluk in de kerncentrale te Tsjernobyl zijn de ri
sico's van kerncentrales opnieuw sterk in de belangstelling gekomen. Er 
is eens temeer duidelijk geworden hoe langdurig en verstrekkend de 
gevolgen van een ernstig reactorongeval kunnen zijn. Het is dan ook van 
groot belang dat het Amerikaanse veiligheidsdebat voor het Nederlandse 
publiek toegankelijk wordt gemaakt, en dat men zich een eigen oordeel 
kan vormen over de betekenis ervan voor de besluitvorming in eigen land. 
Het dit rapport willen we dan ook bijdragen aan een beter gefundeerde 
meningsvorming over reactorveiligheid bij het Nederlandse publiek. 

OPBOUW VAN HET RAPPORT 

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de discussie in 
Nederland en de Vb'. Het bestaat uit twee delen (A en B), elk afzonder
lijk uitgebracht. Deel A van het rapport bevat in hoofdstuk 1 een samen
vatting van de discuseie in Nederland. In het kort wordt aangegeven 
welke rapporten zijn "er^chenen, en wat daarvan de inhoud is. Veel van 
de Nederlandse rapporten refereren aan (samenvattingen van) Amerikaanse 
studies inzake retctorveiligheid. Voor een goed overzicht hiervan wordt 
in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van de 
discussie In de VS sinds het verschijnen van de bekende reactorveilig-
heidsstudie VASH-1400. Na dit overzicht wordt bij een vijftal belang
rijke rapporten een inlwiding gegeven, waarbij wordt ingegaan op de 
achtergrond van de auteurs, de doelstelling, de belangrijkste conclu
sies, en de saillante punten van kritiek zoals die inmiddels door 
anderen is geformuleerd. Achtereenvolgens komen aan de orde de 
rapporten van de IDCOR (kernenergie-industrie), ANS (American Nuclear 
Society), APS (American Physical Society), NRC (Nuclear Regulatory 
Commission), en UCS (Union of Concerned Scientists). De eerste vier 
zijn reeds in het Nederlandse debat aangehaald en bediscussieerd. Het 
UCS-rapport is recent beschikbaar gekomen, en bevat een gedetailleerde 
kritiek op de andere rapporten. In ons overzicht mag een dergelijk 
rapport van een grc.pering die in het verleden steeds blijk heeft 
gegeven van een onafhankelijk en kritisch oordeel over kernenergie, dan 
ook niet ontbreken. Tot op heden hebben de overheidsorganen en de 
daarmee verbonden instanties niet op het UCS-rapport gereageerd; de 
lezer heeft via ons rapport voor het eerst de mogelijkheid om kennis te 
nemen van de inhoud van de UCS-kritiek. 
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Deel В van dit rapport gaat dieper in op de vijf genoemde rapporten. 
Per hoofdstuk is van elk rapport de engelstalige "summary" overgenomen. 
Tevens is een uitgebreide Nederlandse samenvatting opgenomen; de auteurs 
van dit rapport zijn verantwoordelijk voor de hier gegeven toelichting 
op de hoofdlijnen en voor het commentaar. Voor hoofdstuk 6 (opgenomen in 
deel B> is met toestemming van de auteurs gebruik gemaakt van delen van 
de tekst van hoofdstuk 3 van het rapport "Kerncentrale ongevallen: de 
brontermdiscussie" van de TH-Twente (BC8501, 1985). Deel A en В worden 
beide gevolgd door een lijst met referenties en een lijst met verkla
ringen van veelgebruikte afkortingen en begrippen. 

CONCLUSIES 

In ons rapport worden veel evaluerende opmerkingen gemaakt. Enkele 
van de belangrijkste conclusies en bevindingen worden hieronder puntsge
wijs samengevat. Voor de toelichting erop zij verwe2en naar het rapport 
zelve. 

M.b.t. de discussie in de VS: 
1. Ket het verschijnen van de reactorveiligheidsstudie VASH-1400 (in 

1975) is het onderzoek naar het verloop van ernstige ongevallen 
met kerncentrales niet gestopt. Het is, integendeel, in een 
stroomversnelling geraakt na de ramp met de TMI-2 centrale te 
Harrisburg. Als resultaat van een en ander zijn vele verbeterin
gen aangebracht in de theoretische modellen waarmee de lozingen 
worden geschat. Ook is duidelijk geworden dat op tal van punten 
nog onduidelijkheden, onzekerheden en inconsistenties bestaan. 
Dit is ook niet verbazingwekkend, aangezien het onderzoekprogramma 
nog tot het begin van de jaren negentig doorgaat - althans volgens 
de Amerikaanse planning van voor Tsjernobyl. 

2. In het verleden is op tal van punten fundamentele en gedetail
leerde kritiek geformuleerd op de veiligheidsstudies, met name op 
het Amerikaanse VASH-1400 rapport. De Amerikaanse overheid laat 
mede als gevolg daarvan dat rapport ook buiten beschouwing bij 
haar besluitvorming over de aanvaardbaarheid van risico's van 
kerncentrales. Toch blijkt uit de recente kritieken op de nieuwe 
veiligheidsstudies dat nog steeas onvoldoende of soms zelfs geheel 
niet wordt tegemoet gekomen aan ce vele malen geuite kritiekpunten 
(volledigheid van de verzameling van ongevalsverlopen, tekortko
mingen van de foutenboom-methodol ogie, betrouwbaarheid van de ge
gevens over de componenten, etc). 

3. De oude brontermberekenlngen hadden ten doel om een zgn. 
conservatieve schatting van de lozingen te geven. Dat wil zeggen: 
men ging in de berekeningen bij twijfelgevallen uit van de meest 
ernstige mogelijkheid, waardoor het eindresultaat het meest ern
stige beeld zou moeten opleveren. De nieuwe brontermberekenlngen 
moeten een meer "realistische" schatting geven, doordat wordt ge
werkt met "meest waarschijnlijke" schattingen. Deze overgang van 
"conservatieve" schattingen naar "best estimatee" betekent uiter
aard in veel gevallen dat de berekeningen op een kleiner risico 
uitkomen. Dit leidt tot gezichtsbedrog indien bij die nieuwe 
schattingen niet tegelijkertijd de onzekerheidsmarges in die "best 
estimates" worden aangegeven. Juist op dit punt zijn de commen
tatoren het eens: de onzekerheden in de nieuwe (theoretische) 
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berekeningen zijn nog aanzienlijk; voor de berekening ervan zijn 
aparte onderzoekprogramma's opgesteld. Met nadruk zij erop gewe
zen dat de nieuwe berekeningen in sommige gevallen uitkomen op 
hogere brontermen in vergelijking met VASH-1400. Een grondige 
evaluatie van deze verschuivingen in het beeld van de risico's is 
daarmee noodzakelijk <zie ook punt 5 hieronder). 

De betrouwbaarheid van de nieuwe theoretische risico-studies staat 
of valt uiteraard met de controle via "de praktijk, de zgn. expe
rimentele validatie. Op dit punt zijn op dit moment nog geen dui
delijke conclusies te trekken: het desbetreffende experimentele 
programma loopt nog, en het zal nog wel enkele jaren duren voordat 
alle gegevens zijn verwerkt en gepubliceerd. Het wetenschappelijke 
debat over de uiteindelijke waarde van de nieuwe bronterm-
sche.ttingen laat dus nog even op zich wachten. Biet voor niets 
heeft de Amerikaanse overheid pas tegen het eind van de tachtiger 
jaren de totstandkoming van nieuwe veiligheidsvoorschriften ge
pland. 

Het ligt voor de hand te verwachten dat de nieuwe risico-studies 
betrekking hebben op die ongevalsverlopen met de grootste poten
tiële risico's. Dit laatste houdt een combinatie in van kans op 
optreden en omvang van de gevolgen ervan (in termen van acute 
sterfte, lange-termijn gevolgen voor volksgezondheid en milieu, 
schade aan infrastructuur en economie, etc). Toch is dat niet wat 
de doelstelling van het lopende onderzoekprogramma is. Die is veel 
beperkter, en heeft voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van 
de nieuwe schattingsmethode van de lozingen. In dat kader rekent 
men de in VASH-1400 risico-dominante ongevalsverlopen na (ter 
vergelijking), benevens enkele andere sequenties met relatief 
grote kans op optreden. Dit alles betekent dat de hoofdtaak nog 
moet worden aangepakt: op basis van verschillen in kans op een 
ongeval, het verloop daarbij, het spectrum van de geloosde 
stoffen, en de ermee gepaard gaande gevolgen (zoals boven 
omschreven) moet een nieuwe rangorde in risico-dominantie worden 
opgesteld - die naar alle waarschijnlijkheid specifiek voor een 
bepaald type reactor zal zijn. Tot die tijd zijn conclusies over 
verlaging van de bronterm speculatief en op arbitraire deelstudies 
gebaseerd, en is er ook weinig houvast aan het ook door de 
Amerikaanse overheid gedesavoueerde VASH-1400 rapport. Een derge
lijke nieuwe rangorde vereist ook een tegemoetkomen aan de in punt 
2 aangehaalde punten van kritiek op de gehanteerde methodieken. 

b.t. de discussie in ons land: 

In 1982 heeft de Nederlandse Commissie ReactorVeiligheid (CRV) een 
rapport gepubliceerd waarin "op basis van nieuwe inzichten" een 
verlaging van de bronterm bij ernstige reactorongevallen wordt 
voorgesteld (in vergelijking met de waarden uit het VASH-1400 
rapport). Uit de punten 1 t/n 5 hierboven valt op te maken dat 
dit voorstel voortijdig is gedaan - het merendeel van de Ameri
kaanse studies is pas na die tijd verschenen en bediscussieerd. 
Het is bovendien gebaseerd op een twijfelachtige selectie van haar 
bronnenmateriaal (zie m,n, hoofdstuk 1, en het BC8501 rapport van 
Smit et al). Toch vormt dit CRV rapport een van de grondslagen 
voor de PKB procedure voor de locatiekeuze van nieuwe kerncen
trales. Met de in ons rapport geformuleerde kritiek op de wijze 
waarop in ons land de bronterm door CRV, KEMA e.d. wordt 
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"verlaagd", wordt tevens de grondslag voor de PKB procedure aan
gevochten- Жа de reactie van regering en parlement op bet ongeval 
net de kerncentrale te Tsjernobyl is dit geen nutteloze con
statering: de discussie over een "Vesteuropese" brontera gaat over 
enige tijd wel weer verder. En daarbij is het zinvol oa te 
constateren dat het geenszins duidelijk is dat de nieuwe bron-
teraschattingen in alle relevante gevallen lager zullen zijn dan 
die uit VASH-140e, en voorts dat de deugdelijkheid van de VASH-
1400 schattingen al jaren lang aan serieuze twijfel onderhevig is. 
Een andere tekortkoaing in het Iederlandse debat betreft de 
aerkwaardige nadruk op de korte-teraijn gevolgen. Ra 'Tsjernobyl' 
zal het ook de lederlandse overheid duidelijk zijn dat aan verdere 
besluitvoralng over kernenergie gedegen studies vooraf aoeten gaan 
welke de gevolgen op lange teraijn voor volksgezondheid, ai lieu en 
saaenleving aangeven. 

In de Sederlandse discussie is herhaalde aaien betoogd dat de 
Amerikaanse studies slechts een beperkte geldigheid voor de 
Vesteuropese situatie hebben: in Westeuropa is behoefte aan 
risico-analyses van nieuwe centrales net Vesteuropese veiligheids 
voorzieningen (zoals b.v. een dubbele veillgheidsoahulling). De 
Aaerikaanse studies hebben betrekking op het gehele park van reeds 
functionerende Aaerikaanse centrales. De ondertoon bij deze 
argumentatie is: "nieuw en Vesteuropees" is gelijk aan "beter en 
veiliger". Als uitgangspunt is het weinig wetenschappelijk, als 
uitkomst van een sluitende bewijsvoering zou het waarschijnlijk in 
de besluitvoralng een belangrijke rol spelen. Echter, net zo ain 
als de Aaerikaanse studies op dit aoaent in staat zijn tot 
afgeronde en gedegen conclusies over de veiligheid van specifieke 
typen kerncentrales, zo ain zijn hun Vesteuropese tegendelen dat -
althans, op dit aoaent. 

In de Aaerikaanse discussie over reactorveiligheid heeft het 
toezichthoudende overheidsorgaan, de ЖКС, aan de prestigieuze Ane-
rican Physical Society gevraagd een "review" van de verschenen 
studies te maken. Dit geschiedt aet het oogaerk van kwaliteits
bewaking en van het verkrijgen van een onpartijdig oordeel van 
deskundigen. Het is merkwaardig dat de Iederlandse discussie tot 
nu toe zo'n fase niet kent. De opstelling van de CRV inzake de 
"bronteraverlaging" onderstreept de noodzakelijkheid van een 
openbare en onafhankelijke toetsing van de documenten welke ten 
grondslag liggen aan de overheidsstandpunten. Ook in verband aet 
de nasleep van "Tsjernobyl" is het zinvol dat zo'n "review" wordt 
gemaakt onder auspiciën van de VRR en/of de KIAV. 

VERAWTVOOÊDIMO 

Onderstaande auteurs vormen de ad-hoc Werkgroep Kernenergie van de 
Vereniging van Wetenschappelijke Verkers te Utrecht. Het rapport wordt 
uitgegeven door de Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde van 
de Rijksuniversiteit te Groningen. 

drs. F. Aldenkamp 
dr.ir. V. Biesiot 
drs. H.M. Geerts 
drs. K. Nienhuys 
drs. W. Soppe 
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1. SAMENVATTING VAN DE NEDERLANDSE DISKUSSIE 

Door de recente ontploffing in en de daarop volgende ramp 
net een van de 4 kerncentrales in het Russische Tsjernobyl is 
de publieke en politieke discussie weer volop gericht op de 
veiligheid van kerncentrales. 

Het ongeluk naakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk 
het thema veiligheid is en moet zijn bij het ontwerpen, 
bouwen en in werking houden van kernenergie-installaties. Ten 
gevolge van vermoedelijk menselijke fouten en foutieve 
beoordelingen en een storing in het koelsysteem van de 
kernreactor ontstond één van de grootste nucleaire ongelukken 
tot nu toe. Rondom de reactor is een gebied met een straal 
van 30 km ontruimd; op veel grotere afstanden zijn sterk 
verhoogde stralings-nivo's aangetroffen. Over de lange 
termijn gevolgen voor mensen, dieren en land- en tuinbouw 
worden nog slechts gissingen gemaakt. Duidelijk is slechts 
dat het om aanzienlijke gevolgen gaat. 

Het ongeluk heeft de vraag opgeworpen of een dergelijk 
ongeluk ook in West-Europa plaats kan vinden. Vaak is 
ontkennend geantwoord omdat de hier gebouwde kerncentrales 
van een ander (veiliger) ontwerp uit zouden gaan. Hoewel 
nieuw gebouwde centrales inderdaad op andere ontwerpen 
gebaseerd zijn, staan er echter wel degelijk ook centrales 
van het 'Tsjernobyl-type' in W-Europa, zij het voorzien van 
een veiligheidsomhulling. Daarnaast echter zijn de gevolgen 
en de oorzaken van het Tsjernobyl-ongeluk dermate kenmerkend 
voor reactor-ongelukken in het algemeen dat een nader 
antwoord op tal van problemen gewenst is: 
- In Tsjernobyl hebben tal van ontwerp-veiligheids
maatregelen gefaald; 

- Menselijke fouten waren daar waarschijnlijk mede de 
oorzaak van; 

- Na het ongeluk is de hulpverlening en evacuatie van de 
bevolking traag op gang gekomen; 

- De korte en lange termijn gevolgen van het ongeluk zijn 
aanzienlijk en betreffen het grondgebied van meerdere 
landen; 

- De' korte termijn gevolgen waren in een gebied met een 
grotere bevolkingsdichtheid nog ernstiger geweest. 

In tal van studies die de afgelopen jaren in Nederland, de 
Bondsrepubliek en de Verenigde Staten verschenen zijn (zie 
hoofdstuk 2) wordt ingegaan op de mogelijkheid van een 
ernstig reactor-ongeluk in de huidige moderne westerse 
reactoren. In het voorliggende rapport wordt op basis van 
deze studies geconcludeerd dat niet gezegd kan worden dat de 
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huidige reactortypen veilige reactoren zijn. Ondanks diverse 
extra veiligheidsmaatregelen zoals de aanwezigheid van een 
tweede veiligheidsomhulling zijn er toch nog tal van 
ongevalsverlopen mogelijk waarbij na een reactorongeluk toch 
aanzienlijke hoeveelheden radioactiviteit in de atmosfeer 
terechtkomen. 

