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Inleiding
De wereldwijde discussies over het energiebeleid en zijn impact op het leefmilieu doen
meer dan ooit een beroep op de verbeelding van de onderzoekers actief op dit gebied.
Kernenergie kan een belangrijke rol spelen in de tegemoetkoming aan een (steeds
grotere) vraag naar energie, op voorwaarde dat de bevolking en de investeerders
overtuigd kunnen worden dat kernenergie veilig en economisch aantrekkelijk is en geen
verborgen risico's met zich meebrengt. Het SCK'CEN ziet het als een plicht ten opzichte
van de toekomstige generaties om een bijdrage te leveren aan het algemene
energiedebat, zodat beslissingen hieromtrent niet emotioneel maar wetenschappelijk
objectief kunnen genomen worden.
Dit rapport maakt deel uit van een reeks documenten dat de actuele vragen rond
kernenergie vanuit een wetenschappelijk perspectief - doch met een kritische geest benadert. Een lijst van de bestaande rapporten is weergegeven op de volgende
bladzijde. De documenten werden op opgesteld als antwoord op steeds terugkomende
vragen omtrent kernenergie en behandelen zodoende de onderwerpen die vandaag
van belang zijn bij de beslissingen in verband met de toepassing van de kernenergie en
het onderzoek terzake:
een visie over de toekomst van de kernenergie in het algemeen, met een bespreking van
economische, sociale en politieke factoren en milieuaspecten die deze toekomst kunnen
beïnvloeden;
de rol van de huidige nucleaire reactoren en hun verdere betrokkenheid in de
energievoorziening;
de ontwikkelingen die plaats grijpen in de beheersing van de brandstofcyclus;
een uitgebreid technologisch en economisch assessment over hybride systemen, o.a. de
door Rubbia aangegeven nieuwe nucleaire produktiewijze van energie;
andere nieuwe nucleaire ontwikkelingen omtrent splitsingsenergie;
de vooruitgang van de fusie-energie.
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Samenvatting
Voorwoord
In de beslissingsstrategie voor het toekomstige energieprogramma moet België, met bijna
60% elektriciteit van nucleaire oorsprong, noodzakelijkerwijze rekening houden mei de
huidige evolutie van nieuwe nucleaire reactorconcepten. Het Tchernobyl-accident heeft
de constructeurs van centrales nog meer dan vroeger gedreven naar het technologische
onderzoek naar uiterst veilige reactoren.
Dit document vat de essentie samen van een uitgebreid technisch dossier dat de
opportuniteiten van de nieuwe reactorconcepten onderzoekt. Vanuit de actuele situatie
analyseert het de drijvende krachten naar nieuwe concepten en alle daaruit volgende
technologische aspecten die momenteel in ontwikkeling of ter studie zijn. Tenslotte
worden aan de hand van enkele fundamentele criteria de belangrijkste concepten
vergeleken met de huidig aangewende reactortechnologie.

Besluiten
België heeft vandaag geen enkele reden om af te wijken van de normale evolutie die de
drukwaterreactoren momenteel doormaken. Concreet leidt deze evolutie in Europa naar
het European Pressurized-water Reactor (EPR) concept, een evolutionair concept dat
ontstaan is uit de Europese ervaring op het gebied van grote drukwaterreactoren. Er moet
wel opgemerkt worden dat bij de ontwikkeling van de nieuwe concepten niet specifiek
rekening gehouden werd met de moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen bij de
toekomstige ontmanteling van centrales, gezien de geringe ervaring die momenteel op
dit gebied beschikbaar is.
De keuze van een evolutionair reactorconcept kan eventueel herzien worden bij
wijzigingen van het nucleaire klimaat. De volgende drie situaties kunnen de Belgische
keuze heroriënteren naar een ander concept toe:
een beslissing om zo veel mogelijk plutonium als splijtstof te gebruiken, om sommige
problemen inzake definitieve berging te vermijden (men zou in dit geval opteren voor
snelle reactoren als plutoniumbranders);
de behoefte aan zeer flexibele nucleaire centrales, die de snel wisselende energievraag
kunnen volgen; deze behoefte kan bijvoorbeeld duidelijk worden als het gebruik van
fossiele brandstoffen omwille van het dreigende broeikaseffect zou beperkt worden (men
zou dan beroep doen op een combinatie van modules met een beperkt vermogen);
de demonstratie van de werking van een nieuw reactorconcept dat bewezen voordelen
biedt, vooral op het gebied van veiligheid en energiekost.
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1

Huidige situatie
De technologie van de huidige reactorconcepten is gebaseerd op een lange
ontwikkelingservaring. Eind 1993 waren er wereldwijd ongeveer 430 reactoren in bedrijf,
verspreid over 33 landen. Bovendien waren er nog 55 nucleaire centrales in opbouw. In
acht landen, waaronder België, was meer dan 50% van de gegenereerde elektriciteit van
nucleaire oorsprong.
Deze reactoren zijn het resultaat van verschillende historische ontwikkelingen. België
opteerde voor de drukwaterreactor (PWR of Pressurized-Water Reactor), een type dat
momenteel op wereldschaal de voorkeur geniet. De exploitatie-indicatoren van deze
centrales vertonen een continue verbetering: hun beschikbaarheid vergrootte, de
produktie van laag actief afval verminderde en de totale doses voor het personeel,
alsook de lozingen naar de omgeving, daalden beduidend. Dit permanente
verbeteringsproces ontstaat uit een internationale uitwisseling van gegevens, na een
grondige analyse van uitbatingsincidenten. Het meest frappante voorbeeld op dit gebied
was de opvolging van het ongeval met de Three Mile Island-centrale.
Ondanks dit continue verbeteringsproces op wereldvlak stelt men in veel Westerse landen
(Europa, Verenigde Staten) een polarisatie voor en tegen de aanwending van
kernenergie vast. Negatieve beleidsbeslissingen in dit domein steunen zowel op het
gebrek aan publieke aanvaarding als op meer rationele economische argumenten. Het
gebrek aan publieke aanvaarding is gebaseerd op de perceptie van het Tchernobylaccident, maar volgt ook uit de vragen die gesteld worden bij de berging van radioactief
afval en in mindere mate bij de risico's van proliferatie van strategisch materiaal. Dit
gebrek aan publieke aanvaarding vertaalt zich automatisch naar een
beleidsonzekerheid. Daarenboven worden de producenten afgeschrikt door de hoge
investeringskosten voor een kerncentrale, als die een plaats moet krijgen in een
elektriciteitsmarkt die in de toekomst in vele landen minder nationaal beschermd zal
worden. Deze reactie kan versterkt worden indien de stabiliteit van de
veiligheidsreglementering en van de afvalkosten niet verzekerd is, terwijl het
concurrentiële voordeel van kernenergie kan verminderd worden, bijvoorbeeld door
nationale interesse in lange termijn aardgasconfracten. Bepaalde facioren kunnen
echter de balans in het voordeel van kernenergie doen overhellen. De beperktheid van
de olie- en gasvoorraden is een feit, maar ook een eventuele weerstand tegen fossiele
energieproduktie en de nu al heersende bezorgdheid rond zure regen en het
broeikaseffect kan de houding fen opzichte van kernenergie in de positieve zin doen
evolueren.
De expansie van de kernenergie-markt is verschoven naar het Verre Oosten. Landen zoals
Japan, China, Taiwan en Zuid-Korea vinden in de toepassing van kernenergie een
mogelijkheid om hun economische ontwikkeling te ondersteunen, en dit dankzij de
verzekering van hun energie-onafhankelijkheid op lange termijn.

2

Drijvende krachten naar nieuwe concepten
Zoals andere technologieën (bijvoorbeeld auto- en vliegtuigindustrie) evolueert ook de
reactortechnologie permanent door het streven naar een betere prijs/kwaliteitverhouding. Deze evolutie gebeurt concreet onder invloed van de volgende factoren:
de terugkoppeling van de bedrijfservaring, waarvan, zoals reeds vermeld in de vorige
sectie, de opvolging van het Three Mile Island-accident het typevoorbeeld is.
de evolutie van de randtechnologie, zoals bijvoorbeeld de elektronica. Dit gaf aanleiding
tof een drastische aanpassing van de instrumentatie en van de implementatie van
controlesystemen in de voorbije decennia.
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de evoluerende perceptie rond milieubelasting, grondstoffenverbruik en afvalproblemen.
economische factoren die de investerings- en uitbatingskost beïnvloeden, zoals de
grootte en het eenheidsvermogen van de centrale, het streven naar standaardisatie, het
verlengen van de levensduur en het verhogen van beschikbaarheid, rendement en
flexibiliteit.
het streven naar een maximale verzekering van de veiligheid. Men streeft ernaar de kans
op ongevallen waarbij de bevolking verstoord wordt tot nul te herleiden.
Vele van deze factoren beïnvloeden de "publieke aanvaarding". Een drijvende kracht
naar meer revolutionaire reactorconcepten vindt zijn oorsprong in het idee dat alleen
een totaal nieuw soort reactor tegenstanders van kernenergie zou kunnen overtuigen.
Een reactor met een residueel risico voor grote ongevallen zal steeds op weerstand
stuiten, tenzij er een duidelijk competitief voordeel kan aangetoond worden.
Aanpassingen aan de reactorconcepten worden afgeremd door het vasthouden aan
beproefde technologieën. Deze weerstand is normaal, gezien de belangrijke financiële
en veiligheidsrisico's die het volgen van een afwijkende strategie met zich mee kan
brengen.

3

Technische aspecten van nieuwe reactorconcepten
Een kerncentrale is een complex systeem, waarvan elke component blijvend de
aandacht van de constructeur en de uitbater vraagt. Ons technisch dossier behandelt in
detail mogelijke conceptuele wijzigingen op het gebied van
de splijtstofelementen (verlenging van de levensduur),
de reacforsfuring (introductie
controletechnologie),

van

de

nieuwe

informatie-,

communicatie-

en

de bescherming tegen ernstige ongevallen.
Op dit laatste vlak kent men een snelle evolutie wat betreft de verhoging van de
betrouwbaarheid van actieve beveiligingssystemen en de introductie van passieve
systemen. Deze laatste verzekeren gedurende een bepaalde tijd een specifieke
veiligheidsfunctie, zonder beroep te doen op menselijke actie of uitwendige
energietoevoer. De nieuwe ontwerptechnieken zijn ook meer geformaliseerd: in de
ontwerpfase wordt iedere beslissing systematisch geëvalueerd aan de hand van een PRA
(Probabilistische Risico Analyse) en een ALARA-studie (As Low As Reasonably Achievable).
Deze laatste studie evalueert de impact van het ontwerp op de te verwachten
stralingsblootstelling van de werknemers.

4

Overzicht van de nieuwe reactorconcepten
De reactorconcepten van het drukwatertype die vandaag in ontwikkeling zijn kunnen
onderverdeeld worden in twee types: evolutionaire en revolutionaire. Voor beide types
betreft het een concept van een zo veilig mogelijke reactor die toch nog concurrentieel
blijft met andere vormen van elektriciteitsproduktie. De evolutionaire types beperken zich
tot het toepassen van beproefde technologie, terwijl de revolutionaire types de
systematische introductie van passieve veiligheidssystemen vooropstellen (d.w.z. dat de
werking ervan nauwelijks een uitwendige energietoevoer of menselijke interventie
vereist).
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4.1