In het jaar voorafgaand aan het ongeluk in Tsjernobyl was 
de discussie over veiligheid van kerncentrales reeds actueel 
geworden. Dit was het gevolg van het besluit van de regering 
om voor een deel van het in de toekomst benodigde centrale
vermogen (ter vervanging van centrales die wegens veroudering 
moeten worden gesloten) kernenergie te gebruiken. 

De beslissing over de plaats waar nieuwe kerncentrales 
gevestigd kunnen worden dient de procedure van een 
Planologische Kernbeslissing te doorlopen. Daarom legde de 
regering op 11 januari 1985 aan de Tweede Kamer het 
beleidsvoornemen 'Vestigingsplaatsen voor Kerncentrales, 
deel A' voor. In dit deel A stelt de regering 
vestigingsplaatsen te willen selecteren op basis van met name 
het criterium bevolkingsdichtheid. Zij baseert zich daarbij 
op een aantal studies van de Gezondheidsraad (1975, 1978, 
1984). 

Van belang voor de afweging die de regering in het 
beleidsvoornemen maakte is dat de risico's van een 
kerncentrale-ongeluk in het laatste rapport van de 
Gezondheidsraad (1984) aanmerkelijk lager ingeschat worden 
dan in voorgaande rapportages. De Gezondheidsraad gaat 
daarbij uit van eerdere rapportages van de Commissie Reactor 
Veiligheid (CRV, 1982), het ECN (ECN 1982-10/1983-122) en de 
Kema (Kema, 1981). 

BRONTERMEN 

Elk van deze rapporten beschrijft de zogenaamde bronterm 
van reactorongelukken. 'Bronterm* is een letterlijke 
vertaling van het Amerikaanse woord 'source-term'. Het is de 
karakteristiek voor de lozing van radioactieve stoffen bij 
een ongeval in een kerncentrale. Deze beschrijft de 
hoeveelheid en samenstelling van de radioactieve stof, het 
tijdstip en de duur van de lozing. Vooral de hoeveelheid 
radioaktiviteit bepaalt de omvang van de gevolgen. 

De eerste brontermschattingen voor reactorongevallen 
dateren uit de jaren vijftig. In 1975 verscheen in Amerika 
een grote studie over kansen en gevolgen van reactor
ongevallen, het Rasmussen-rapport, ook wel Wash-1400 genoemd, 
of ook RSS (Reactor Safety Study). In dit rapport werden 
mogelijke oorzaken en het verloop van ernstige reactor
ongevallen geanalyseerd. Men maakte daarbij gebruik van de 
toen beschikbare kennis over faalkansen en foutenbomen om de 
kans op een bepaald ongeval te berekenen. Bij elke ongevals
verloop werd een bronterm gedefinieerd. Zeer uiteenlopende 
ongevalsverlopen bleken brontermen te hebben die ongeveer 
even groot waren. De ongevallen werden daarom zowel naar 
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hoofdoorzaak als naar omvang van de lozing -oftewel in 
lozingskategorieên- ingedeeld. Zo definieerde het Rasmussen-
rapport 78 verschillende ongevalsverlopen waar een kernsmeit 
in voorkomt. Deze zijn ingedeeld in zes typen verlopen en 
zeven lozingskategorieên. 

De RSS was een zeer uitvoerige studie. Er is echter ook 
uitvoerige en fundamentele kritiek op geleverd (oa. UCS, 1977 
en Lewis, 1978). De voornaamste kritiekpunten betreffen het 
gebruik van foutenboomanalyses en de daarbij behorende 
vooronderstellingen. In 1975 al konstateerde Lewis (Lewis, 
1975) dat het apriori onmogelijk is om in een 
foutenboomanalyse alle mogelijke ongevalsekwenties mee te 
nemen: 

"{...) This inherent limitation means that any 
calculations using this methodolgy is always subject to 
revisions and to doubt as to its completeness 

Ten aanzien van de vooronderstellingen geldt dat in de 
risicoanalyses wordt uitgegaan van onafhankelijke 
gebeurtenissen die al dan niet optreden. In de praktijk zijn 
veel gebeurtenissen echter niet zo dichotoom en onafhankelijk 
van elkaar. Bovendien werden in de RSS talrijke mogelijke 
ongevalsoorzaken bewust niet meegenomen. Er is bijvoorbeeld 
geen of weinig rekening gehouden met ongelukken ten gevolge 
van aardbevingen, brand, sabotage en oorlogsdaden. Ook wordt 
slechts ten dele rekening gehouden met verkeerd ingrijpen van 
operators in kerncentrales (menselijke fouten). 

DE PERIODE NA 'THREE MILE ISLAND' 

Nadat zich in 1979 in Harrisburg (USA) een ongeluk heeft 
voorgedaan in de kerncentrale bij Three Miles Island (TMI-
II) is de brontermdiskussie in de Verenigde Staten op gang 
gekomen. Het ongeluk in TMI-II bleek niet te beschouwen te 
zijn als een eerder onderzocht ongeval met een bekend 
ongevalsverloop. 

Levinson en Rahn schreven in 1981 een rapport (Epri, 1981) 
waarin zij - ondermeer naar aanleiding van het T.M.I.-
ongeval - stelden dat in eerdere berekeningen over de 
bronterm over het hoofd was gezien dat er na een ongeval in 
het reactorgebouw tal van fysisch-chemische processen 
optreden welke de uiteindelijke bronterm sterk verminderen, 
Radioaktieve stoffen die uit de reactorkern in het reactorvat 
of in de veiligheidsomhulling vrijkomen worden weer gebonden. 
Ze kunnen dus niet meer in de omgeving van de centrale 
terechtkomen, aldus de onderzoekers. Hun rapport vormde het 
startpunt van meer Amerikaans onderzoek (zie hoofdstuk 2) 
waarvan de conclusies tenderen in de richting van een lagere 
bronterm. 

In dezelfde periode is ook in Nederland een aantal 
rapporten op dit gebied verschenen. Voor een goed begrip van 
de details in de Nederlandse diskussie gaan we eerst in op de 
verschillende typen ongevallen waarvan in de diskussie sprake 
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kan zijn. De diskussie draait on de lozingskategorie van 
ongevallen die volgens het Rasaussen-rapport het grootste 
risico opleveren: dit wil zeggen van de zeer ernsige 
ongevallen die het peest waarschijnlijk zijn. Dit is 
lozingskategorie 2 uit het rapport van Rasnussen. Tot deze 
kategorie 2 behoren zes typen ongevalsverlopen. Deze 
ongevallen kunnen op drie verschillende Banieren aflopen: 

A. Het beton van de veiligheidsonhulling bezwijkt 
vroegtijdig; 

B. De afdichting van openingen in de veiligheidsonhulling 
begeeft het. Dat wil zeggen er ontstaan geen scheuren in 
het beton zoals bij A., naar er ontstaat een lekkage via 
een kapot ventiel of een kapot filter in een 
ventilatiekanaal in de veiligheidsonhulling. Hen duidt dit 
soort ongevalsscenario's aan net de tem 'isolatie-falen'; 

C. De radioaktiviteit ontsnapt eerst binnendoor uit de 
veiligheidsonhulling naar een aangrenzende ruiate en van 
daar naar buiten Dit noemt nen 'bypass'-scenario*s. 

On de gevolgen van het neest ernstige ongeluk te berekenen 
nan de Gezondheidsraad in 1975 en '78 een ongevalsverloop van 
het eerste type (A), het zogenaande KE-scenario. Sinds die 
tijd is er neer bekend geworden over de mogelijke 
ongevalsverlopen in lozingskategorie 2. Over het ongevaltype 
A nerkte in 1979 de Duitse Risicostudie Kerncentrales (DRK) 
op dat de veiligheidsonhulling -zeker van het in Nederland te 
bouwen type reactoren- veel langer intakt zou blijven dan 
voorheen was aangenonen; nanelijk een dag in plaats van een 
uur. Konforn de bevindingen in latere Amerikaanse studies 
ging de Duitse studie ervan uit dat bij dit soort 
ongevalsverloop de radioaktieve stoffen in de tussentijd voor 
een groot deel in de veiligheidsonhulling kunnen neerslaan. 
Het ongeval werd daarom niet neer tot lozingskategorie 2 naar 
tot kategorie 6 gerekend. 

Het tweede type ongevalsverlopen (B) in lozingskategorie 2 
werd in het Rasmussen-rapport niet uitvoerig behandeld. Dit 
type viel praktisch sanen net ongevallen die op eenzelfde 
wijze begonnen waren, naar eindigden net het bezwijken van de 
veiligheidsonhulling. Aangezien het bezwijken van de betonnen 
veiligheidsonhulling langer blijkt te duren dan voorheen 
aangenonen was en bovendien tot minder ernstige konsekwenties 
leidt, moet ernstig isolatiefalen aparte aandacht krijgen, 
aldus de Duitse studie. 

De vermindering van de brontern van het ene soort 
ongevalsverloop (A) gebeurt dua op andere gronden dan de 
vermindering van aj.le brontermen voor alle ongevalsverlopen 
die door Levenson en Rahn werd voorgesteld. (de Duitsers 
menen dat een ongevalsverloop dat eindigt net een breuk van 
de veiligheidtomhulling een ander verloop krijgt dan voorheen 
het geval wat vanwege de verbeterde betonkonstruktie van de 
omhulling. Hierdoor is er meer tijd voor het neerslaan en 
vastkoeken van radioaktieve stoffen en blijft er minder voor 
verspreiding over. Levenson en Rahn daarentegen menen dat er 
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bij elk ongevalsverloop nog onbekende processen een rol 
spelen die tot vermindering van de bronterm leiden). 

HET CRV-RAPPORT VAN 1982 

Naar aanleiding van de berichten over het rapport van 
Levenson en Rahn stelde in Nederland de Commissie Reactor 
Veiligheid een advies op met betrekking tot de gewijzigde 
inzichten in de veiligheid van kernreactoren (CRV, 1982). Dit 
advies werd in maart 1983 door de staatssekretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden aan de Tweede 
Kamer. In dit advies komt de CRV tot de conclusie, dat er 
geen aanleiding is om de argumenten van Levenson en Rahn aan 
te vechten, maar zij acht ze nog te kwalitatief van aard. Wel 
meent ze dat de inzichten in het gedrag van jodium, cesium en 
aerosolen wezenlijk gewijzigd zijn sinds 1975, dat wil zeggen 
sinds het verschijnen van het rapport van Rasmussen. 

De kommissie is verder van mening dat de gevolgen van het 
door de Gezondheidsraad meestal als zwaarst aangeduide 
reactorongeval veel minder ernstig zullen zijn dan werd 
aangenomen, omdat de veiligheidsomhulling bij dat 
ongevalsverloop veel later zal bezwijken dan berekend was in 
de Rasmussen-studie. Zij gaf hiervoor de volgende argumenten: 

a. het Europese beton van de veiligheidsomhulling is dikker 
en de drukopbouw ten gevolge van stoomontwikkeling bij het 
doorsmeiten van de reactorkern ontstaat later, zodat het 
niet 2.5 uur maar een tot vier dagen duurt voordat de 
omhulling bezwijkt. 

b. stoomexplosies zijn niet in staat de veiligheidsomhulling 
te doen bezwijken, aldus de CRV. In tegenstelling tot de 
Rasmussen-studie acht men J«. energie van de stoomexplosie 
daarvoor ontoereikend. 

c. detonatie van waterstof treedt volgens de CRV niet op of 
is te gering in omvang om tot bezwijken van de 
reactoromhulling te leiden. De CRV meent dat alle 
waterstof direkt bij het ontstaan verbrandt. 

In de tijd dat de wolk radioaktieve stoffen in het 
reactorgebouw blijft hangen (de omhulling bezwijkt immers 
op zijn vroegst, pas na een dag), treden fysisch-chemische 
processen op die deze stoffen weer binden, zodat ze niet naar 
buitan gaan als de omhulling bezwijkt. De lozing van 
radioaktieve stoffen in het geval van het tot dan toe door de 
Gezondheidsraad als zwaarst aangeduide ongeval ('KE') zal 
veel geringer zijn dan door Rasmussen aangenomen, aldus de 
CRV. 

In afwachting van de verifikatie van de ideeën van 
Levenson en Rahn heeft het ECN te Petten in 1982 een 
eenvoudig model gemaakt voor de beperking in de lozing bij 
een ongeval door de neerslag van jodium, cesium en aerosolen 
binnen de veiligheidsomhulling. Dit model is door de CRV 
toegepast op het herziene verloop van het 'KE' ongeval. Op 
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grond hiervan stelt de CRV dat er lOOx minder jodium en 
lOOOOx minder Cesium en aerosolen worden geloosd ('КЕН', Н. 
van Herzien. ). De CRV acht het ongevalsverloop 'KE' 
representatief voor ongevallen in ongevalskategorie 2. Andere 
ongevalsverlopen dan die van het 'KE' ongeval die volgens het 
Rasmussen-rapport ook tot de grootste lozingskategorie worden 
gerekend heeft de CRV dan ook niet bestudeerd. Tot deze 
andere ongevalsverlopen behoren ook ongevallen van het type В 
(Isolatiefalen). 

Ongevalsverlopen die volgens Rasmussen tot de middel-
ernstige kategorie PWR 4/5 en tot de minst ernstige kategorie 
PWR 7 behoren, korrigeerde de CRV niet. Wel suggereert de CRV 
zeer duidelijk dat het ongeval dat zij representatief acht 
voor de lozings-kategorie PWR 4/5 terzijnertijd ook nog wel 
ee-i lagere bronterm zal kri jgen. * (KM). 

Het 'KM' ongeval is een ongevalsverloop van type B, dwz. 
isolatiefalen. De CRV verwacht dat er nog meer bekend zal 
worden over 'korte termijn retentieprocessen'. Dat wil zeggen 
ze verwacht dat uit modelberekeningen zal blijken dat bij dit 
ongevalsverloop de al eerder genoemde fysisch-chemische 
processen in de ruimten tussen de eerste en tweede 
veiligheidsomhulling van moderne reactoren tot sterke 
reduktie van de bronterm zal leiden. (Deze reduktie zal in 
Nederland later in het rapport van de KEMA (1985) worden 
uitgevoerd). 

In haar slotconclusie zegt de CRV alleen globale 
uitspraken over ongevalsverlopen te hebben gedaan. Binnen 1 
tot 2 jaar zegt men resultaten te verwachten van een breed 
opgezet onderzoek uit de VS naar de processen die voorkomen 
dat splijtingsprodukten uit de reactoromhulling ontsnappen 
(december 1982). 

HET GR-RAPPORT VAN 1984 
In juli 1984 verschijnt het rapport van de commissie van 

de Gezondheidsraad шеЛ betrekking tot de bronterm van 
ke'rncentrales (GR, 1984). Hierin worden de gevolgen voor de 
volksgezondheid bij een kernsmeltingsongeval hernieuwd 
'berekend. Men baseert zich hierbij op de korrekties op de 
al eerder gemaakte selektie van ongevalsverlopen ('KE(H)' 
(type A) voor lozings-kategorie 2 en 'KM' (type B) voor 
lozingskategorie PWR 4/5) en korrekties uitgevoerd door de 
CRV. De CRV heeft intussen KM vervangen door een 
'KMM' ongeval (KM gemaj.oreerd) dat thans de bovengrenE van 
de radiologische gevolgen van een ernstig ongeval weergeeft 
(zie tabel). Men zou kunnen zeggen dat dit het ergst denkbare 
ongeval met isolatiefalen is volgens de CRV. Hier wordt 
later, konform het eerdere rapport, regelmatig over opgemerkt 
dat de bronterm van dit ernstigste-ongeval-volgens-de-
Nederlandse-autoriteiten waarschijnlijk wel verlaagd zal 
moeten worden. 
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Tabel: Ongevalsverlopen volgens de CRV (1982-1984) 

Vrijkomende KE KEH KM KMM 
aktiviteit 
in 1000 Ci 

edelgassen 250000 250000 120000 280000 
jodium 250000 2500 15000 36000 
cesium, rubidium 5500 0. 5 400 1000 
tellurium 60000 6 5600 60000 
strontium, barium 19000 2 1300 3300 
ruthenium 10000 1 1300 10000 
overige 5000 0. 5 700 3700 

DE PKB-PROCEDURE 

In januari 1985 verschijnt het reeds genoemde regerings-
voornemen met betrekking tot de vestigingsplaats van 
kerncentrales. Op basis van het laatste rapport van de 
Gezondheidsraad gaat de regering er hierin vanuit dat 
gerekend mag worden met een aanzienlijk lagere bronterra dan 
voorheen gedacht is. Men concludeert dat de aki te 
sterftegrens niet op 20 maar op 6 km van 'een ernstig 
reactorongeluk ligt en dat ook het aantal doden aanzienlijk 
minder zal zijn (een faktor 10 lager). 