Evolutionaire concepten

De evolutionaire concepten volgen logischerwijze uit de natuurlijke ontwikkeling van de
huidige ontwerpen. Het eindpunt van deze ontwikkeling lijkt de European Pressurizedwater Reactor (EPR), die de ervaring van de Franse en Duitse reactorconstructeurs en
uitbaters optimaal bundelt. Om economische redenen wordt het vermogen hoog
gekozen (ongeveer 1,500 MWe).
In een volgende stap voorziet men de aanvulling van conventionele reactortypes met
passieve elementen om de kans op ongevallen, die gepaard gaan met het smelten van
de kern, te reduceren en om de integriteit van het reactorgebouw na een ongeval te
waarborgen. Een voorbeeld van deze zogenaamde evolutionaire reactorconcepten van
de tweede generatie is de AP600, een PWR van Westinghouse. Het vermogen is hier
beperkt tot 600 MWe om de goede werking van de passieve veiligheidsfuncties
gedurende enkele dagen te verzekeren. Het economische nadeel van een lager
vermogen zou gecompenseerd worden door een eenvoudiger ontwerp, waarbij
besparingen in de constructie-, uitbatings- en onderhoudsfazes mogelijk zijn.
Naast deze watergekoelde reactoren stellen bepaalde ontwerpers ook enkele snelle
reactortypes en gasgekoelde types voor. Bij deze types wordt een hoger
thermodynamisch rendement mogelijk {wat dus ook een lagere thermische vervuiling
betekent). Het neutronenspectrum van de snelle reactoren laat toe de produktie, evenals
de bestaande stocks, van plutonium en actinides (neptunium, americium, curium, ...) te
beperken.
4.2

Revolutionaire concepten
De revolutionaire reactortypes beogen het quasi absoluut onmogelijk maken van het
smelten van de kern. Dit vereist o.a. eenheden met een lager vermogen (ongeveer 300
MWe) die modulair kunnen gecombineerd worden tot grote centrales. Er werden types
ontwikkeld met water-, gas- en natriumkoeling. De meeste ontwerpen voorzien eveneens
een bijkomende bescherming tegen uitwendige ongevallen. Het economische
schaaleffect wordt gecompenseerd door eenvoud en flexibiliteit. Deze reactorconcepten
verkeren momenteel in een studiefase.
Tenslotte worden ook revolutionaire reactoren ontwikkeld waarvan het concept
gebaseerd is op de kernfusie. De vraag of deze reactorconcepten een betekenisvolle rol
kunnen spelen op de energiemarkt kan slechts beantwoord worden door het uitvoeren
van voldoende O&O, vooral op het vlak van hun technologische betrouwbaarheid en
vooropgestelde flexibiliteit.

5

Evaluatie van de nieuwe reactorconcepten
Een vergelijking van de huidige generatie kerncentrales in België met de diverse nieuwe
reactorconcepten toont sterke punten voor deze laatste op het gebied van veiligheid
voor de bevolking en de ermee gepaard gaande winst in publieke aanvaarding. Deze
conclusie is niet verwonderlijk: zij reflecteert juist de belangrijkste objectieven van de
nieuwe concepten. De reële winst op het gebied van veiligheid moet echter nog steeds
bewezen worden, bijvoorbeeld door een probabilistische risico-analyse, waarbij enkele
ontwerpen volgens dezelfde methodologie met elkaar vergeleken worden.
Men mag verwachten dat nieuwe concepten ook een iets betere performantie zullen
vertonen op het gebied van de produktie van laag-actief afval en de uitbatingskost. Een
mogelijke winst op het gebied van investeringskost per eenheid van geïnstalleerd
vermogen wordt vooropgesteld, doch is zeker nog niet bewezen. De revolutionaire types
zullen, rekening houdend met hun specifieke ontwerpobjectieven, waarschijnlijk veel
flexibeler zijn dan de evolutionaire.
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Tenslotte zullen de nieuwe reactorconcepten wat betreft de beperking van de
ontmantelingskost niet beter scoren dan de huidige generatie centrales, en dit omdat de
nodige ontmanfelingservaring op dit moment nauwelijks beschikbaar is.

6

Synthese
Het ligt in de lijn van de normale evolutie dat in België verder gebouwd wordt op een
succesrijke ervaring met de PWR-reactoren. Voor beslissingen in de eerstvolgende
decade leidt dit automatisch tot de keuze van de "best beschikbare Europese
technologie", gekristalliseerd in de EPR. Dit type is op hoog vermogen nog steeds
competitief met andere vormen van elektriciteitsproduktie. Daarbij is het te verwachten
veiligheidsniveau gelijk aan of beter dan dit van centrales die vandaag aanvaard
worden.
De huidige ontwerpers van centrales houden evenwel nog geen rekening met de
eventuele moeilijkheden die men kan ondervinden bij de latere ontmanteling. De SCKCEN-ervaring met het project rond de ontmanteling van de BR3-reactor leert ons dat
bepaalde beslissingen in de ontwerpfase de latere ontmanteling veiliger en goedkoper
kunnen maken.
De vraag of een evolutionair type van de tweede generatie de hoog vermogen PWR's al
dan niet zal vervangen, hangt af van de verdere analyse van types zoals de AP600 van
Westinghouse. Het is vandaag niet duidelijk of de winst in veiligheid de economische
impact van de schaalverkleining kan compenseren. Dit type lijkt echter een logische
keuze als de voordelen ervan in de praktijk zouden bewezen worden.
Revolutionaire types kunnen natuurlijk om dezelfde reden geïntroduceerd worden. Een
grote stimulans zou kunnen gegeven worden door een publieke afwijzing van fossiele
brandstoffen. Hierdoor zou dan ook de behoefte aan flexibiliteit van de nucleaire
centrales groter worden. De invoering of herinvoering van kernenergie in landen die
vandaag afkerig staan tegen het nucleaire lijkt trouwens alleen met dit revolutionair type
mogelijk.
Het is belangrijk zich te realiseren dat de toekomstige keuze uit het aanbod van
revolutionaire types geenszins hoeft beïnvloed te worden door de keuzes die tot dusver
gemaakt werden. De optimale karakteristieken voor een gebruiksvriendelijke uiterst
veilige reactor moeten in ieder geval verder bestudeerd worden.
Eventueel kan de problematiek rond de lange termijn berging van transuranium afval de
behoefte aan snelle reactoren, in de rol van plutoniumbranders, scheppen. Deze analyse
maakt het voorwerp uit van volume 3 van deze reeks { Projets CAPRA et SPIN, ref. BLG
676).
Tenslotte moet er opgemerkt worden dat de introductie van geavanceerde
reactorconcepten enkel mogelijk is mits voldoende inspanningen op het gebied van
O&O op wereldvlak. Het SCK-CEN kan, in het kader van haar nationale en internationale
samenwerkings-akkoorden, zeker een rol spelen in dit onderzoeksdomein. Het verder
ontwikkelen en uitvoeren van bestralingsexperimenten in de BR2 (studie van het gedrag
van
nieuwe
splijtstofconcepten
en
strucfuurmaferialen
onder
bestraling,
veiligheidsexperimenten e.d.) zou een belangrijke bijdrage kunnen betekenen in
toekomstige internationale en Belgische kernenergieprogramma's.
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Résumé
Avant-propos
La Belgique, qui produit près de 60% de son électricité dans des réacteurs nucléaires, se
doit de considérer révolution des concepts de réacteur lors de décisions concernant sa
production future d'énergie. En particulier, l'accident de Tchernobyl en 1986 a poussé les
constructeurs de centrales à examiner activement la faisabilité technique d'un concept
de réacteur extrêmement sûr.
Le présent document reprend en version condensée les éléments essentiels d' un dossier
technique très complet expliquant ce qu'on est en droit d'attendre des nouveaux
concepts de réacteurs nucléaires. Sur base de la situation actuelle, il analyse les forces
conduisant aux modifications futures potentielles des concepts de réacteur. Il donne
ensuite un aperçu des Idées développées jusqu'à divers stades. Enfin, il compare les
concepts les plus importants à la technologie actuelle, à l'aide d'un certain nombre de
critères.