In de loop van de procedure voor de Planologische 
Kernbeslissing dienen de Samenwerkende Elektrici-teits 
Produktiebedrijven (SEP) bij het inspraakpunt een rapport in 
van de KEMA, het onderzoeksinstituut van de 
elektriciteitsbedrijven, Het rapport is gedateerd oktober 
1985 en is getiteld 'Milieu-effekten na een ongeval met een 
kernenergiecentrale'. Het is bedoeld om het standpunt van de 
SEP te onderbouwen dat alle 6 potentiële vestigingsplaatsen 
geschikt zijn voor een kerncentrale. Op verzoek van niet 
nader aangeduide instanties wordt geen ruchtbaarheid aan het 
rapport gegeven. Het rapport komt pas in januari 1986 in de 
openbaarheid. Het voldoet niet bepaald aan de eisen die men 
aan een wetenschappelijk rapport mag stellen. Er wordt 
uitgegaan van een bronterm die voor alle radioaktieve stoffen 
één duizendste van het KMM-ongeval van de CRV bedraagt, met 
slechts een zeer korte en kwalitatieve bewijsvoering: de 
sterk gereduceerde bronterm voor een zogenaamd isolatiefalen 
ongevalsverloop komt overeen met de kleinste bronterm die in 
een rapport van een organisatie van de Amerikaanse 
kernindustrie (IDC0R) vermeld zijn voor een specifieke 
centrale, de ZION-centrale. 

De conclusies van het rapport luiden dat er geen akute 
slachtoffers vallen bij het in het rapport beschreven 
hypothetisch ongeval: "De drinkwatervoorziening zal niet in 
gevaar komen. Noodzakelijke tegenmaatregelen betreffen de 
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consumptie van melk, bladgroente en fruit. Het gebied waarin 
zulke maatregelen moeten worden genomen strekt zich in de 
eerste maand na het ongeluk uit tot op enkele tientallen 
kilometers van de centrale". 

De KEMA beargumenteert in het rapport niet waarom hogere 
brontermen of ongevalsverlopen .net grotere gevolgen , zoals 
door de American Nuclear Society gerapporteerd, niet van 
toepassing zouden zijn. 

HET BC-8501 RAPPORT 
Tenslotte verschijnt in oktober 1985 een studie van het 

Centrum voor Vraagstukken van Wetenschap en Samenleving van 
de Т.Н. Twente: Boerderijcahier 8501, waarin oa. kritiek 
geleverd wordt op de studie van de Gezondheidsraad (1984) en 
de studie van de CRV {1982). 
De conclusies van dit rapport hierover luiden als volgt: 
- de CRV geeft een brontermreduktie voor *KE' die sterk is 
te betwisten. Dit geschiedt op grond van de resultaten van 
een studie van het ECN (ECN, 1982), alsook op grond van 
recente NRC en APS studies (zie hoofdstuk 2). De 
toekenning van het door de CRV geselekteerde scenario 
'KEH' wordt niet gesteund door de DRK-A scenario-indeling, 
noch door de RSS-indeling. 
de CRV geeft geen argumentatie waarom zij de in de ECN-
studies beschouwde scenario's die tot aanzienlijk hogere 
brontermen leiden, buiten beschouwing laat. 

- het Gezondheidsraad-advies moet in het huidige licht van 
de inzichten over de brontermschatting als onvoldoende 
worden beschouwd om een goed beeld te verkrijgen van een 
ernstig reactorongeval. Het Gezondheidsraad-advies is 
onvoldoende omdat het advies van de CRV beperkt en thans 
aanvechtbaar is; voorlopig ontbreekt nog een brede analyse 
van scenario's die relatief belangrijk blijken te zijn 
voor de gevolgen van een reactorongeval. Daarnaast geeft 
het advies aanleiding tot een verkeerde beeldvorming van 
de mogelijke risico's. 

- om een juister beeld, te krijgen van de mogelijke gevolgen 
en risico's is het nodig een bredere evaluatie uit te 
voeren van de diverse scenario's. De selektie van één 
specifiek scenario op grond waarvan het geheel aan 
mogelijke gevolgen van een ernstig reactorongeval wordt 
herzien blijkt inadekwaat. 

In het rapport van de Т.Н. Twente is tevens een 'best 
estimate' gemaakt van de bronterm voor een ernstig 
reactorongeval met een in Nederland te bouwen reactor. Op 
basis daarvan zijn de gevolgen van een ernstig reactorongeval 
voor de lokaties Borssele en Moerdijk in detail doorgerekend. 

Voor de bronterm gaan de auteurs uit van een door de NRC 
gepubliceerde bronterm voor een bypass-scenario. Deze 
bronterm wordt gekorrigeerd met een faktor drie voor de 
retentie in de ruimte tussen de eerste en de tweede 
veiligheidsomhulling. 
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De berekende gevolgen van een ongeval mei een dergelijke 
bronterm zien er als volgt uit: er sterven akuut (dat is 
binnen 30 dagen) maximaal 6300 mensen die in korte tijd een 
zeer hoge dosis straling hebben ontvangen (ongeval bij 
Moerdijk, noordenwind over Zevenbergen). Op lange termijn 
kan het aantal gevallen van genetische schade en 
sterfgevallen ten gevolge van kanker tesamen variëren tussen 
500 en 17000. Afhankelijk van het weer en de lokatie moeten 
1000 tot 270000 mensen onmiddelijk evakueren. Hanteert men 
een norm waarbij een hoge stralingsbelasting wordt toegestaan 
dan moet er een gebied tot 2500 km"; gedurende een jaar 
ontruimd blijven en 275 km-- gedurende 30 jaar. Bij toepassing 
van meer konventionele stralingsnormen zouden die gebieden 
tot 140000 km- <i jaar) en tot 7500 knP (30 jaar) leeg moeten 
blijven. '""> 

Ook uit het hier voorliggende rapport blijkt, aan de hand 
van een gedetailleerde studie van verschillende Amerikaanse 
studies die na 1981 zijn en worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 
2), dat de Commissie Reactor Veiligheid (1982) en de 
Gezondheidsraad (1984) .inderdaad veel te snel conclusies 
getrokken hebben met betrekking tot de grootte van de 
bronterm bij mogelijke ernstige ongevallen. 

In een vroeg stadium zijn tal van voorlopige conclusies en 
vermoedens uit de Amerikaanse studies in de Nederlandse 
rapporten terecht gekomen waarbij veelal slechts gedeelten 
van conclusies overgenomen zijn. Op tal van punten blijken de 
Amerikaanse rapporten nog onduidelijkheden te bevatten of 
bestaan er onzekerheden over voorlopige conclusies. 
Herhaaldelijk worden conclusies onder voorbehoud van 
afronding van onderzoek gemaakt of blijken nog tegenstrijdige 
resultaten aanwezig te zijn. Ook blijken sommige stukken 
onderzoek de toets der wetenschappelijke kritiek niet te 
kunnen doorstaan. 

Het resultaat van deze tekortkomingen in de Amerikaanse 
studies is dat er in Nederland een onvolledig beeld over de 
stand van zaken met betrekking tot de risico's van 
kerncentrales bestaat. Hoewel op tal van punten grote 
vooruitgang is geboekt ten opzichte van het Rasmussen-rapport 
uit 1975 tonen vooraanstaande Amerikaanse rapporten aan dat 
nog teveel kennis ontbreekt om met voldoende zekerheid te 
kunnen zeggen dat de bronterm bij alle ernstige ongevallen 
lager zou zijn dan in de RSS aangenomen is. 

Op grond van deze gegevens lijkt het niet verantwoord dat 
de Nederlandse regering besluitvorming wil laten plaats 
vinden over de vestigingsplaats van kerncentrales op basis 
van vooronderstellingen over verlaging van de bronterm, zoals 
deze door de Gezondheidsraad en de Commissie Reactor 
Veiligheid zijn gemaakt. 

'' Terwille van de aktualiteit van 'Tsjernobyl' wordt in de 
vorm van een bijlage bij dit rapport (zie blz. 39) dieper 
ingegaan op een vergelijking van de lozingen uit 
Tsjernobyl met diverse theoretische brontermen. 
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HOOFDSTUK 2: SAKEHVATTIHG VAK DE AMERIKAANSE DISCUSSIE 

2.1 INTRODUCTIE 

De grondslag voor de Amerikaanse overheidsbemoeienis met kerncentra
les ligt in de zorg voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid. 
Deze worden bedreigd door een kerncentrale indien een grote hoeveelheid 
radioactief materiaal in de omgeving vrijkomt. Eec schatting van de 
omvang van de lozing en van de chemische en fysische karakteristieken 
ervan voor een bepaald ongevalsverloop in een kerncentrale wordt 
betiteld als een bronterm. 

Sinds 1980 had de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission (FRO een 
programma in uitvoering dat moest leiden tot een herziening van 
brontermen voor ernstige ongevallen — d.w.z. ongevallen waarin sprake 
is van ernstige schade aan de reactorkern die kan resulteren in een 
lozing van radioactiviteit als de veiligheidsomhulling faalt of lekt. 
Dit langdurig programma van herzieningen beeft uiteindelijk geresulteerd 
in de publicatie van de concept-tekst (ter becommentariëring) van het 
document NUREG-0956, getiteld "Reassessment of the Technical Bases for 
Estimating Source Terms", in juli 1985. 

* 

Het belang dat de NRC hecht aan het bronterm debat kan niet licht 
worden overschat. Brontermen beïnvloeden vele terreinen van NRC 
bemoeienis met kerncentrales, waaronder locatiekeuze, rampenplannen, 
politiek t.a.v. schadeclaims, kwaliteitsbewaking van onderdelen, en 
voorschriften bij het testen van de lekdlchtheid van veilig-
heldsomhullingen. Ter illustratie: een Amerikaans elektriciteitsbedrijf 
heeft vorig jaar reeds verzocht om een uitzondering op de bestaande 
richtlijnen waardoor (als het verzoek wordt ingewilligd) het gebied 
waarvoor rampenplannen noodzakelijk zijn, met 96% wordt verkleind. 

HISTORISCH OVERZICHT 

De discussie over brontermen heeft reeds een lange geschiedenis. In 
maart 1957, voorafgaand aan het inwerkingstellen van de eerste 
commerciële kerncentrales in de VS, en in verband met de discussies over 
beperking van de aansprakelijkheid bij ongevallen met kernenergie (later 
vormgegeven in de zgn Price-Andersen Act), stuurde de Amerikaanse Atomic 
Energy Commission (AEC) een rapport naar het Congres over ongevallen met 
kerncentrales, Dit rappport - bekend als VASH-740 — leverde bronterm-
schattingen voor drie toestanden van schade, veroorzaakt door een 
nucleair ongeval. 

De drie brontermen zoals gepostuleerd in VASH-74® waren: 
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a. ftien lek — alle splijtingsproducten fn de tern worden veronder
steld te zijn verdampt en verspreid binnen de veiligheidsomkulllng 
naar er vinden geen lozingen in de omgeving plaats. 

b. vrijkonen van vluchtige stoffen — alle vluchtige splljtings-
produkten van de kern worden verondersteld in het milieu vrij te 
komen op bet moment van bet ongeval (direct falen van de veilig-
heidsomhulling of een lek daarin). 

c. het geval van 50% lozing — de helft van alle splijtingsprodukten 
in de kern wordt verondersteld in het milieu vrij te komen 
(onmiddellijk falen /аь de veillgheldsomhulling). 

Het eerste geval ("geen lek") resulteert strikt gesproken niet in een 
bronterm, aangezien geen lozing naar de omgeving plaats vindt. Deze 
mogelijkheid was van belang omdat geen afschermende betonnen omhulling 
tegen straling werd verondersteld. Personen in de nabijheid van de 
centrale liepen dus alleen een dosis op ten gevolge van de gamma 
straling die wordt door gelaten door de stalen mantel om de kern. 

In 1962 stelde de AEC voor het eerst voorschriften voor kerncentrales 
vast in haar "regulations at 19 C.F.R. Part 100". Deze voorschriften 
waren gebaseerd op een AEC rapport dat de bronterm beschreef voor het 
maximaal denkbare ongeval ("maximum credible accident") zoals dat moest 
worden beschouwd bij bet ontwerp en de bouw van kerncentrales. Dit rap
port - bekend als TID-14844 - maakte wat in die tijd beschouwd werd als 
conservatieve aannames bij de omschrijving van de AEC bronterm. Het 
rapport stelt met name: 

"Dit technische document geeft een enkele metbode om afstanden en 
blootstellingen te berekenen, voor een enkele algemene klasse van 
reactoren. Hierbij zijn doelbewust conservatieve aannames 
gemaakt... Voor druk- en kokend water reactoren bijv. is het 
maximaal denkbare ongeval veelal omschreven als het volledig verlies 
van het koelmiddel volgend op het volledig afbreken van een grote 
pijp, met daaropvolgende expansie van de stoom, kernsmeit en 
gedeeltelijk vrijkomen van de radioactieve inhoud in de atmosfeer 
van bet containment gebouw... De hoeveelheid van elk soort 
radioactief materiaal in een reactor systeem kan tamelijk precies 
worden geschat. .. maar de hoeveelheid ervan die bij een ongeval 
vrijkomt, Is onvoorspelbaar.... Bij gebruik van deze methode moet 
worden ingezien dat ... de verkregen resultaten (soms betrekkelijk 
slechte) benaderingen zijn In vergelijking met het resultaat wanneer 
bet effect van alle variabelen en factoren zou zijn bepaald met 
zekerheid en nauwkeurigheid — iets wat een onmogelijkheid is bij de 
huidige stand der techniek... (H)et netto effect van de aanames en 
benaderingen is dat het leidt tot meer conservatieve resultaten 
(grotere afstanden) dan het geval zou zijn indien meer nauwkeurige 
berekeningen waren gemaakt." 

TID-14844 leverde als resultaat dat het maximaal denkbare ongeval (nu 
aangeduid als het "design basis accident" (DBA) ofwel het ontwerp basis 
ongeval) uitloopt op een lozing in het containment gebouw van 199% van 
de edelgassen, 50% van het jodlun en 1% van de rest van de hoeveelheid 
splijtstoffen van de kern. De helft van de hoeveelheid jodium werd 
verondersteld neer te slaan In het reactor gebouw of op de Interne 
componenten, en de rest van het Jodlcun werd verondersteld beschikbaar te 
zijn voor lozing in het milieu. BIJ de berekeningen van de lozingen 
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naar de omgeving werd verondersteld dat de omhulling in essentie intact 
was en slechts lekte met een constant (volumetrisch) lek tempo (0.1% per 
dag). Het ernstigst denkbare ongeval bestond dus uit een kernsmelt waar
bij de omhulling het niet begeeft (op een klein lek na). 

De TID bronterm is op grote schaal gebruikt door de opvolger van de 
AEC, nl. de NRC. De bronterm zoals opgenomen in de Regulatory Guides 1.3 
en 1.4 (die de basis vormen voor de ongevalsstudies in de Final Safety 
Analysis Reports (FSARs) die door de electrlciteitsmaatschappijen moeten 
worden geproduceerd) was afgeleid van de TID bronterm. Het Is ook 
gebruikt bij studies voor lokatiekeuze en bij het vaststellen van 
kwaliteitsnormen van veiligheidsapparatuur. Tot 1979 vormde de TID 
bronterm (en de zone met lage bevolkingsdichtheid zoals die is Ingesteld 
onder 10 C.F.R. Part 100, gebaseerd op de TID bronterm) de grondslag 
voor rampenplannen voor het gebied buiten de centrale. Het is ook 
gebruikt bij het omschrijven van het begrip radiologische sabotage (dwz 
doelbewuste handelingen die resulteren in doses buiten de centrale die 
de in PART 190 vastgestelde limieten te boven gaan). 

In 1972 ondernam de AEC de eerste gedetailleerde studie naar zowel de 
kansen als de gevolgen van ongevallen in kerncentrales. Deze studie werd 
gepubliceerd in oktober 1975 onder de namen Reactor Safety Study (RSS), 
VASH-1400, of naar de leider van het onderzoekteam, het Rasmussen 
rapport. Hierin worden brontermen gedefinieerd voor een aantal mogelijke 
ongevalsverlopen van één drukwaterreactor (de Surry Unit 1) en één 
kokendwaterreactor (de Peach Bottom Unit 2). 

De RSS schatte brontermen voor tal van specifieke ongevalsverlopen. 
Voorafgaand aan de berekening van de gevolgen van een ongeval werden 
echter de ongevalsverlopen en de bijbehorende bronterm gegroepeerd in 
lozingscategorleen (release categories). «In dit proces werden ongevals
verlopen met vergelijkbare karakteristieken en brontermen ondergebracht 
In een enkele lozingscategorie (zie tabel 1). 

De RSS bronterm analyse bevatte enkele simplificaties die samen 
hingen met de toenmalige stand der techniek en met het niet beschikbaar 
zijn van experimentele gegevens. De RSS ging er ook van uit dat 
depositie van uit de kern vrijgekomen materiaal kon plaatsvinden 
voorafgaand aan de lozing naar het containment gebouw. Vanwege de 
problemen met het schatten van de capaciteit van het primaire reactor
systeem om stoffen vast te houden, veronderstelde de RSS echter in 
essentie geen depositie in het primaire koelsysteem. Statistische 
risicostudies die na de RSS zijn uitgevoerd, hebben gebruik gemaakt 
ofwel van de RSS lozingscategorleen (met soms kleine modificaties), 
ofwel van de computer modellen die tijdens of vlak na de RSS zijn 
gepubliceerd. 

Al snel na publicatie van de RSS volgden kritieken erop en op de 
gehanteerde statistische technieken (Probabilistische Risico Analyse , 
PRA). In augustus 1977 publiceerde de Union of Concerned Scientists 
(UCS) een dik rapport waarin de RSS wordt besproken met als conclusie 
dat de RSS uitspraken over de risico's van kerncentrales niet konden 
worden vertrouwd. Onder de problemen met de PRA's waren: 

a. veel van .de noodzakelijke gegevens over de betrouwbaarheid van 
componenten waren incompleet, onzeker of niet beschikbaar; 

b. in de meeste gevallen veronderstelde de RSS dat het falen van een 
component onafhankelijk was van het falen van andere componenten. 



Table 1 Summary of accidents Involving core* 

TABLE 5-1 SUMMARY OF ACCIDENTS INVOLVING CORE 
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RELEASE 

lite) 

or 
RELEASE 

INr ) 

T i m r o * 
EVACUATION 

(Иг) 

or 
RELEASE 
4N*t«r*> 

CONTAINMENT 
ENERGY 

RELEASE FRACTION 0Г CORE INVENTORY RELEASEP U ) 
RELEASE 
CATEGORY 

P « 
Aaactor»Yr 

TIME ОГ 
RELEASE 

lite) 

or 
RELEASE 

INr ) 

T i m r o * 
EVACUATION 

(Иг) 

or 
RELEASE 
4N*t«r*> U O * RtU/Nr) Xa-Kr Ore.. I I Ca-Rb Ta-Sb M - f r R » w u ta» 
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* From the "Reactor Safety Study," Main Report, WASH-1400, October 1975, Table 5-1 (Ref. 2.3). 
referred to in the notes are appendices to the Reactor Safety Study. 

The append1 
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D.w. z. "common mode" falen werd grotendeels verwaarloosd; 

c. de RSS ging in het algeneen ervan uit dat de toenmalige reactor 
ontwerpen adequaat waren, waarmee nagel ijke Inherent aan de 
ontwerpen verbonden tekortkoningen over het hoofd werden gezien; 

d. de RSS ging niet in op enkele belangrijke problenen die bijdragen 
aan de risico's van kernenergie, zoals veroudering en degradatie 
van componenten, aardbevingen, sabotage en terrorisse. 

In antwoord op deze en andere kritiek stelde de IRC in septesber 1978 
de Risk Assessment Review Group in. De Review Group rapporteerde dat -
hoewel de RSS een aanmerkelijke verbetering was in vergelijking set 
eerdere berekeningen van risico's van kernreactoren - zij niet kon 
bepalen of de ongevalskansen van de RSS te hoog of te laag waren. De 
G-oup had ook kritiek op "dubieuze methodologische en statistische 
procedures" in de RSS. 

In 1979 trok de IRC de conclusie waarin ze haar ondersteuning van de 
risico schattingen van de RSS introk: "de commissie acht de numerieke 
schattingen van de RSS ontrent het overall risico van kernongevallen 
niet langer betrouwbaar". 

Op 28 naart 1979 onderging een van de twee kerncentrales bij Three 
Mile Island <ca. 20 km zuidoost van Harrlsburg, Pennsylvania, USA) het 
op dat moment neest ernstige ongeval in de Anerikaanse historie van com
merciële kernenergie. De reactor (een Babcock 4 Vilcox drukwater reactor 
met een grote droge veiligheidsomhulllng) liep ernstige schade aan de 
kern op, en een aanzienlijk deel van de kern smolt wegens langdurig weg
vallen van de koeling en onjuiste bediening van de nood-koelsystemen. . 

Alhoewel de omhulling van de TKI-2 eenheid in het begin van het onge
val sver loop goed isoleerde, werden enkele miljoenen curies edelgassen 
(in hoofdzaak xenon-133) en een kleine hoeveelheid Jodium in het milieu 
geloosd. Er is veel commentaar geleverd op het gegeven dat betrekkelijk 
grote hoeveelheden edelgassen zijn geloosd in vergelijking met de kleine 
hoeveelheid Jodium die vrijkwam. Enkele commentatoren uit de nucleaire 
industrie beweerden zelfs dat dit "bewijst" dat de brontermen bij 
ernstige ongelukken in het verleden zijn overschat. 

Het ongeluk met de TKI-2 eenheid en z'n bronterm is van voldoende 
algemeen belang, en is zo veelvuldig misbruikt, dat een korte bespreking 
hier op haar plaats is. Het TKI-2 ongeval wa& een ongeluk waarbij de 
kern gedeeltelijk smolt, het reactor drukvat niet bezweek en waarbij de 
omhul1 ing intakt bleef gedurende het verloop van het ongeval. Tot aan 
maart 1979 was zo'n samenloop van gebeurtenissen nog niet geanalyseerd. 

De wijze waarop splljtingsproducten vanuit de kern in de veiligheids
omhulllng zijn gekomen, is van groot belang. Splljtingsproducten werden 
via de koelmiddelkanalen naar de druktank gevoerd., en vervolgens vla 
een overdruk ventiel (dat open bleef staan) en een pijp naar een met 
water gevulde tank die op de bodes van de omhulling stond. Ten gevolge 
van deze route via waterkanalen bestond het merendeel van de 
radioactieve stoffen In de veiligheidsomhulllng op de dag van het 
ongeval uit chemisch inerte edelgassen (hoofdzakelijk xenor.133 en 
krypton-85). 

Ken verwacht dat dit verloop niet karakteristiek is voor vele 
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mogelijke ongevalsverlopen net drukwater reactoren. In een recent 
rapport over lozingen tijdens ongevallen set kerncentrales, geproduceerd 
door BattelIe Columbus Laboratories, wordt opgemerkt: 

"In het ongeval bij TMI-2 werd het vrijkomen van radionucleiden in 
de atmosfeer van de omhulling sterk beperkt door een grote hoe
veelheid water in de route van kern naar milieu. Dit is niet 
karakteristiek voor ongevalsverlopen die leiden tot een complete 
kernsmeit van het type dat is geselecteerd voor het huidige 
onderzoek. In de verlopen die nu worden bestudeerd begint het 
verhitten van de brandstof niet voordat het water nlvo was gezakt 
tot onder het bovenste deel van de kern, en de zeer hete stoom en 
waterstof afkomstig van de smeltende kern, de structuren in de 
route naar de omhulling zou oververhitten." 

Kortom, het TH1-2 ongeval was zeer atypisch, en gegeven de wijze 
waarop de radioactieve stoffen via het water vrijkwamen, zouden de 
lozingen in het milieu ook klein moeten zijn geweest. Het THI ongeval 
"bewijst" dus niets over lozingen bij andere soorten ongevallen. Het 
toont echter wel aan dat ook langs een weinig bestudeerd verloop een 
ernstig ongeval kan plaatsvinden. 

Op 14 augustus 1980 schre.en twee wetenschappers van het Oak Ridge 
National Laboratory en een van het Los Alamos Scientific Laboratory een 
brief aan de voorzitter van de ISC waarin ze hun twijfels uiten over de 
geldigheid van de toen geacccepteerde methoden om de lozingen van radio
actief jodium te schatten onder bepaalde ongevalscondities. In het 
bijzonder merkten de wetenschappers op dat naar hun mening jodium zou 
vrijkomen In de vorm van cesium-jodide (CsJ), waarvan veel minder In het 
milieu terecht zou komen aangezien het minder vluchtig is dan Jodium. 

Er volgden andere brieven aan leden van de HRC; in sommige daarvan 
werd gesuggereerd dat brontermen voor ernstige ongevallen zouden zijn 
overschat met een of meerdere orden van grootte. Als gevolg van dit 
alles hielden de HRC-leden op 18 november 1980 een openbare bijeenkomst 
teneinde het b/unierm vraagstuk te bespreken. Als vervolg hierop kreeg 
de lïRC-staf de opdracht een plan te ontwikkelen waarin de ter tafel 
gekomen problemen zouden worden onderzocht en opgelost. 

Inmiddels had de IRC begin oktober 1980 een Cregelgevings)procedure 
aangekondigd, waarbij zou worden bezien of en in welke mate bij het ont
werpen van kerncentrales effectief rekening moet worden gehouden met 
ongevallen waarbij een beschadigde of gesmolten kern ontstaat. In deze 
"rule-making" wilde de HRC het doel en de inhoud van vergunningverlening 
i.v.m. het voorkomen van kernbeschadiging aan de orde stellen. Ook ver
beteringen in ontwerp en bedrijfsvoering met het oog op dergelijke onge
vallen, het effect hiervan op andere veiligheidsaspecten, en de kosten 
en baten van dit alles zouden aan de orde moeten komen (zie ook flg.3). 

In Juni 19S1 publiceerde de JTRC haar document 1WREG-0772 - Technical 
Bases for Estimating Fission Product Behavlor During LVR Accidents. Dit 
rapport vat de actuele kennis van 1981 samen met betrekking tot schat
tingen van het transport van splijtingsproducten, en gehanteerde metho
den. Enkele van de belangrijkste conclusies van NüREG-0772 waren: 

a. J odium wordt onder de meeste omstandigheden bij ongevallen geloosd 
in de vorm van cesium-Jodide. 

b. ca. 9.93% van de hoeveelheid Jodiun. in de kern zou worden omgezet 
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in methyl-jodide, een vluchtige vors van jodium. 

c. de voorspelling van het vermogen oa splijtingsproducten in het 
primaire systeem vast te houden onder ongevalscondities, varieert 
van vrijwel niets tot meer dan 50% onder bepaalde omstandigheden. 

d. vermindering van de lozing van jodium bij een snel falen van de 
veillgheidsomhulling zou niet sterk afhangen van de vorm ervan 
(CSJ aerosol vs. Jodium damp). Het reactor koelsysteem zou echter 
veel CsJ kunnen vasthouden. 

e. sommige veiligheidsvoorzieningen (zoals ijsbedden, sproeisystemen 
in de omhulling, watertanks) zouden onder de meeste omstandigheden 
zeer effectief zijn bij het verwijderen van splijtingsproducten. 

In december 1982 stelde de onderzoektak van de IRC de Accident Source 
Term Program Office (ASTPO) in om de IRC bronterm programma's en onder
zoekingen te coördineren. Deze groep heeft naderhand het document 
IUREG-0956 gepubliceerd als het voorlopig eindpunt van het bronterm werk 
van de IRC. 

De losse stukken onderzoek die waren uitgevoerd voor het IUREG-0772 
rapport, gaven aan dat de bronterm voor sommige ongevalsverlopen in het 
verleden mogelijkerwijs waren overschat vanwege het verwaarlozen van 
bepaalde mechanismen die zorgdragen voor het vasthouden van splijtings
producten. Teneinde een herziene schatting van de brontera te kunnen 
maken, sloot de IRC een onderzoekovereenkomst aet Battelle Columbus 
Laboratories (met assistentie van Sandla lational Laboratories en Oak 
Ridge lational Laboratories) om brontermen te schatten voor 
geselecteerde ongevalsverlopen bij 2es referentie kerncentrales. Deze 
analyses zouden worden uitgevoerd met behulp van een serie computer 
modellen teneinde het tijdsverloop van de brontera te kunnen schatten 
voor ernstige ongevalsverlopen. 

Deze analyses werden gepubliceerd als BUI-2104 in juli 1984. Het werk 
werd onderworpen aan een gedetailleerd review proces door zowel een 
groep van 15 door de IRC uitgenodigde personen als door andere 
deskundigen die door de laboratoria waren gevraagd. Tijdens dit review 
proces werden aanvullende onderzoeken nodig geacht. Als resultaat 
hiervan werd het onderzoekprogramma abt de brontermen uitgebreid 
teneinde somnige van de review commentaren in de beschouwingen te kunnen 
betrekken. 

KADES VAN HET NEC ONDERZOEKPROGRAMMA 

De eerste fase van het onderzoekprogramma van de IRC met betrekking 
tot brontermen eindigde met bet interim-rapport IUREG-0772 uit 1981. De 
tweede fase is afgesloten aet de publicatie van IUREG-0956 in 1985. De 
IRC is voornemens om in 1986 nog een rapport uit te geven, IüREG-1150, 
dat een herziene schatting van het risico zal bevatten voor 5 brontera 
referentie kerncentrales (Zion, Surry, Sequoyah, Peach Botton an Grand 
Gulf). 

In het verleden zijn brontermen vaak geschat vla een beperkt aantal 
computer modellen en handmatige berekeningen. Vele aannames werden 
genaakt, zowel bij het modelleren van ongevallen als bij de keuze van de 
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iysische parameters van de modellen. De resultaten van dergelijke 
berekeningen vertoonden vaak grote onzekerheidsmarges. De aldus bere
kende brontermen werden "conservatief" geacht te zijn, dwz 
pessimistischer dan de realiteit; niemand wis* overigens zeker dat dit 
altijd het geval zou zijn, of in welke mate het gold. 

Een van de uitgesproken doelen van het onderzoekprogramma van de IRC 
mbt brontermen (zoals uitgevoerd door BattelIe Columbus Laboratories in 
de BMI-2H94 serie rapporten) was de ontwikkeling van computer modellen 
die het mogelijk zouden maken om bronter*~n systematisch stap voor stap 
te berekenen. Veel van de gehanteerde < pputer modellen bij de nieuwe 
berekeningen zijn ofwel geheel nieuw <bv. C'RSOR, MERGE, VAIESA, SPARC, 
en ICEDF), ofwel aanzienlijk herziene versies van al eerder beschlkare 
programma's (bv. MARCH 2.0, TRAP-MELT 2 en IAUA-4,. Figuur 1 toont in de 
vorm van een diagram de verschillende computer codes zoals ze worden 
gehanteerd in de bronterm analyses. Deze ontwikkeling van computer 
modellen gaat gepaard met een experimenteel programma waarin de diverse 
fysische en chemische processen worden onderzocht voorzover die kunnen 
optreden onder ernstig ongevalsomstandigheden. 

In IUREG-0956 wordt het IRC standpunt samengevat, en hierbij wordt 
met name ingegaan op de resultaten van de BattelIe studie zoals gepre
senteerd in de BKI-2104 serie. Dit rapport presenteert brontermen die 
zijn berekend met de in fig.l weergegeven programma's. Brontermen zijn 
geschat voor een klein aantal ongevalsverlopen bij 5 referentie 
centrales. De kerncentrales en de ongevalsverlopen die in BMI-2104 zijn 
beschouwd, zijn samengevat in tabel 2. (De berekeningen voor een zesde 
centrale - Limerick, een General Electric kokendwater reactor met een 
Hark II veillgheidsomhulllng - waren nog Incompleet ten tijde van het 
schrijven van het rapport, en waren daarom niet beschikbaar voor het 
review proces). 