Conclusions
La Belgique n'a aujourd'hui aucune raison de s'écarter de l'évolution normale des grands
réacteurs nucléaires à eau pressurisée, évolution qui aboutit au European Pressurizedwater Reactor (EPR) actuellement en développement sur base de l'expérience collective
en Europe. Il faut toutefois souligner que les concepts actuels de réacteur ne tiennent pas
spécifiquement compte des difficultés qui pourraient apparaître lors du démantèlement
futur des centrales, peu d'expérience étant disponible dans ce domaine.
Ce choix d'un concept évolutionnaire devrait être revu si le contexte venait à changer.
Chacune des trois situations suivantes peut réorienter la Belgique vers le choix d'un autre
concept de réacteur:
la décision de consommer une quantité maximale de plutonium, afin de réduire les
problèmes de stockage définitif (on se tournerait alors vers des réacteurs rapides brûleurs
de plutonium);
le besoin de centrales nucléaires très flexibles, pouvant répondre à la demande variable
d'énergie; ce besoin peut se faire sentir en cas de réduction de l'utilisation des
combustibles fossiles, dans le but de limiter l'effet de serre (on se tournerait alors vers une
combinaison de modules de puissance plus faible);
la démonstration d'un nouveau concept de réacteur, prouvant ainsi ses avantages,
surtout au niveau de la sûreté et de l'économie.
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Situation actuelle
Les concepts actuels se basent sur une large expérience de développement de réacteurs
nucléaires. Fin 1993, notre planète comptait quelque 430 réacteurs, répartis sur 33 pays. A
ceux-ci s'ajoutent encore 55 centrales nucléaires en construction. Huit pays, parmi
lesquels la Belgique, produisent plus de 50% de leur électricité dans des centrales
nucléaires.
Ces réacteurs actuels sont le fruit de divers développements historiques. La Belgique a
opté pour le réacteur à eau pressurisée (PWR ou Pressurized-Water Reactor), qui es\
aujourd'hui le type préféré à l'échelle mondiale. D'après les indicateurs d'exploitation, ces
centrales se sont continuellement améliorées: elles sont plus disponibles, produisent moins
de déchets de faible activité, exposent les travailleurs à des doses plus faibles de
radiations ionisantes, et rejettent moins de substances toxiques dans l'atmosphère. Cette
amélioration continue résulte d'un échange de données à l'échelle internationale,
échange qui fait suite à une analyse approfondie des incidents d'exploitation observés.
L'exemple le plus frappant dans ce domaine est l'échange important qui a suivi l'accident
à la centrale de Three Mile Island.
Malgré ce remarquable processus d'amélioration continue à l'échelle mondiale, on
constate dans beaucoup de pays occidentaux (Europe, Etats-Unis) une polarisation pour
et contre l'utilisation de l'énergie nucléaire. Les décisions politiques négatives dans ce
domaine sont basées à la fois sur le manque d'acceptation du nucléaire par le public et
sur des arguments économiques plus rationnels. Le manque d'acceptation par le public,
quant à lui, est associé à l'image de Tchernobyl, aux problèmes relatifs au stockage des
déchets radioactifs et, dans une moindre mesure, aux risques de prolifération de
matériaux stratégiques. Ce manque d'acceptation par le public se traduit
automatiquement en une incertitude de gestion. En outre, les producteurs hésitent à
investir dans une nouvelle centrale nucléaire, alors que le marché de l'électricité sera à
l'avenir probablement moins protégé dans de nombreux pays. Cette réaction peut être
intensifiée si la réglementation de sûreté et les frais liés aux déchets ne sont pas garantis
comme stables. L'avantage concurrentiel de l'énergie nucléaire est également réduit par
les contrats à long terme de livraison de gaz naturel. Certains facteurs pèsent toutefois
dans l'autre plateau de la balance: ainsi, la résistance contre la production d'énergie à
partir de combustibles fossiles augmente à la suite de l'inquiétude à propos des pluies
acides, de l'effet de serre et de la diminution des réserves de pétrole et de gaz naturel.
L'expansion de l'énergie nucléaire s'est à présent déplacée vers l'Extrême-Orient. Des pays
comme le Japon, la Chine, Taiwan, la Corée du Sud y trouvent une opportunité de
supporter leur développement économique par l'assurance d'une indépendance
énergétique à long terme.