Volgens de HRC was het primaire doel van de BMI-2104 analyses "het 
ontwikkelen en testen van een systematische en analytische procedure 
voor schattingen van de bronterm onder gebruik making van de inzichten 
zoals samengevat in het IUREG-0772 rapport over de stand van zaken mbt 
het vrijkomen en verspreiden van splijtingsproducten". De computer pro
gramma's zijn echter niet gevalideerd vla experimenten (gecontroleerd op 
hun waarheidsgehalte). In dat opzicht zijn de analytische procedures 
dus geenszins "getest". 

Een ander belangrijk doel van de IRC was het creëren van een consis
tente set van realistische modellen waarmee het mogelijk zo л worden om 
zgn "best-estimate" schattingen van de bronterm te maken. In deze con
text betekent "best-estimate" dat de schattingen noch doelbewust te hoog 
worden gemaakt (te pessimistisch), noch doelbewust te lage brontermen 
opleveren. Hiermee wordt de politiek van "conservatieve aannames bij on
zekerheden" verlaten, en wordt een kwantificering van de onzekerheids
marges bij de uitkomsten essentieel. Uit de review kritieken op BMI-2104 
en IUREG-0956 blijkt dat Juist op dit punt nog veel onduidelijkheden en 
inconsistenties bestaan. Hiermee vervalt ook deels de relevantie van 
deze documenten voor actuele politiek tav wijzigingen van de voorschrif
ten. 

Het IUREG-0956 rapport berust voor haar conclusies op een aantal 
andere rapporten. Een deel hiervan is vermeld in figuur 2, dat de 
samenhang tussen de brontera rapporten van de IRC weergeeft in het be
sluitvormingsproces voor maatregelen lvm ernstige ongevallen. Zoals aan
geduid in fig.2 zijn de belangrijkste IRC bronterm rapporten: 



19 

F I G U R E 
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Overal 
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Reactor Coolant System 
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. J 

Release of fission products to the 
environment: Source Term 

BMI-2104 suite of codes as used In the source term reassessment. 
Source: NUREG-0956 



T A B L E 2 
Accident sequences and plants analyzed using the BMI-2104 analytical procedure 

Plant 
Reactor Containment BMI-2104 
Type Oesign Volume 

Accident Sequences Analyzed 
Accident 
Sequence* 

RSS 
Identification** 

1. SURRY PWR Large, Ory 
Subatmospheric 

1 and V 
(Recalculat1ons) 

• Large LOCA (PWR) 
• Station Blackout 
• Small LOCA 
-• Containment Bypass LOCA 

AB 
TMLB' 
S2D 
V • 

2. PEACH BOTTOM BWR MARK I II • Large LOCA (BWR) 
• ATWS 
• Loss of Decay Heat Removal 

AE 
TC 
TW 

3. GRAND GULF BWR MARK III III • ATWS 
* Loss of Containment Cooling 
* Loss of Makeup Water 
• Small LOCA (ECCS Failure) 

TC 
TPI 
TQUV 
S2E 

о 

4. SEQUOYAH PWR Ice Condenser IV • Small LOCA (Delayed ECCS) 
• Loss of Core Cooling 
• Station Blackout 

S2HF 
TML 
TMLB' 

5. ZION PWR Large, Dry VI • Station Blackout 
• Small LOCA 

TMLB' 
S2D 

*These descriptive labels are not complete descriptions of 
the accident sequences analyzed. Tables 4.2-4.6 provide 
additional explanation of the sequences. 

**These letters refer to a complete description of the 
accident sequences as defined in the Reactor Safety Study 
(WASH-1400). 

LOCA = Loss of Coolant Accident 
ATWS = Anticipated Transient 

Without Scram 
ECCS = Emergency Core Cooling 

System 
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A. BKI-2104, de rapporten van Battelle Columbus Laboratories mbt 
bronterm berekeningen voor geselecteerde ongevalsverlopen bij de 
centrales van Surry, Sequoyah, Zlon, Peach Bottom en Grand Gulf, 
benevens het nog te publiceren rapport over de centrale bij 
Limerick. 

B. SABD84-0410, het zogeheten "QUEST*' rapport van de Sandia ïational 
Laboratories, dat een onzekerheids/gevoeligheids analyse bevat 
voor drie ongevalsverlopen (twee bij Surry en een bij Grand Gulf). 

C. ORÏTL/TM-8842, het rapport van de Oak Ridge National Laboratory 
over de validatie van de computer programma's. 

D. NUREG-1079, het rapport van de Containment Loads werkgroep. 

E. 1ÏUREG-1037, het rapport van de Containment Performance werkgroep. 

F. Het rapport over het review proces van de American Physical 
Society (APS) mbt het brontermen onderzoekprogramma. 

Er bestaan naast deze rapporten nog tal van andere die van lelang 
zijn voor de discussie over de bronterm. Er zijn eveneens enkele in 
NUREG-0956 vermelde bronterm berekeningen die niet zijn onderworpen aan 
het review proces. Dit betreft onder meer: 

G. HUREG/CR-3440, het rapport van de Sandia Sational Laboratories met 
als titel "Severe Accident Uncertainty Analysis (SAUHA)". 

H. Een informeel rapport van de Battelle Columbus Laboratories aan de 
HRC waarin aanvullende bronterm berekeningen worden gegeven voor 
falen en lekken van de velligheidsomhulling. 

I. Een serie "aanvullende" bronterm berekeningen die in werkelijkheid 
de ruggegraat vormen voor de . voorlopige herberekening van het 
risico van de Surry reactor en die in NUREG-0956 worden gebruikt 
(in hoofdstuk С en appendix D). 

Vanaf het begin was de benadering van het NRC onderzoekprogramma ge
richt op bronterm schattingen op een gedetailleerd nivo (specifiek voor 
een bepaald type kerncentrale en voor een bepaald ongevalsverloop), 
zoals ook wordt omschreven in het eerste deel van ВИ1-2104: 

"Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een analytische benadering 
beschrijft voor het schatten van transport en depositie van radionu-
cleiden, waarin fysische en chemische processen vla mathematische 
modellen in de berekeningen worden opgenomen. Deze benadering wordt 
geëvalueerd voor mogelijk gebruik bij het voorspellen van brontermen 
op een specifiek nivo (type reactor, type ongevalsverloop), en zal 
na controle op juistheid naar verwachting de algemene Retabelleerde 
lozingsfracties zoals die in WASH-1400 zijn gepubliceerd vervangen 
(in WASH-1400 zijn lozingsfracties berekend voor algemene klassen 
van ongevallen)". 

Het is daarom ongelukkig, en inhoudelijk nauwelijks te verdedigen, om 
nu terug te keren naar de oude praktijk van het omschrijven van "lo-
zingscategorieen" en dergelijke waarin bronterm schattingen voor speci
fieke ongevalsverlopen worden gebruikt om gegeneraliseerde brontermen te 
produceren die dan een aantal verschillende ongevalsverlopen moeten be-
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schrijven. Toch is dit precies wat werd gedaan in de RSS (Rasmussen) en 
wat uitvoerig is bekritiseerd als ondoelmatig. Het gebruik van deze 
techniek in delen van HUREG-0956 is eveneens ten onrechte. Bovendien 
zijn er aanwijzingen dat veel van de ongevalsverlopen die bet grootste 
risico voor het publiek betekenen, niet zijn opgenomen in de bronterin 
berekeningen zoals ze zijn gepubliceerd in BMI-2104. Daarmee is het 
volgens de UCS dus onjuist om te stellen dat de berekeningen in het BKI-
2104 rapport een adequate grondslag vormen voor een overall schatting 
van de risico's - zelfs als de computer modellen een nauwkeurige weer
gave van het gebeuren tijdens een ongeval zouden geven. 

Het NUREG-0956 rapport is gepubliceerd in concept-vorm en bevat een 
voorlopige risico schatting voor de Surry centrale, evenals een verge
lijking met VASH-1400. Vergelijkbare risico analyses voor andere 
referentie centrales (en een definitieve analyse van Surry) worden in 
het vooruitzicht gesteld in de vorm van publicatie van het HUREG-1150 
rapport in de loop van 1986. Zoals in figuur 3 wordt aangegeven, 
verwacht de HRC pas aan het einde van de periode 1980-1990 te beschikken 
over een definitief beeld van de bronterm discussie om vervolgens de 
aangeduide procedure te doorlopen met het oog op nieuwe wetgeving, norm
stelling e.d. 

OVERIGE EAPPORTEB 

In de Amerikaanse discussie over de bronterm bij ernstige ongevallen 
speken ook enkele andere rapporten een rol, die zijn geproduceerd door 
Instanties en/of groeperingen die betrokken zijn bij het beslultvor-
mingscircuit. Een drietal Is van zo'n belang dat ook zij in het 
overzicht niet mogen ontbreken: 

a. het DRK rapport 

De kerncentrales in de BRD verschillen van de Amerikaanse in ont
werp en veiligheidsvoorzieningen. Ook is in het algemeen in de 
BRD de bevolkingsdichtheid rond centrales hoger dan in de VS. Om 
deze redenen heeft de Vestduitse regering in 1976 opdracht 
gegeven om een eigen risico-studie te maken: de Deutsche Risiko-
studie Kernkraftwerke(DRK). Deze was gebaseerd op een enkele re
presentatief geachte drukwaterreactor, en ging voor 19 locaties 
de gevolgen voor de volksgezondheid na. Ongeveer 100 ongevals
verlopen die tot lozing van radioactiviteit lelden, zijn bestu
deerd. Bij de berekeningen is soms gebruik gemaakt van conser
vatieve aannames. De resultaten komen "min of meer" overeen met 
die van de RSS. In het DRK rapport (gepubliceerd in augustus 
1979) wordt geconcludeerd dat dergelijke risico-studies slechts 
een beperkte waarde hebben (bv. voor het opsporen van zwakke 
plekken in het ontwerp e.d.); de berekeningen zijn behept met 
grote onzekerheden. 

b. het Sizewell-B rapport 

Door de Vestinghouse Electric Corporation is in november 1982 een 
bronterm schatting voor de Sizewell-B kerncentrale gepubliceerd 
(een drukwaterreactor met een groot, droog containment, gelegen 
in Engeland). Hierbij moest een "best-estimate" berekening worden 
gemaakt, gebaseerd op een aanpassing van de RSS-procedures en 
uitgangspunten. Veelvuldig is gebruik gemaakt van het subjectieve 
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oordeel van deskundigen bij het bepalen van de aanpassingsfacto
ren en bij het schatten van faalkansen. Dit werd gerechtvaardigd 
•et de stelling dat de grootte van de onzekerheden subjectief 
toch nauwkeurig kan worden geschat als een zich beperkt tot klei
ne delen van een ongevalsverloop. 

het IDCOR rapport 

De Amerikaanse nucleaire industrie organiseerde in de periode 
1981-1982 het Industry Degraded Core Rulemaking <IDCOR) programma 
teneinde een grondslag te tleden voor deelname van de industrie 
aan het voorziene proces van herziening van de overheids
voorschriften (zoals aangekondigd door de IRC in 1980). Het 
technische deel van dit programma is afgerond met het IDCOR-
rapport (verschenen in 1934), en dient als basis voor een verge
lijking van posities en mogelijke oplossingen rond de meningsver
schillen tussen IRC en industrie mbt de gang van zaken bij ern
stige reactorongevallen. 

het AIS rapport 

In juli 1982 stelde de American luclear Society (AIS) een Special 
Committee on Source Terms in. Deze groep kreeg de opdracht om een 
overzicht te maken van de actuele kennis omtrent de voorspelbaar
heid van een bronterm zoals die optreedt bij een ernstig ongeval 
met een kerncentrale. Ook moest de groep dit overzicht van kri
tisch commentaar voorzien, en vergelijken met de resultaten van 
VASH-1400 uit 1975. De groep bestond uit deelnemers uit tal van 
landen (VS, Engeland, Frankrijk, BRD, EEG en Japan).' In september 
1984 wordt het rapport uitgebracht onder vermelding van de uit
spraak dat - gezien het rasse tempo van het bronterm onderzoek -
het rapport zes maanden eerder nog niet kon zijn geschreven. 

het UCS rapport 

De Amerikaanse Union of Concerned Scientists (UCS) beeft reeds 
een lange reputatie in het kritisch volgen van de ontwikkelingen 
rond kernenergie. Ook de huidige discussie over (herziening van ) 
brontermen bij ernstige ongevallen is door de UCS kritisch geëva
lueerd. Dit heeft geleid tot een omvangrijk rapport dat in janu
ari 1986 Is gepubliceerd. 

• 
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2-2 Het IDCOR rapport: Huclear power plant response to severe accidents 

Het IDCOR rapport is het resultaat van een onderzoekprogramma, 
ontwikkeld door de nucleaire industrie in de VS in de periode na het 
ongeval met de TMI-2 kerncentrale te Harrlsburg. Het programma wordt 
gesponsord door een groep van 63 bedrijven die electriciteit produceren 
met kerncentrales, of reactoren ontwerpen en bouwen dan wel verkopen. 
Het wordt uitgevoerd onder auspiciën van het Atomic Industrial Forum, 
het buro dat de belangen van de Amerikaanse kerenergie industrie behar
tigt. 

IDCOR is de afkorting van Industrial Degraded Core Rulemaking, d.w.z. 
(het programma m.b.t.) Regelgeving vanwege de Industrie i.v.m. de 
Beschadiging van de Kern (van kerncentrales). Het programma is primair 
bedoeld als reactie op maatregelen die de KRC heeft voorgesteld om onge
vallen zoals die bij Harrlsburg elders te voorkomen. Het financiële 
belang dat hierbij een rol speelt voor de producenten en gebruikers van 
kerncentrales, is enorm. Het IDCOR rapport noemt voor sommige voorge
stelde veranderingenn bedragen van 4-6 miljoen S, voor andere bedragen 
van 300 tot 600 miljoen $ per centrale (hoofdstuk 11). Vanneer de HRC 
zulke veranderingen vla regelgeving verplicht zou stellen, heeft dat 
rampzalige gevolgen voor de toch al wankele positie van de kernindustrie 
en voor de electriciteitsprijs van bedrijven die electriciteit uit kern
centrales leveren. 

Het IDCOR rapport maakt er geen geheim van dat het programma bedoeld 
was ter onderbouwing van het voor de hand liggende standpunt van de 
betrokken bedrijven. In de inleiding wordt het doel van het programma 
omschreven als: "een uitgebreide, geïntegreerde, goed gedocumenteerde, 
technisch solide positie te ontwikkelen betreffende zaken in verband met 
potentieel ernstige ongevallen waarbij een beschadigde kern ontstaat. 
Het programma is de basis voor de deelname door de industrie in enig 
besluitvormingsproces door de ШС over zulke ernstige ongevallen". 

IDCOR concentreerde zich daarbij op bestaande centrales en de vraag 
of daarin belangrijke wijzigingen in ontwerp of bewijsvoering nodig 
zouden zijn. Een globale bewijsvoering die moet aantonen dat de 
Amerikaanse kerncentrales in het algemeen al veilig genoeg zijn, wordt 
in de hoofdstukken 11 en 12 aangevuld met bewijzen dat de zaken die zeer 
kenmerkend waren voor het verloop van het ongevval bij Harrlsburg 
volgens IDCOR makkelijk voorkomen kunnen worden of al verholpen zijn met 
de bestaande middelen. Het betreft de ontwikkeling van een waterstofbel 
met de kans op een explosie, de onoverzichtelijkheid van panelen in de 
controlekamer, het gebrek aan training van het bedieningspersoneel, en 
het ontbreken van richtlijnen voor het personeel ingeval van ernstige 
ongevalsverlopen. 

Het rapport komt tot "drie primair technische conclusies, en een 
algemene beleidsconclusie" Deze luiden: 

1. De waarschijnlijkheden dat ernstige kernongevallen optreden, zijn 
extreem laag. 

2, De brontermen van splijtingsproducten - hoeveelheden en typen 
radioactief materiaal die ingeval van ernstige ongevallen vrij
komen - zijn waarschijnlijk veel kleiner dan in eerdere studies 

- berekend. 
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3. Ре risico*'s en gevolgen van ernstige kernongevallen voor bet 
publiek zijn significant lager dan voorspeld in eerdere studies, 
en veel kleiner dan de risico-nivo's die in de interim veilig-
heidsdoelstellingen van de IRC staan. 

4. Vanuit beleidsstandpunt concludeert het IDCOR dat grote 
veranderingen in ontwerp of bedrijfsvoering van kerncentrales niet 
zijn gerechtvaardigd. 

De laatste conclusie is zo belangrijk dat hij - vetgedrukt - de ope
ningszin van het rapport vormt. 

In de globale bewijsvoering in hoofdstuk 4 t/n 10 valt het volgende 
op: 

- De gekozen ongevalsverlopen zijn ten dele gebaseerd op bestaande 
risico-analyses, zonder acht te slaan op de daarop bestaande 
kritiek t.a.v. volledigheid, e.d. Ongevalsverlopen geïnitieerd door 
menselijke fouten en externe oorzaken zoals opzettelijke sabotage 
zijn niet beschouwd. Daarvoor geldt nanelljk andere regelgeving van 
de HRC, en die is voor IDCOR niet aan de orde. 

- Enkele ongevalsverlopen, waaronder die van de ZlOI-centrale (die 
nogal eens wordt aangehaald in de Iederlandse discussie), zijn 
afgeleid uit risico-analyses die de kernindustrie zelf heeft ge
naakt, en die niet zijn gecontroleerd door onafhankelijke instan
ties. 

- Er wordt in diverse hoofdstukken ruin aandacht besteed aan de wijze 
waarop operators een ongeval kunnen voorkomen; er is echter geen 
aandacht voor de wijze waarop opertors door verkeerd ingrijpen de 
zaak nog verder uit de hand kunnen laten lopen. 

- De computermodellen die IDCOR heeft ontwikkeld, zijn gebaseerd op 
een serie aannames. Over de berekeningen met de2e modr Леп meldt 
het rapport systematisch dat de uitkomsten overeenkomen met 
resultaten van experimenteel onderzoek. De bronnen worden echter 
niet vermeld, zodat deze uitspraken oncontroleerbaar zijn. 

- De aannames zijn soms theoretisch van aard, soms uit onderzoek 
afkomstig (zie vorige punt). De onzekerheidsmarges in die aannames 
en de mogelijke effecten daarvan op de uitkomsten van de bere
keningen worden niet vermeld. Bijvoorbeeld: stel dat de berekende 
sterkte van een velllgheidsomhulling flink boven de maximale druk 
op de omhulling ligt. Alle ongevalsverlopen waarbij van doorslag
gevend belang is dat de omhulling de druk weerstaat, lopen dan goed 
af. Als men echter met de onzekerheid in de sterkte van de omhul
ling rekening houdt, kan blijken dat de omhulling wel bezwijkt als 
de sterkte zijn laagste waardr beeft. 

- De berekeningen gaan er waarschijnlijk van uit dat in de centrale 
behalve op plaatsen waar het volgens het betreffende ongevals
verloop mis gaat, alles volgens specificatie functioneert, en dat 
de kwaliteit van de materialen nog steeds aan de outwerp-eisen vol
doet, d.w.z. niet versleten of verzwakt in de loop van het gebruik. 

- Bij de berekeningen van de gevolgen van radloiactieve lozingen is 
IDCOR ervan uitgegaan dat de bevolkjlng tot op 16 km van de 
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centrale volledig (en w&schljnlijk blijvend) evacueert voordat de 
radioactiviteit ontsnapt, en dat de bevolking die op 16-40 km 
afstand woont tot 12 uur na het langstrekken van de radioactieve 
wolk set de raaen en deuren dicht in huis blijft (en daarna geen 
besmet voedsel eet, geen besnet water gebruikt, en geen radioactief 
stof inademt). Het realiteitsgehalte van dergelijke a&nnames wordt 
niet besproken, «n valt sterk te betwijfelen. 

ê 
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2.3 "et raoaort van de 's->eci?»2e co'vissie voor hronteraen' van de 
American "hiclear Society. 

Tn juni 1°Г2 werd dcor -Je A-aerican "uclear Society (ЛТП) een 
'special corrittee on source tens 1 ingesteld. 
^e doelstellingen van ds corr'issie varen de volgende: 
-r "et onderzoeken van de stsnd van 'cennis net Vtrohhina^ tot ds 
bepaling van de bron tem voor ernstip.e hernreactor on'-evals-
verlonen, 'Ht oavat zovel een anderzoe': naar d«? nethodas en 
aanns'es die aebruiht worden bij de beschrijvin" van het 
vrii'.oien van de splijtina,sproluhten uit de T<ern en het transport 
hiervan naar de veili^hei^soihullina,, als oo?: naar de chemisch-? 
vor en het che-'isch-fysische ^edraa, var. deze produhten. 
•f daarnaast mest de co-missie oo': een s;menvattina, -iahen van ds 
res'-ïltrten van bronten '.ere':enin-ren van andere onderzoehen dr» 
instanties en ";oest ze deze data vergelijken :iet de in de 
nasaussen studie ^e^even data. 
+ Tenclotte had de corraissie een 'onderwijzende taa':*: het 
voordien van leesbare infornatie" aan de A"", desV.undi^en, nors en 
publie':. "et uitvoeren van eon eerlijhe an objectieve evaluatie 
ven! als absoluut essentieel beschouwd» 

"e co"vtissie (15 leden) bestond uit nensen verezacn in de 
industrie, bij de overheid, de nationale laboratoria, inclusief 
leden uit europa en Japan. In aanvulling op het ver: van de 
comissia v.'erden de bevindingen onderworpen aan een review door 
ca. óO andere experts, zovel van binnen als van buiten de Av?» 
Tondsen voor het ver': van de connissie werden aangedragen door: 
de American üuclear "ociety, de ".Я. 'hiclear .̂ea.ulatory 
Co-.r,iission, de • ] . " . nepnrtient of "nerr,y, de Electric Pover 
Research institute en, in latere instantie, door de Ontario 'hydro 
'V'-.pany Crnnds. 
"a een studie van rui" 2 jaar verd. in septenber 1^34 door de 
coraissie een zeer uitgebreid raaport uitgebracht. 

"t nadruh vin het rana-ort li",t op de no^elij'ce fysische en 
che.aische processen die een rol spelen hij het transport en de 
retentie v,?.n de r,plijtln;:sproduhton in de centrale, "'e coa'iissie 
heert zich ~>et nape bezia'-ehouden r;et de hvantificerin"' van ds 
retentie van de snlijtinpsproduhtsn in d3 centrrle. -o cerdssi э 
was niet Tevraaa/ c" een al^eaetie bronterra te behalen, nr een 
'•renter:-: voor eni", spoci?a?. on^eluhsverloop. voor haar onderdoe': 
!""??*t de co'viiss:.e zowel de al^e^one verschijnselen 
• (scheihun'e,aerosol fyeie?, sterhte van de veili'Meidso:d:i'llin~ 
etc.) air; oo'c een anntr.l specifiohe on^oluhsverlopon beschouvd, 
neze specifieke on~evnlsverlopen zijn door experts bepaald als 
'">o'.:entieel vet de ""eest erastiae ~e vol'ren o' 'iet de arooaste 
risiho's of o:idp.t ze voorbeelden leveroa van de aard ei ''e or-van" 
van de betrohhen fyrisaha- en cheraische processen. Op ba «is van 
hun belnn" voor r'e hronteri "orden jodiua, cesiin en telluriin 
uitgebreid door -'e co.vissie onderzocht. ;it "rijn vluchti'.e 
S' :li jtia'sproda'-.ten "et een relatieve ''.arte half 'aar'e tijd. "et 
effect van bijv. lnnthaan (zeer lan~e halfvaarde tijf!) "ordt niet 
in liascho'.t'.'in'' •eaoy;n, o 'f'at zo vol"en.c de co'^'issic eon 
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verwaarloosbare bijdrage aan de bron^er"1 levert, 
"aast eon ^escho'»"in* van boven^enoe'T'e processen wordt in h^t 
rapport ook veel aandrcht bestee'' nan het funktioneren van г'.? 
vsili^hoir'^o-'V'Tlii-, on do effectiviteit van de 
vaili'd'iaidssvF.tor.en. 'кэк de co^outernroTa^wa'a 'lie '^obruikt 
worden voer rlfï b^ialin" van de hrontena worden ~;2t eni^ detail 
geanalyseerd» "ot slot van de stm'ie wordt ec?n vergelijking 
'•or'?."1ct tussen de resultaten van eon eroot aantal brontern 
berekeningen 'lie door verschillende instp.nties zijn uitgevoerd. 

In hot navolgende v/orden d.e belangrijkste konklusics van hot 
ranport weergegeven. 
- 'aior finding; ^ronterrjen voor ernstige reactoron^elukken zijn 
in zovel ambtelijke air. industriële publicaties ernstie, 
overschot. :roor de weeste isotopen groepen кап de brontern zoals 
die berstend is in de 7.aa lussen studie net 1 tot meerdere orders 
van Tootte verlaagd worden. 

"en aantal andere bevindingen die, volgens de coir-'issie, de 
''njor "inrlin"1 ondersteunen of kwalificeren .lijn: 
1. Fysisch-chenische processen hebben tot ",evole, dat het 
ontwijken van Csl en CsTI sterk verr inderd zal worden t.o.v. de 
voorspellingen die in de ^.nsnussen studie gedaan zijn. 
2. Voor de bestaande veili'-'ieidr.onliullin^en n,eldt dat do 
lekfractie van de korninhourl tussen de O.Ql~ en de 1~ is. ̂ it 
resultaat is relatief onafhankelijk van berekeningen en aannrv.es  
net betrekking tot de leksneliieid, de sterkte van de 
veilieheidsoMhullina. etc.. 
3. ;p basis van de huidige stand van kennis is het transport en 
de neerslag van splijtin'.sproduktan ^oed te beschrijven, "iet 
betrekking tot deze processen hebben onderzoekers net 
verschillende e^perinonten gelijke resultaten bereikt, "'oewel de 
• iC)delleri:i" van de nrocessen sterk versinpeld is verwacht de 
co nissie dat de hiermee verband houdende aannames conservatief 
verken. 
-':. we berekende bronter.i is afhankelijk van de technische details 
van de Geselecteerde centrale. TVoe belangrijke gebieden voor de 
centrale specifieke broatanberekenine, zijn de 
(veili"dieids)systeien van de reactor onhullin?, en de systenen die 
een rol snelen bij no^e.lijke 'bypass' verlopen. 
5. "oor een ^eaevon reactor ontwerp kan de studie van oen klein 
aantal orveluknverloren gebruikt -.'orden voor de hepalin^ van df» 
bronterw "elke karrktoristiek is voor f!e neest ernstige uitstoot 
van splijtin~sprodukten voor dat ontwerp. 
'. 'r-danks de verschillen en de onsekerkeden in de resultaten van 
''s verschillen 'e on'er203kende instanties, beschouwt Ле comis.^io 
Je relrtief .«ri-alle ban'' w.a?r de resultaten voor vergelijkbar? 
'•evallen zich bevinden als een ondersteuning voor de opvatting 
van de co'-rissic dat io.akundl^e analysten bronternberekenin'-en 
kunnen uitvoeren iet een redelijk vertrouwen in de resultaten, 

"ant: teken '.rr on bij bet .'.""-rapport: 
1. Tn kot rapport wordt een iri.t~ehroi.de bohandclin" "eleven vrr. 
oen ".root aantal onzekerheden, onnawkeuri-diede.". en/of 

http://aannrv.es
http://iri.t~ehroi.de
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tekortkomingen met betrekking tot het verloop cq <"г not'ellorin"» 
vnn de relevante fysisch—chemische processen, de gebruikte codes 
en in de verkin'» van 'e geanalyseerde Sj'stenen. In het rapport en 
oo1: in de (bovenstaande) conclusies vordt neer 'alen aan^e^even 
'rt -'e commissie verdacht dat een afname in de bestaande 
onzekerheden zal leiden tot een verdere nfnane vnn tie bronter.m. 
•̂ eze verpachting baseert de commissie in een acntal rt,evalllen op 
onderzoek dat door ander instanties is verricht en verder op 
"inschattin-en" van de commissie zelf. "et is deze houding van de 
co-missie die kenmerkend is voor het rapport en dis het rapport 
een zekere tweeslachtigheid "eeft: een uitgebreide behandeling 
vnn de onzekerheden in de kennis 'iet betrekking tot de 
on^evrlsverlonen en vervolgens v.'ordt aanaereven dat vervncht 
vordt daf deze onzekerheden conservatief zullen doorwerken. 
2. '^oorbeelden van door de commissie nan^e^even onzekerheden 
zijn: 
- Ле bronterr- is afhankelijk van de details van de beschouvrde 
centrale en van het beschouwde onr;evalsverloop. 
- In te brontermberekenin'».an zoals c'ie clocr verschillende 
onderzoeksinstanties zijn uitgevoerd zitten een ''root aantal-
verschillen en onzekerheden, ^en vergelijking is dan oo!: niet 
altijd :io"elijk. 
- 7r zijn no~ veel onzekerheden "iet betrekkin^ tot: mechanismen 
van kernbeschadi^ine,, aerosol transport in het reactor 
koelsysteem, ther--o-hj'draulic?., corivi-betonreacties, de respons 
en de lekkage van de veilieheidsonhullin-». 
- ^ij de bepalin", van de bronterm vordt gebruik genaakt van 
versimpelde modellen, vaarin bijvoorbeeld allerlei 
terugkoppelin^smechanismen buiten beschouv.'in? gelaten zijn. 
Verder zijn vaak ook de ruimte- en tijdsafhankelijkheid van 
verschillende processen noi niet п,ое£ begrepen en/of in het model 
verkerkt. 
- ?,r is no-; '..'einif, experimentele verificatie van de gebruikte 
:olellen, ̂ en deel van de experimenten zijn schaal experimenten 
vaarbij extrapolaties worden verricht. 
- "et laatste iten in de door de commissie ongestelde lijst (zie 
de technical sa'.p?ry) 'iet no1, te onderzoeken onderwerpen is een 
onzekorheidsanalyse van Je brontermschnttin~en. ^eze analyse is 
blijkbaar ook. no~ niet 'toor andere onderzoeksinst-inties 
uitgevoerd, 
°ezien het ontbroken ven een dergelijke onzekerheidsanalyse en 
ook gezien de in net bovenstaande genocide onzekerheden in de 
kennis 'iet betrekkin'; tot de bij een on^ev^ulsverloop optredende 
processen, ko-?t de opvattin-; van de commissie zonln "eer^e^even 
in de '"p.ior ''inün':' als zeer alteneen en voorbari? over, 
?>, ".omol ''o o::2cut:ve- als oo!: de technical «у:ттаг,г v?».n het '""-
rapport kenmerken zich door het niet of: nn"r;eli jkc meer "ever. ven 
de boven~eno~ide onzo'-erhedep './elke in het raoport zelf -..'el 
uitgebreid aan dr? on'e komen, ~4t lijkt niet in overeenFtemmin-
•:et een v?.n do doelstellingen van do co'-^'issxe, n,l,: in 'iet 
kader var, de 'adncationnl t.ifsk' van de com lissie ver-' een 
'eorliiko en o: iectieve' evaluatie als essentieel honcbou'.'t, 
';•, Tn knar onderzoek кзе^; '!e .,,,rr-co-mmissie эоп '>ep?rkt aantal 
o'vevnlnverlo'^e"» !v?3chou~'d. r,eze e:T4evalrsver]onor. zijn ''oor 
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des':undi->en "eanlysoerd on Kasis van de ernst van de "evol^.en of 
o-v-at ze risihodo-;inent zijn of een voorbeeld neven van de 
optredende processen, ^p bnsiy v?n d«ze drie criteria ':o:it nen 
tot 'e ii-Glin'; van de on^evalsverlepen in vier hlnssen. ^e 
coTiissie is van ~enin~ dat (!e verschillende '".lassen van 
ongevalsverlopen -at volledigheid gecategoriseerd hunnen vor'sn 
en dat or "^eazen aanee-.even 'cunasn •..•orden .aan de omstandigheden 
••el':e zullen leiden tot een ernstig on^evaisverloop. rbj deze 
•••iize 'tin de studie van oen beperht aantal ongevallen voldoende 
zijn voor de heoalin" vr.n de brontern т-.чгГсе harahteristieh is 
voor "'e "leest ernstige ~?vol°,en. ̂ en verzameling van 
'•ebeurtenisbo-en har. dan vol"ens de connissie aebrui?:t worden or' 
ti illustreren dat alle significante ongevallen beschouw! zijn. 
'~p -'e bovenstaande opvattin* van de con-issie is dezelfde hritiek 
van tc^passine, velhe indertijd op hot ""asnussen onderzoe'c 
^aleverd '..'er:1. In deze hritie*: ver- "estald dat het *.iit 
".athematisch oo7pt»nt on-'.ĉ elijh in or-, te bomen tot een volledige 
cpte^orisorin"1, van de noe.elij4e on^evalsverlooen !.~.v. 
re*r>eurteni3!or.en. ".a.\', .de benadering van de .V'"-corriissie roept 
oe vraa" o*> of er vallicht endere belan-,rijhe oT'evalsverloien 
Vilten beschouvin" gelaten zijn. 
5. ~",QV. ander hritiehpunt op de Rasmussen studie vas dat bepaalde 
on'•eva Ir verlopen buiten he.'ichorvin- verden gelaten, zonder dat 
overtuigend aangetoond werd dat dit gerechtvaardigd was. "^ze 
':ritie:' is in bapaalde gevallen oob van toepassin" op het 
'.""-onderzoe!:. 
r->. Tlijhens interviews na publicatie van hot rapport \ms de 
'."'"-co : missie verdeeld over de no"elij':heid dat bepaalde 
oiv-evalsverlopen tot het bez-.rijhen van de veiliejieidsorihullir." 
van een '-.erncantTale (en dus tot een ernstig ongeval) zouden 
l'jiden. Ле neereerbeid -eent dat stoolexplosies waardoor snelle 
projectielen ontstaan die de veili'rheidsonhullin'T doorboren, 
waterstof e::plosies of lokaal opbouwende stoondru!: niet tot het 
bezwijmen van de ombullin-; znllen leiden. In dit licht is het 
merkwaardig dat desondanks m.b.t. deze processen voni t gesteld: 