2

Forces motrices vers de nouveaux concepts
Tout comme les autres technologies (telles les industries automobile et aéronautique), la
technologie des réacteurs s'adapte pour arriver à un meilleur rapport qualité/prix. Les
concepts de réacteur évoluent surtout sous l'influence des facteurs suivants:
l'expérience acquise durant l'exploitation, comme mentionné à la section précédente,
l'accident de Three Mile Island en étant l'exemple-type.
révolution des technologies périphériques, par exemple l'électronique.
l'instrumentation et le contrôle ont été radicalement modifiés au cours des ans.

Ainsi,

révolution de l'attitude envers l'impact sur l'environnement, la consommation de matières
premières et la problématique des déchets.
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•

les facteurs économiques influençant les frais d'investissement et d'exploitation, parmi
lesquels la taille de la centrale, la volonté de standardisation, la prolongation de la durée
de vie et l'augmentation de la disponibilité, du rendement et de la flexibilité.

•

la volonté de maximiser la sûreté. On s'efforce de réduire pratiquement à zéro le risque
d'accidents affectant le public.
La plupart de ces facteurs influencent l'acceptation par le public. En particulier, un
certain élan vers des concepts de réacteur plus révolutionnaires se justifie par l'argument
que seul un tout nouveau type de réacteur pourra convaincre les adversaires de l'énergie
nucléaire. Un réacteur présentant un risque résiduel d'accidents importants se heurtera
toujours à une résistance importante, à moins qu'il ne présente un avantage compétitif
manifeste.
Les adaptations aux concepts de réacteur sont ralenties par la poursuite de l'application
de technologies éprouvées. Cette résistance est normale, étant donné les importants
risques financiers et de sûreté liés à l'introduction de nouvelles technologies.

3

Aspects techniques des nouveaux concepts
Une centrale nucléaire est un système complexe, dont chaque élément constitutif
requiert toute l'attention du concepteur. Notre dossier technique traite en détail les
modifications potentielles dans les domaines
des assemblages combustibles (prolongation de la durée de vie),

•

de la conduite des réacteurs (introduction de nouvelles technologies dans le domaine de
l'informatique, de la communication et du contrôle),
de la protection contre des accidents graves.
Ce dernier domaine évolue rapidement pour augmenter la fiabilité des systèmes de
protection actifs et pour introduire des systèmes passifs. Ces derniers assurent, pendant un
certain temps, une fonction de sûreté spécifique et ce, sans faire appel à une action
humaine ou à une alimentation en énergie externe. Les nouvelles techniques de
conception sont également plus formalisées: elles évaluent systématiquement chaque
décision sur base d'une APR (Analyse Probabiliste du Risque) et d'une étude ALARA (As
Low As Reasonably Achievable), c'est-à-dire une évaluation de l'impact du concept sur
l'exposition prévue des travailleurs aux rayonnements.

4

Aperçu des nouveaux concepts
Les concepts de réacteurs refroidis à l'eau actuellement en développement peuvent être
classés en deux types: évolutionnaire et révolutionnaire. Tous deux visent un réacteur qui
soit le plus sûr possible tout en restant concurrentiel par rapport à d'autres formes de
production d'électricité. Les concepts évolutionnaires se limitent à l'application de
technologies éprouvées, tandis que les concepts révolutionnaires repensent à la base le
système de production d'énergie, introduisant notamment de façon systématique des
systèmes de sauvegarde passifs (c'est-à-dire dont le fonctionnement ne nécessite que
peu ou pas d'énergie extérieure ni intervention humaine).

4.1

Concepts évolutionnaires

Logiquement, les concepts évolutionnaires résultent du développement naturel des
concepts actuels. L'aboutissement de ce développement semble être le European
Pressurized-water Reactor (EPR), qui optimise l'expérience des constructeurs de réacteurs
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français et allemands. Pour des questions d'économie d'échelle, la puissance a été fixée
à un niveau élevé (environ 1,500 MWe).
Une phase suivante prévoit de compléter les nouveaux réacteurs de type conventionnel
par des éléments passifs, pour réduire le risque d'accidents induisant la fusion du c ur du
réacteur et pour garantir l'intégrité du bâtiment du réacteur après un accident. Un
exemple de ces concepts de réacteur évolutionnaires de la deuxième génération est le
réacteur PWR AP600 de Westinghouse. La puissance en a été limitée à 600 MWe, pour
assurer le bon fonctionnement des fonctions de sûreté passives pendant plusieurs jours.
L'inconvénient économique de cette puissance inférieure serait compensé par la
simplicité du concept, permettant de réaliser des économies à la construction, lors de
l'exploitation et lors de l'entretien.
Des efforts limités sont consacrés au développement des réacteurs rapides et des
réacteurs refroidis au gaz: d'une part, ces réacteurs permettent des rendements
thermodynamiques plus élevés (ce qui signifie, entre autre, une pollution thermique
moindre); d'autre part, les réacteurs rapides disposent d'un spectre neutronique
permettant de réduire substantiellement la production et les stocks existants de plutonium
et d'actinides mineurs (neptunium, américium, curium,...).
4.2

Concepts révolutionnaires

Les réacteurs de type révolutionnaire visent à rendre la fusion du c ur pratiquement
impossible. Un tel niveau de sûreté nécessite entre autres des modules de puissance
réduite (environ 300 MWe), pouvant être combinés en une grande centrale. Il en existe
des concepts refroidis à l'eau, au gaz et au sodium. En plus des protections internes contre
la fusion du c ur, la plupart des concepts prévoient une protection supplémentaire contre
des accidents externes. L'inconvénient économique de la plus petite échelle est
compensé par la simplicité et la flexibilité du concept. De toute façon, ces réacteurs ne
sont encore qu'au stade de l'étude conceptuelle.
Les réacteurs nucléaires révolutionnaires englobent d'autres concepts encore, par
exemple ceux recourant à la fusion nucléaire plutôt qu'à la fission. Si ces concepts
peuvent s'avérer prometteurs dans le futur, ils ne le seront qu'à long terme, étant donné
les efforts importants de recherche et développement encore nécessaires pour prouver
leur fiabilité, notamment technologique.