"...there is a consensus (bedoeld vordt in do 
wetonschappelij'-e a,eneensc!no) that is would not be 
sufficiently energetic to breach containment through 
"•eneration of a tissue fro:1 p~rt of the vessel" 

V.r. :-:Oo:Td,'ji:u': -T- is "etracht om de essentie van het zeer 
•;:'t~ebreide rapport van de /.""-comissie '/eer te reven. 
^?arna?"t is die sn- envattiri" gericht op df> onzekerheden, 
aamnmes en lacunes die er volgens de A'^-co-riissie bestaan in de 
':eimir van 'te*- verloop var: do relevante processen van een ernsti"» 
re?ctorartr olTt'-., ~'it or,.dat. naar onze menin**, deze zn''en te weiri"1 
"".rr vT.'on '".o' 'en in #'e dtshrssie over de booste van de bronterm 
v-w: een -irnsti" rene'ioron'-elu1:. 7" drt bar'or is ir: hoofdstu': -V 
~e'.rer':t et letterlijke citaten uit 'iet rapnort v?n r\o 
.'.""-co r4.i.5r,i?. In die sa:.envaf;t.ino !..'ordt de I.oofdstn'; indeli.nr' 
van het rvn^ort -inn •»е!юм',еп. 
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2.4 Hat rapport van de 'American Physical Society - study 
Group' met betrekking tot ernstige ongelukken met 
kerncentrales. 

In 1983 werd door de Amerikaanse Natuurkundige Vereniging 
(American Physical Society (APS)) een studiegroep ingesteld 
met als doelstelling een brede wetenschappelijke review te 
geven van: 
A. de technische achtergrond waarop de fenomenologische 

modellen voor de bepaling van de brontermen ten gevolge 
van gepostuleerde reactor-ongelukken zijn gebaseerd, 

B. deze modellen zelf, 
C. de computerprogramma's waar deze modellen in zijn verwerkt 

en die gebruikt worden voor de analyse van 
ongevalssekwenties. 
De APS was hiertoe gevraagd door de NRC (U.S. Nuclear 

Regulatory Commission) nadat ten gevolge van het ongeluk in 
de kerncentrale te Harrisburg (Three Miles Island, 1979) een 
stroom nieuw onderzoek ten aanzien van de risiko's van 
kerncentrales op gang gekomen was. 

De studie van de APS kwam gereed in 1985 en is 
gepubliceerd in de Review of Modern Physics (Vol. 57, No3. 
Part II, juli 1985). De leden van de studiegroep hebben zich 
gedurende 18 maanden bezig gehouden met tal van studies die 
na Harrisburg uitgevoerd werden. Veel onderzoek was nog niet 
afgerond. De review is dan ook uitgevoerd met hulp en op 
basis van aanvullende informatie van de diverse uitvoerende 
instituten. Er is door de APS-studygroup geen eigen nieuw 
onderzoek uitgevoerd. 

Het APS rapport gaat in op door anderen genoemde risiko-
dominante ongevalв-sekwenties. Deze sekwenties worden 
beoordeeld en bekritiseerd. Veel aandacht is daarbij besteed 
aan de keuze van de ongevals-sekwenties en aan het proces van 
aerosol-vorming en de neerslag daarvan. Ook wordt uitgebreid 
ingegaan op de gebruikte komputer-programma* в. Het APS-
rapport bevat na elk hoofdstuk een aantal opmerkingen ten 
aanzien van het uitgevoerde onderzoek. In een apart hoofdstuk 
worden deze konklusies samengevat en wordt aangegeven waar 
nog nieuw onderzoek nodig is alvorens de beschre-ven 
processen voldoende begrepen kunnen worden. 

Opmerkelijk is da. de in dit laatste hoofdstuk beschreven 
konklusies veelal afgezwakte versies zijn van de in de voor
liggende hoofdstukken beschreven konklusies. Ook opvallend is 
dat de APS welliswaar de op de Reactor Safety Study (NRC, 
1975) geleverde kritiek aanhaalt met betrekking tot de 
gebruikte foutenboom-analyses (oa. Lewis, 1979), maar deze 
kritiek niet incorporeert in haar konklusies over de huidige 
studies. 

De belangrijkste kritiekpunten van de APS betreffen de 
keuze van de ongevals-sekwenties, de aerosolvorming en -
neerslag en de gebruikte komputer-programma's: 
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de uitgevoerde risiko-studies laten ongevallen ten gevolge 
van aardbevingen, sabotage en oorlogsdaden buiten 
beschouwing, -het aantal onderzochte ongevals-sekwenties 
is te klein ten opzichte van de in de RSS onderzochte 
sekwenties. 
bovendien is onduidelijk of de onderzochte sekwenties nog 
wel de meest risiko-dominante sekwenties zijn,-

-. ten aanzien van de reaktie van een smeltende reaktor-kern 
met het onderliggende beton bestaan nog tal van 
onzekerheden; deze onzekerheden zijn met name van belang 
bij breuk of bypass van de veiligheids-omhulling (VO). 

- ook zijn tal van konvektieprocessen die in de centrale 
zullen plaatsvinden nog niet goed gemodelleerd, 
bovendien worden tal van experimenteel bepaalde parameters 
in de diverse modellen geëxtrapoleerd naar 
werkingsgebieden waarin ze nooit experimenteel vastgesteld 
zijn. Het is, aldus de APS, maar de vraag of dat 
wetenschappelijk verantwoord is. 
ten aanzien van in het reaktorkoelsysteem optredende 
chemische reakties merkt de APS op dat er nog te weinig 
bekend is over deze reakties: zowel hogere als lagere 
brontermen lijken mogelijk. 
ook over aerosol-vorming is nog te weinig bekend: de 
deeltjes-grootte, de verdeling hiervan in de ruimte, 
processen van kiemvorming, gevolgen van stoomexplosies of 
waterstofbranden en snelle drukverandering binnen de 
veiligheidsomhulling lijken sterk bepalend voor een al dan 
niet lager zijn van de bronterm, en voor de samenstelling 
van de bronterm. 
ten aanzien van de gebruikte komputer-programma's 
konkludeert de APS dat er gebrek is aan experimentele data 
en gevoelig-heidsanalyses, veel programma's nog fouten 
bevatten, en zelfs bij gebruik door verschillende personen 
verschillende resultaten opleveren (!). 
Evaluatie van de komputer-programma's wordt bovendien 
bemoeilijkt door het feit dat goede beschrijvingen van de 
software ontbreken, evenals adekwate software-teeten. 

In hoofdstuk 4A is de Executive Summary van het APS rapport 
alsmede hoofdstuk VIII (Conclusions and Recommendations) 
integraal weergegeven. In hoofdstuk 4B zijn de hoofdstukken 
III, IV en V van het APS rapport samengevat. 
Een samenvattend overzicht van de APS-studie is ook te vinden 
in het rapport 'Kerncentrale ongevallen: de brontermdiskus-
sie' (Smit, 1985). 
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2.5 Het rapport van de KRC: Reassessment of the technical bases for 
estimating source terms <NUREG-0956>. 

In hoofdstuk 2.1 is reeds beschaven op welke wijze de Amerikaanse 
overheid heeft gereageerd op : : - ongeval met de TMI-2 centrale te Har-
risburg, en hoe de nieuwe serie onderzoekingen past in de reeds bestaan
de traditie . van risico-studies. Een voorlopig eindpunt van vele jaren 
werk is bereikt met de publicatie van HüREG-0956 (in juli 1*985). Het 
betekent een eerste officiële stap van de IRC bij het in beschouwing ne
men van ongevallen die ernstiger zijn dan de "design basis accidents". 

Het kernpunt ligt in wetenschappelijke en technische studies naar de 
gebeurtenissen tijdens en na een aantal ongevalsverlopen waarbij 
ernstige schade aan de reactorkern wordt toegebracht. In het kader van 
bet HRC bronterm onderzoekprogramma zijn tal van studies uitgevoerd, 
deels "in huis" en deels door derden, op contract-basis. Een speciaal 
daarvoor opgericht BRC-buro heeft de diverse werkzaamheden gecoördi
neerd. De resultaten zlja onderworpen aan een kritische beoordeling 
door een breed samengestelde groep van technische deskundigen. Ook 
beeft de NRC het van groot belang geacht om de prestigieuze American 
Physical Society te vragen om een eigen kritische beoordeling te geven. 
Het tfUREG-0956 rapport is in concept-vorm ("draft") gepubliceerd met het 
doel kritieken en commentaren te verkrijgen, alvorens een definitieve 
versie uit te geven. De volgende stap zal zijn het completeren en pu
bliceren van de toepassing van de nieuwe modellen op de vijf in hoofd
stuk 2.1 vermelde referentie kerncentrales, en verder: 

"Die studies - die geavanceerder zullen zijn dan de in JTUREG-0956 
verantwoorde wetenschappelijke en technische studies - zullen na 
publicatie eveneens worden onderworpen aan een uitvoerig proces van 
kritieken en commentaar. Alleen daarna zullen we (de NRC) in staat 
zijn om deze nieuwe technologie te hanteren bij de herziening van de 
te hanteren voorschriften". 

In het rapport komt de staf van de BRC tot een aantal conclusies, die 
in hoofdstuk 6 integraal in het engels zijn weergegeven. Ken is van 
mening dat de nieuwe set van computermodellen een belangrijke stap voor
waarts vormen in de technologie, welke kan worden gebruikt om de RSS-me-
thodieken te vervangen. De desondanks overblijvende terreinen van 
onzekerheid en onenigheid zijn Inmiddels geïdentificeerd; bijbehorende 
onderzoekprogramma's zijn reeds opgezet, aldus de HRC-staf. Het trots 
wordt duidelijk gemaakt dat een uitgebreid review-proces is doorlopen, 
en dat alle fasen van het bronterm programma welomschreven zijn. üit de 
onderzoeken blijkt dat de nieuwe analytische procedure nogal complex is, 
inzet van oen aantal wetenschappelijke disciplines vergt, en: 

"een succesvolle toepassing ... vergt een grondig begrip van het op 
te lossen probleem, met Inbegrip van de karakteristieken van de 
centrale, de beschrijving van het ongevalsverloop, en het doel van 
de analyse. Het waarmerken van de kwaliteit is ook noodzakelijk." 

Op een aantal terreinen is grote vooruitgang in kennis en inzicht 
geboekt; toch blijven op enkele hiervan nog onzekerheden voortbestaan. 
De nieuw berekende brontermen zijn in veel gevallen lager dan die welke 
in de RSS zijn berekend; enkele zijn evenwel groter. Er moeten dan ook 
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nog meer risico-berekeningen worden gemaakt, waarbij volgens de NRC-staf 
de mogelijkheid bestaat dat de risico's niet steevast kleiner zullen 
uitkomen dan de RSS-waarden. 

De NRC-staf doet de aanbeveling om het nieuwe instrumentarium in te 
zetten bij toekomstige regelgeving. Dit gaat vergezeld van de waarschu
wing: 

"De 'source term code package' <de nieuwe set computerprogramma's) 
was ontworpen om zgn. "best-estimate" resultaten te leveren (dwz. 
zonder systematische over- of onderschattingen). In elke toepassing 
bij vergunningverlening moet zorgvuldig beschouwd worden wat het 
doel van de berekening is, wat de toelaatbare grenzen zijn, en wat 
de resulterende onzekerheidsmarges zijn. Een sterke koppeling tussen 
de onderzoeksinspanning en de regelgeving is vereist teneinde de 
onzekerheden te bepalen, en de invloed van de technische problemen 
na te gaan." 

Een van de belangrijkste tekortkomingen van het HUREG-G956 rapport 
betreft het vraagstuk van de volledigheid van de onderzochte verzameling 
van ongevalsverlopen. Al vele malen is in het verleden gewezen op de 
onmogelijkheid om te bewijzen dat men een volledige verzameling heeft 
verkregen. Dit Is een serieus probleem, aangezien de constructie van on
geval sverlopen een subjectieve aangelegenheid is, zij het via een proce
dure van review door collega's. Ook in de serie kritieken op HUREG-0956 
wordt duidelijk gemaakt dat de beschouwde verzameling nog incompleet 
wordt geacht. 

Een ander probleem betreft de centrale uitgangspunten in de fouten-
boommethodologie: gebeurtenissen treden onafhankelijk van elkaar op, en 
er zijn slechts twee mogelijkheden - de gebeurtenis treedt wel of niet 
op (dichotomie). In de praktijk echter zijn vele gebeurtenissen niet 
onafhankelijk van elkaar, en zijn ze niet altijd in het dichotome schema 
te vangen. Dit levert problemen op voor de gevolgde rekenwijze, en voor 
de betrouwbaarheid van de uitkomsten'. 

Door critici is aangevoerd dat In de velligheidsstudies niet, of in 
onvoldoende ma', e rekening wordt gehouden met ongelukken t.g.v. natuur
rampen, brand, sabotage, oorlogsdaden en verkeerd ingrijpen van bedie
ningspersoneel van de kerncentrale. Deze oorzaken kunnen tot gekoppelde 
(van elkaar afhankelijke) ongevallen leiden, waardoor met name de vei-
ligheidsomhulling schade kan oplopen, met alle mogelijke implicaties van 
dien. 

Als criterium voor de selectie van relevante ongevalsverlopen zou 
moeten gelden: kies de sequenties met de grootste potentiële risico's. 
Dit houdt een combinatie In van kans op optreden en omvang van de gevol
gen ervan (acute sterfte, lange-termijn gevolgen voor volksgezondheid en 
milieu, schade aan Infrastructuur en economie, etc). Het is niet 
voldoende om alleen de in de RSS risico-dominante ongevalsverlopen na te 
rekenen, of om de sequenties met de grootste kansen aan te pakken. Op 
basis van verschillen in kans op een ongeval, het verloop daarbij, het 
spectrum van de geloosde stoffen, en de ermee gepaard gaande gevolgen 
moet een nieuwe rangorde in risico-dominantie worden opgesteld - die 
naar alle waarschijnlijkheid specifiek voor een bepaald type reactor zal 
zijn. Volgens critici schiet het bronterm onderzoekprogramma, en ook het 
WJREG-0956 rapport, op dit punt ernstig tekort. 
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2-6 Het rapport van de UCS: A review of the current basis for predicting 
severe accident source terms. 

De diverse bronterm studies zijn op verzoek van de BRC aan een kriti
sche evaluatie onderworpen door de American Physical Society. Ook de 
Union of Concerned Scientists (een onafhankelijke organisatie van weten
schappers) heeft een dergelijke review verricht, zij het ongevraagd, en 
niet betaald door de NEC. Hiermee wordt een traditie voortgezet die 
reeds meer dan tien jaar kritische en gedegen publicaties m.b.t. re
actor /eiligheid In de VS oplevert. Het huidige product is een omvang
rijke studie die in januari 1986 is verschenen. In het UCS-rapport wordt 
de argumentatie achter voorstellen om de oude brontermschattingen te 
verlagen, op haar merites beoordeeld, en als onvoldoende gekwalificeerd: 

" Vlj concluderen dat er geen op technische gronden te verdedigen 
grondslag is voor verlichting van de bestaande veiligheidseisen van 
de НЕС". 