5

Evaluation des nouveaux concepts
Une comparaison entre la génération actuelle des centrales nucléaires en Belgique et les
concepts nouveaux les plus importants montre que les points forts de ces derniers se
situent surtout au niveau de la sûreté de la population et de l'accroissement de
l'acceptabilité par le public qui pourrait en résulter. Cette conclusion n'est pas étonnante:
elle reflète l'objectif principal des nouveaux concepts. Le bénéfice réel en sûreté doit
toutefois encore être prouvé, par exemple par une analyse probabiliste des risques qui
compare les divers concepts selon une méthodologie unique.
Les autres avantages des nouveaux concepts sont une production légèrement plus faible
de déchets de faible activité et un coût d'exploitation plus faible également. Le bénéfice
potentiel en coût d'investissement par unité de puissance installée est effectivement dans
le collimateur, mais pas encore démontré. Les concepts révolutionnaires seront sans
doute plus flexibles que les concepts évolutionnaires, vu les objectifs de leur conception.
En ce qui concerne le démantèlement, la performance des nouveaux concepts ne sera
guère améliorée, dans la mesure où une expérience dans ce domaine n'est guère
disponible.
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Synthèse
L'évolution la plus logique est que la Belgique bâtisse sur son expérience fructueuse des
réacteurs PWR. Pour les décisions de la prochaine décennie, ceci conduira
automatiquement au choix de "la meilleure technologie européenne disponible",
cristallisée dans le concept européen EPR. En fonctionnement à puissance élevée, ce
type de réacteur est compétitif par rapport à d'autres formes de production d'électricité;
le niveau de sûreté attendu du réacteur est égal ou supérieur à celui des centrales qui
sont acceptées aujourd'hui.
Malheureusement, aucun des concepts actuels ne tient compte des difficultés
éventuelles lors du démantèlement. L'expérience accumulée au CEN-SCK avec le projet
de démantèlement du réacteur BR3 nous montre que des choix judicieux lors de la
conception pourraient rendre le démantèlement plus sûr et moins cher.
La réponse à la question de savoir si un type évolutionnaire de la deuxième génération
remplacera ou non les PWR à puissance élevée dépend de l'analyse de types tels que le
AP600 de Westinghouse. La connaissance qu'on en a actuellement ne permet pas de
prédire si le gain de sûreté pourra compenser l'impact économique de la réduction
d'échelle. Toutefois, ce type de réacteur semble un choix logique dès que ses avantages
seront démontrés en pratique.
Des types révolutionnaires peuvent évidemment être introduits pour le même motif. Un
refus du public de continuer à utiliser des combustibles fossiles pourrait nous y amener, car
il augmenterait le besoin de centrales nucléaires flexibles. Un tel type révolutionnaire
semble être ia seule façon possible d'introduire ou de réintroduire l'énergie nucléaire dans
les pays qui aujourd'hui ont une aversion à l'égard du nucléaire.
Il importe de se rendre compte que le choix parmi les types révolutionnaires disponibles
ne doit aucunement être influencé par les choix qui ont été faits jusqu'ici. L'étude des
caractéristiques optimales que doit présenter un réacteur convivial extrêmement sûr doit
être poursuivie.
La problématique du stockage à long terme de déchefs transuraniens pourrait créer un
besoin de réacteurs rapides, brûleurs de plutonium. L'analyse correspondante est faite
dans le volume 3 de cette série (Projets CAPRA et SPIN, réf. BLG 676).
Enfin, il faut souligner que la percée des réacteurs avancés ne se fera que si les efforts
adéquats de recherche et développement sont consentis. Dans le cadre de
collaborations à l'échelle nationale et internationale, le -SCK a certainement un rôle à
jouer dans ce domaine, par exemple par la réalisation d'irradiations expérimentales dans
son réacteur BR2 (étude du comportement sous irradiation de nouveaux combustibles et
de matériaux, et expériences de sûreté).
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Het voorliggende document behandelt, op basis van een theoretische achtergrond in
verband met reactortechnologie enerzijds en een overzicht van de huidige situatie wat
betreft in gebruik zijnde reactortypes anderzijds, de nieuwe reactorconcepten die in
aanmerking zouden kunnen komen als energieopwekkers in de nabije of de verre
toekomst.
Figuur 1 toont een schema van de conventionele nucleaire splijtstofcyclus. In ieder
onderdeel van deze cyclus worden de installaties natuurlijk geleidelijk vernieuwd en
aangepast aan de evolutie in andere technologieën, zoals informatica, communicatie en
nieuwe materialen. De belangrijkste discussies zijn vandaag geconcentreerd op de
centrales voor energieomzetting en de politiek rond de behandeling van bestraalde
splijtstofelementen (hoog radioactief afval en recyclage van plutonium).
Schema van de conventionele nucleaire splijtstofcyclus

Het eerste hoofdstuk beschrijft de huidige situatie, inzonderheid deze in België. Het
tweede hoofdstuk bespreekt de drijvende krachten naar nieuwe reactorconcepten. Het
derde hoofdstuk behandelt meer in detail de verschillende systemen van een centrale en
analyseert hoe deze systemen kunnen of moeten evolueren in de toekomst, en welk soort
onderzoek deze ontwikkeling moet ondersteunen. Het vierde hoofdstuk geeft een
overzicht van de bestaande ontwerpen van nieuwe reactorconcepten. Deze concepten
worden vervolgens in het vijfde hoofdstuk systematisch geëvalueerd aan de hand van
een aantal criteria. Tenslotte worden in het besluit de huidige perspectieven samengevat.
In de bijlagen worden meer technische gegevens in verband met reactortechnologie
verwerkt.
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Overzicht van nieuwe reactorconcepten.