Deze conclusie wordt bereikt op basis van een overzicht van de 
tekortkomingen van de nieuwe bronterm studies. In het UCS-rapport worden 
hieraan zeven hoofdstukken gewijd, die elk op een apart facet ingaan (en 
daarbij tal van voorbeelden geven welke zijn ontleend aan de Amerikaanse 
situatie). In de engelstalige summary (hoofdstuk 7A van dit rapport) 
wordt hiervan een overzicht gegeven. In hoofdzaak heeft de kritiek be
trekking op de volgende onderwerpen: 

1. De gehanteerde methodologie (probabilistic risk assessment) ver
toont nog steeds ernstige tekortkomingen vanwege het verwaarlozen 
van: 

- veroudering van componenten en structuren, waardoor een kans op 
een bepaald ongevalsverloop in de tijd kan veranderen; 

- afwijkingen van de voorschriften in de bedrijfsvoering (al dan 
niet opzettelijk); 

- gedeeltelijk falen van systemen, hetgeen soms ernstiger gevolgen 
kan hebben dan een geheel falen van een component of een systeem; 

- de onzekerheden omtrent de sterkte en faalmechanismen van de vei-
ligheidsomhulling - met alle gevolgen voor de betrouwbaarheid van 
de erop gebaseerde berekeningen. 

2. De volledigheid van de verzameling van beschouwde ongevalsverlopen 
is niet aangetoond. De UCS somt een serie verwaarlozingen op in 
haar rapport, en wel als volgt onderverdeeld: 

- m.b.t. gebeurtenissen in de centrale zelf (lekken, thermische 
schokken, etc); 

- m.b.t. oorzaken "van buiten" (aardbevingen, neerstortend vlieg
tuig, sabotage, branden, installatie- en bouwfouten, e.d.); 

- m.b.t. verschillen in type kerncentrale (de nieuwe brontera 
studies hebben slechts betrekking op een zeer beperkt en niet-re-
presentatief aantal ontwerpen). 

3. De beperkingen van de gehanteerde theoretische modellen zijn 
drievoudig van aard: 

- De gebruiker dient tal van aannames te maken - schattingen voor de 
benodigde invoergegevens - alvorens het rekenwerk kan starten. De 
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rekenresultaten blijken zeer gevoelig voor betrekkelijk kleine 
veranderingen in deze aannames; 

- Er bestaan meningsverschillen over de criteia die zouden moeten 
gelden bij de beoordeling van de waarde van de nieuwe reken
programma's. Velen zijn van mening dat de geldigheid ervan nog 
niet is aangetoond; 

- De onzekerheidsmarges in de rekenresultaten zijn onbekend, en zijn 
waarschijnlijk omvangrijk. De ontwikkeling van dje nieuwe methodes 
zal nog aanmerkelijk verder moeten gaan voordat schattingen van 
deze marges mogelijk zijn. 

4. Het gedrag van de veiligheidsomhulling tijdens een ernstig ongeval 
is onvoldoende geanalyseerd in de nieuwe bronterm studies- Arbi
traire aannames worden gemaakt, en mogelijke oorzaken worden ver
waarloosd Cweggeslingerde brokstukken van componenten, extreem 
hoge drukken, temperaturen of stralingsnivo's, e.d.). Baar het 
oordeel van de UCS Is nog heel wat experimenteel onderzoek en 
studie naar specifieke ongevalsverlopen nodig voordat het gedrag 
van de velligheidsomhulling goed bekend mag worden verondersteld. 

5. Enkele gebeurtenissen die de aard van een ongevalsverloop kunnen 
veranderen, worden verwaarloosd, terwijl nog niet vaststaat wat 
daarvan de consequenties zijn: 

- Stoomexplosies (als gevolg van snelle menging van gesmolten 
materialen en water) zijn moeilijk te modelleren of experimenteel 
te onderzoeken. Over de kans op optreden wordt verschillend ge
oordeeld. De potentiële gevolgen ervan zijn echter zo ernstig 
(containment breuk) dat een serieuze studie ernaar op z'n plaats 
is; 

- Bij een kernsmelt is het niet uitgesloten dat een deel van de ge
smolten brandstof met hoge snelheid wordt weggeslingerd, en zo de 
velligheidsomhulling verbreekt, met alle gevolgen van dien; 

- Waterstofexplosies kunnen eveneens ernstige gevolgen hebben. Toch 
zijn nog geen nieuwe brontermschattingen gemaakt van een dergelijk 
ongevalsverloop en de gevolgen ervan; 

- De stoomgeneratoren bevatten duizenden dunwandige buizen waarmee 
de warmte van de kern wordt overgedragen aan een stoomkringloop 
die de turbines aandrijft. Deze buizen zijn kwestbaar in geval van 
een erristig ongeval. Het falen ervan opent voor radioactief 
materiaal een directe route naar de omgeving; 

- Als de velligheidsomhulling na een explosie bezwijkt, is het niet 
onmogelijk dat reeds neergeslagen radioactief materiaal opnieuw in 
de lucht wordt gebracht, en zich verspreidt in de omgeving; 

Bij de meeste centrales bevindt zich een waterbassin met 
"opgebrande" brandstofstaven. Bij een ernstig ongeval met een kern 
is het niet onmogelijk dat het koelsysteem van het bassin uitvalt 
of schade oploopt. Het is onduidelijk in hoeverre dit leidt tot 
een bijdrage aan de bronterm. 
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BIJLAGE: Vergelijking van de geschatte lozingen van "Tsjernobyl" met 
recente theoretische bronteraschattingen voor Vesteuropese 
kerncentrales 

In het kader van de PKB Vestigingsplaatsen van nieuwe kerncentrales 
hebben regering en parlement de door CKV en GS geschatte risico's aan
vaardbaar geacht. De concrete werkelijkheid achter deze theoretische 
ramingen kan worden geschat via een vergelijking met de lozingen zoals 
ze worden geschat voor het ongeval met de kerncentrale te Tsjernobyl. 
Het gaat bij de vergelijking nadrukkelijk niet on een vergelijking van 
de mogelijke ongevalsverlopen die aanleiding geven tot de geraamde lo
zingen. De vergelijking kan slechts aangeven welk type theoretisch onge
val het meest lijkt op de karakteristieken van 'Tsjernobyl'. 

In tabel 1 wordt weergegeven welke hoeveelheden radioactief materiaal 
aanwezig zijn in de kern van een 1000 KVe kerncentrale, en wat de schat
tingen zijn van de lozingen uit de centrale te Tsjernobyl. In de komende 
maanden zal met het beschikbaar komen van aanvullende Informatie de 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de vermelde schattingen toenemen. 

tabel 1. inhoud van een 1000 MVe reactor en schattingen van de lozingen 
bij 'Tsjernobyl' (in eenheden van MCi = 3.7 101* Bq). 

Inhoud RIVM *' IPSÏ э> 

edelgassen 260 70 
1-131 75-100 16 8-10 

Cs-134 16 0.35 
Cs-137 6-7 1.2 0.6-0.7 

Te-132 100-120 24 
Sr-89 64 22 
Sr-90 4.6 1 
Ba-140 140-160 

Ru 100-110 

actiniden 1' 0.6-2.5 0.022 

IRC 

15-60 

1-4 

noten: 

1: alleen Pu-238, Pu-239,' Pu-240, Am-241 en Cm-242 

2: RIVM rapport no. 24S606001 d.d. 13.5.86 

3: citaat van directeur ISPlï, vermeld in Nucleonics Week, 8.5.86 

4: schatting van het Lawrence Llvermore National Laboratory, overge
nomen door de US Task Force on the Soviet Nuclear Accident, en de 
NRC; bron: Science 232 (16.5.86) 814 en 232 (13.6.86) 1331. 



40 

De vermelde hoeveelheden zijn in hoofdzaak geloosd in de eerste fase 
van het ongeval. Ze kunnen worden vergeleken met de door diverse instan
ties gepubliceerde theoretische brontermen . Daartoe zijn in tabel 2 
enkele CRV-brontermen opgenomen, tesamen met waarden die zijn ontleend 
aan een KEKA-studie en het BC8501 rapport van de TH-Twente. Ook de 
'Tjernobyl'-waarden zijn in de tabel vermeld. 

tabel 2. Vergelijking van theoretische brontermen met de geschatte lo
zingen vanwege 'Tsjernobyl' <in eenheden van kCi = 3.7 10'-! Bq). 

KE KEH KK KMM KEMA BC Tsjern. 

edelgassen 250000 250000 120000 260000 280000 280000 70000 

jodium 250000 2500 15000 36000 35 50000 8000-
60000 

Cs en Rb 5500 0.5 400 1000 1 1300 600-
4000 n 

Te 60000 6 5600 60000 20 8000 2ьтг 

Sr en Ba 19000 2 1300 3300 0. 3 13000 23000* 

Ru 10000 1 1300 10000 0. 5 4500 

overig 5000 0.5 700 3700 0. 1 2600 22 * 

noten: 

1: KE, KEH, KM en KMM brontermen afkomstig uit het CRV rapport (1982) 
en het GR rapport (1984) 

2: KEMA rapport van 1985 

3: V.A. Smit et al, BC8501, 1985 

4: alleen Cs-137 

5: alleen Sr-89 en Sr-90 

6: alleen Pu-238 en Pu-239 

Op basis van deze tabel kan worden geconcludeerd dat - afgezien van 
de categorie edelgassen - de geschatte lozingen van 'Tsjernobyl' over
eenkomsten vertonen met de theoretische brontermen KM, KKM en БС8501. De 
brontermen KEH en KEMA zijn veel lager, en KE is m.b.t. Jodium en Tech
netium hoger. De brontermen KM en KMM worden door de CRV representatief 
geacht voor de categorie van middelgrote nucleaire ongevallen, en de 
risico's ervan zijn - zoals eerder vermeld - aanvaardbaar geacht door 
regering en parlement. Het valt echter te betwijfelen of men zich bij 
die uitspraak in voldoende mate heeft gerealiseerd welke ramp men 
daarлее acceptabel heeft verklaard. 
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VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN TERMEN 

ANL 
ANS 
APR 

APS 

Becquerel 

BMI 
BWR 

CANOU 

Containment 

Core melt 

COREMELT 

Corium 

Curie (Ci) 

Degraded Core 

DEMONA 

DBA 

ECCS 

EPRI 

Argonne National Laboratory. 
American Nuclear Society. 
Automatic Pressure Relief System, 
systeem om in de reaktor opgebouwde druk te 
verminderen. 
American Physical Society, 
Amerikaanse Natuurkundige Vereniging. 
maat .voor de radioaktiviteit van een stof; een 
becquerel komt overeen met een desintegratie 
per sekonde (S.I.-eenheid; zie ook Curie). 
Battelle Memorial Institute. 
Boiling Water Reactor; licht-water reaktor met 
een direkte water-koeling. Het koelwater wordt 
in stoom omgezet gebruikt om de turbine aan te 
drijven. 
Canadian Deuterium Nuclear Reactor System; 
zwaar-water gekoelde reaktor zoals in Canada 
gebruikt. 
Omhulling rond het reaktorvat bedoeld om 
radioaktief materiaal dat bij een ongeluk uit 
het reaktorvat vrij komt op te vangen 
kernsmelting: door oververhitting van de 
reaktorkern als resultaat van bv het wegvallen 
van koeling gaan de reaktorkern en de 
omhullende strukturen smelten. 
computer-programma tbv EPRI welke het smelten 
van de kern beschrijft. ' 
mengsel van gesmolten kern. kernomhulsels. 
brandstof en staal in het reaktorvat tijdens 
een kernmsmelting. 
maat voor de radioaktiviteit van een stof; een 
curie komt overeen met de desintegratie van 
3.7x10*10 kernen per sekonden en is gelijk aan 
de straling van 1 gram radium-226, (zie ook 
Becquerel). 
verlies van brandstofstaaf-geometrie, oxidatie 
van zircalloy etc. 
demonstratie van het gedrag van aerosolen in 
een grote schaal veiligheids-omhulling test te 
Battelle Frankfurt Laboratories 
Design Basis Accident: een ongeval dat tijdens 
het ontwerp van een reaktor door beschermende 
maatregelen voorkomen kan worden. (In de 
praktijk het meest ernstige ongeluk). 
Emergency Core Cooling System; 
veiligheidssysteem in een kernreaktor ter 
voorkoming van het plotseling wegvallen van de 
koeling. 
Electric Power Research Institute 
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Event tree 

Gray 

IDCOR 

LWR 

LOCA 

Man-гея 

MARCH 

MELCOR 
MWe 
MWth 
NAUA 
NRC 

ORIGEN 

PRA 

gebeurtenissen boom; gebruikt in fouten
analyses. De boos vertakt zich in vele takken 
welke elk een mogelijk vervolg van een 
ongeluksfase is. 
stralingsmaat voor straling in weefsel 
overeenkomend met een energieopname van 1 J/kg. 
(S. I.-stelsel; zie ook Rad). 
Industry Degraded Core Rulemaking Program; een 
onderzoeksprogramma gesponsord door de Atomic 
Industrial Forum (VS) ter evaluatie van 
de risiko's van ernstige ongelukken voor 
bestaande kerncentrales. 
Light Water Reactor; een kernreaktor welke 
gewoon water gebruikt voor het transport van 
warmte * van de splijtende kernen naar een 
stoomturbine voor de produktié van 
elektriciteit. Een LUR gebruikt licht verrijkt 
Uranium-235 als brandstof. 
Loss of Coolant Accident; een ongeluk in een 
kernreaktor waarbij ten gevolge van een 
gebroken transportleiding of een andere lek in 
het koelsysteem gebrek aan koelwater ontstaat 
in de kern. 
een maat voor menselijk stralings-expositie: 
het is de totale dosis in rem, ontvangen door 
de individuen in een bepaalde populatie, (zie 
ook Sievert). 
Meltdown Accident Response Characteristics 
Code: komputerprogramma ter evaluatie van een 
kernsmeitongeval. 
vernieuwend komputer-programma ter vervanging 
van MARCH. 
Megawatt elektrisch; maat voor elektrisch 
vermogen. 
MegaWatt thermisch; maat voor 
versogen. 
Komputerprogramma ter evaluatie 
aerosolvorming en depositie. 
Nuclear Regulatory Commission; 
Amerikaanse overheidsburo inzake 
veiligheid van kerncentrales. 
Komputerprogramma ter berekening van de 
hoeveelheid splijtingsprodukten en de 
vrijkomende vervalhitte. 
Probabilistic Risk Assessment; 
Risiko-evaluatie methode welke op wiskundige 
wijze de verwachte risiko's berekent op basis 
van empirische en theoretische faalkansen voor 
apparatuur, en menselijke fouten, tezamen met 
de verwachte gevolgen van de optredende fouten. 

thermisch 

van 

oa de 
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PWR 

Rad 

Reactorvat 

REM 

RSS 

Sievert 

TMI 

TRAP-MELT 

VANESA 

Pressurized-water Reactor; 
Een licht-water reaktor «et een indirekte water 
koeling: het koelwater wordt onder hoge druk 
gehouden ter voorkoming van koken. In een 
tweede waterkringloop wordt water opgewarmd tot 
stoom voor de aandrijving van een stoomturbine. 
stralingsmaat voor straling in weefsel 
overeenkomend met een energieopname van 0.01 
Joule per kilo. (zie Gray). 
stalen tank welke de kern van de reaktor bevat: 
ook drukvat genoemd. 
Röntgen Equivalent Man: 
De eenheid van biologische dosis gegeven door 
het produkt van de geabsorbeerde dosis in Rad 
en de relatieve biologische efficiency van de 
straling. 
Reactor Safety Study: in 1975 afgeronde studie 
voor de NRC door een commissie voorgezeten door 
N.F. Rasmussen: ook Rasmussen studie genoemd. 
of ook WASH-1400. 
eenheid van biologische dosis gegeven door het 
produkt van de geabsorbeerde dosis in Gray's en 
de relatieve biologische efficiency van de 
straling. (S.I.-stelsel; zie ook REM). 
Three Mile Island; refereert aan het ongeluk in 
maart 1979 in de kerncentrale TMI eenheid 2, ca 
20 kilometer ten zuidoosten van Harrisburg 
<VS). 
komputerprogramma voor dei berekening van 
depositie van aerosolen in het reaktcr 
koelsysteem. 
komputerprogranma ter berekening van het 
vrijkomen van gassen uit de interaktie tussen 
kern en beton. 