Bijlage 2

De vereisten voor toekomstige reactoren, voorgesteld door de voornaamste Europese
exploitanten.
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Situation actuelle

1.1

Types de reacteurs

1.1.1

Classement (filieres)

II est d'usage de définir les differents types de reacteurs (les filieres) par les trois elements
qui caractérisent Ie coeur: Ie combustible, Ie modérateur, Ie fluide caloporteur. Le choix
de ces elements confère en effet des propriétés particulieres aux reacteurs et place
chaque filière dans une "economie" qui lui est propre.
Le combustible (matière fissile) peut être de l'uranium 235, du plutonium 239, de l'uranium
233; il peut se présenter sous forme d'uranium naturel, d'uranium enrichi en uranium 235,
de mélanges d'uranium et de plutonium et cela sous diverses formes: métalliques,
céramiques (oxyde ou carbure, par exemple) ou de dispersions.
Pour les reacteurs a neutrons lents (reacteurs thermiques), le modérateur ou ralentisseur
des neutrons peut être de l'eau ordinaire (eau légere), de l'eau lourde (l'hydrogène étant
remplacé par du deuterium), du graphite. Les reacteurs a neutrons rapides n'ont pas de
modérateur.
Le fluide caloporteur sert a extraire l'énergie produite; il peut être de l'eau, un gaz
(dioxyde de carbone, helium) ou un métal liquide (sodium).
1.1.2

Principales caracteristiques
Le tableau 1.1 donne les principales caracteristiques des filieres qui ont déja atteint un
certain stade de développement industriel. [1.3 et 1.6]
II s'agit des reacteurs suivants:
réacfeurs thermiques
PWR (ou VVER suivant la denomination russe): reacteurs a eau légere sous pression
(Fig. l.l);
BWR: reacteurs a eau légere bouillante (Fig. 1.2);
GCR: reacteurs uranium naturel, gaz, graphite;
AGR: reacteurs a gaz du type avance;
HTGR: reacteurs a gaz haute temperature;
PHWR (CANDU): reacteurs a eau lourde (Fig. 1.3);
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LGR (ou RBMK suivant la dénomination Russe, type Tchernobyl): réacteurs refroidis à l'eau
légère avec modérateur en graphite (Fig. 1.4).
réacteurs rapides
LMFBR: réacteurs refroidis au sodium (Fig. 1.5)
1.1.3

Choix des filières

L'histoire du développement de l'énergie nucléaire, les ressources disponibles, les
perspectives économiques, des conditions locales et les retombées de programmes
militaires justifient les options prises par les différents pays quant au choix des filières pour
la production civile d'électricité.
Le premier réacteur nucléaire que l'homme a fait fonctionner sur la terre a démarré le 2
décembre 1942 à Chicago (USA). Il s'agissait d'un réacteur à l'uranium naturel, modéré
par du graphite et refroidi à l'air. Ce type de réacteur a été largement utilisé par les
militaires pour la production de plutonium.
La France et le Royaume-Uni ont démarré leur production d'électricité d'origine nucléaire
sur la base de ce premier concept, à savoir la filière GCR (uranium naturel, gaz, graphite);
20 réacteurs de ce type sont encore en service au Royaume-Uni. Toutefois, vu le coût
élevé des investissements et le faible rendement thermodynamique, la France a décidé,
dans les années 1970-80, d'abandonner cette filière pour passer à celle des PWR. Quant
aux Anglais, ils ont développé la filière AGR aux performances technico-économiques
meilleures; en outre, ils ont mis en service en 1995 à Sizewell un réacteur PWR. En effet, la
production d'électricité à partir d'un PWR s'avère globalement moins chère: il est moins
cher à construire et sa durée de vie est plus longue. [1.10]
Les réacteurs gaz-graphite étant très volumineux, les Etats-Unis d'Amérique ont développé
la filière PWR pour la propulsion de navires militaires (sous-marins, porte-avions). Le premier
réacteur PWR civil des Etats-Unis fut mis en fonctionnement en 1957 à Shippingport, avec
une puissance de 50 MWe. Les Etats-Unis, un grand nombre de pays européens, des pays
d'Afrique et d'Asie ont retenu cette filière. Ce choix se justifie non seulement par des
considérations d'ordre économique, mais aussi par des facteurs de fiabilité et de
disponibilité. La puissance des unités PWR a été progressivement augmentée pour passer
par 400 et monter successivement à 600, 900, 1 000, 1 300 et même actuellement 1 450
MWe.
Le BWR diffère essentiellement du PWR par le fait qu'il produit, dans la cuve même du
réacteur, la vapeur entraînant la turbine. Ce concept élimine le besoin de générateurs de
vapeur et de circuit secondaire, mais oblige à inclure la turbine dans la zone de
contamination radioactive potentielle. Le contrôle de la réactivité est délicat
(coexistence de phases liquide et gazeuse dans le coeur) et les barres de contrôle
doivent être introduites par le bas de la cuve. Des réacteurs de ce type sont en
fonctionnement notamment aux Etats-Unis, au Japon, en Suède et en Allemagne.
Quelques pays (le Canada, l'Inde, la Corée du Sud, la Roumanie et des pays d'Amérique
latine) ont retenu le PHWR. Si ces pays ont retenu cette solution, c'est pour éviter le
problème de l'enrichissement de l'uranium et pour valoriser d'importants programmes
nationaux de R&D; dans le cas de la Corée du Sud, ¡I s'agit d'un souci de diversifier les
types utilisés, des PWR étant également en fonctionnement.
Les Russes ont développé leur propre type de PWR, le WER, et un type particulier, le
RBMK, qui a conduit à l'accident de Tchernobyl.
Les réacteurs des types LMFBR et HTGR sont au stade du prototype. Trois réacteurs rapides
sont en service et deux autres sont momentanément à l'arrêt; quant aux HTGR, on notera
que les projets américains et allemands sont arrêtés, seuls les Japonais poursuivent la mise
au point de ce type de réacteur (pour la production de chaleur industrielle).
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Dans l'ensemble du monde, le nucléaire assure aujourd'hui environ 17 % de la production
totale d'électricité. La production mondiale totale d'électricité d'origine nucléaire a
atteint 2 300 térawattheures (TWh) en 1996. Ceci est supérieur à la production mondiale
d'électricité en 1958, qui était alors de 1 912 TWh, toutes sources confondues.
Suivant les statistiques publiées par I'AIEA, à la fin de 1996, quelque 442 réacteurs
nucléaires de puissance étaient en service dans le monde, représentant une puissance
installée nette de 350 964 MWe. En outre, 36 réacteurs étaient en construction, leur
puissance totale s'élevant à 27 928 MWe. [ 1.1 et 1.16]
Au total, quelque 33 pays disposent de centrales électronucléaires en service ou en
construction; leur répartition est donnée au tableau 1.2.
En 1996, la part du nucléaire dans la production d'électricité s'est élevée à près de la
moitié ou plus des besoins dans 9 pays (83,4 % en Lituanie, 77,4 % en France, 57,2 % en
Belgique, 52,4 % en Suède, 44,5 % en République Slovaque et en Suisse, 43,8 % en Ukraine,
42,2 % en Bulgarie et 40,8 % en Hongrie). Au total, 18 pays ont eu recours à des centrales
nucléaires pour couvrir au moins un quart de leurs besoins totaux d'électricité (voir
tableau 1.2et Fig. 1.6). [1.2].
La figure 1.7 montre que l'essentiel de la puissance électronucléaire installée se trouve
dans des pays au développement économique important (Etats-Unis, France, Japon,
Allemagne, Canada, Royaume-Uni, Suède) ainsi que dans deux pays de l'ex-bloc de l'Est
(Russie, Ukraine).
1.2.2

Répartition suivant le type de réacteur
Le tableau 1.3 donne un aperçu des principaux types de réacteurs et de leur puissance
installée totale (situation pour le monde entier, fin 1996). [1.12 et 1.16]
La filière des réacteurs à eau légère sous pression (PWR + VVER) est de loin la plus utilisée
et constitue 64 % du parc mondial, les BWR en représentant 22,3 % et les RBMK 4,3 %. Au
total, les réacteurs refroidis à l'eau légère constituent plus de 90 % des réacteurs de
puissance en service; on notera que la plupart des réacteurs aujourd'hui en construction
sont également de ce type.

1.3

Cas de la Belgique
En Belgique, 7 réacteurs de puissance sont actuellement en fonctionnement; ils sont tous
du type PWR. La puissance nette installée s'élève au total à 5 693 MWe (cfr. tableau 1.4)
et la part du nucléaire dans la production d'électricité est de l'ordre de 60 % (57,2 % en
1996, 60%en 1997). [1.7, 1.15, 1.17]
Les années 1956 et 1957 constituent la première étape dans le développement industriel
de l'énergie nucléaire en Belgique. A cette époque, en effet, grâce aux bonnes relations
entre les Etats-Unis d'Amérique et la Belgique (suite aux fournitures d'uranium provenant
de l'ex-Congo Belge), un réacteur de puissance prototype du type PWR (BR3, 11 MWe) fut
commandé aux USA et des firmes Belges ont obtenu des licences Westinghouse pour la
construction de réacteurs à eau pressurisée. [1.11]
La France et la Belgique réalisèrent ensemble leur premier PWR industriel à Chooz
(France). Ce réacteur d'une puissance de 305 MWe fut démarré en 1967 et mis à l'arrêt en
1991.
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Le contexte industriel belge étant tel, les producteurs belges d'électricité ont porté tout
naturellement leur choix sur le PWR pour la réalisation de leur programme
électronucléaire. Les trois premiers réacteurs (DOEL 1 et 2, Tihange 1) furent mis en service
en 1975, suivis de quatre autres de 1982 à 1985 (cfr. tableau 1.4).

1.4

Expérience acquise

1.4.1

Performances

Les dates marquantes du début de la production d'électricité à partir de l'énergie
nucléaire sont respectivement, suivant les principales filières:
•
•
•
•
•
.

1951 : rapides (Etats-Unis),
1954: RBMK (Russie),
1955: BWR (Etats-Unis),
1956: GCR (France et Royaume-Uni),
1957: PWR (Etats-Unis),
1967: PHWR (Canada).
Depuis la mise en service de ces prototypes, les centrales électronucléaires à vocation
industrielle ont accumulé une expérience de plus de 8 100 ans - réacteurs (situation fin
1996).
Le taux de disponibilité dépend de la filière, de la défaillance éventuelle d'équipements,
et de conditions locales. Celui des PWR s'est amélioré au fil des années et les résultats
atteints en Belgique sont remarquables (cfr. Fig. 1.8). [1.8 et 1.17]
Un facteur influençant le taux de disponibilité est la fréquence et la durée des arrêts pour
le renouvellement partiel du coeur. Pour un PWR, un tel arrêt dure environ un mois et a
lieu après des cycles de fonctionnement dont la durée peut varier entre 11 et 18 mois. Il
est à noter que dans le cas des GCR et des PHWR, le remplacement du combustible peut
être réalisé durant le fonctionnement du réacteur.
Les défaillances les plus marquantes rencontrées ces dernières années en ce qui
concerne les équipements des PWR sont la percée de tubes des générateurs de vapeur
et la fissuration de pénétrations au couvercle du réacteur. Dans plusieurs cas, il s'est avéré
nécessaire de remplacer les générateurs défaillants; mais cela peut être l'occasion d'une
augmentation de la puissance de la centrale, comme ce fut par exemple le cas de Doel
3 en 1993 (augmentation de près de 10 %). Les générateurs de vapeur de Tihange 1 ont
été quant à eux remplacés en 1995 et ceux de Doel 4 en 1996; la même opération est
programmée à Tihange 3 en 1998. [1.13 et 1.15]
Le rendement (rapport entre la puissance électrique produite et la puissance thermique)
des réacteurs refroidis à l'eau (légère ou lourde) est relativement faible (30 à 34 %); seuls
les réacteurs AGR et les réacteurs rapides présentent un rendement de l'ordre de 40 %.
Des améliorations diverses sont apportées régulièrement, à la suite de l'analyse des
incidents d'exploitation et à l'occasion des révisions décennales des dossiers de sûreté.

1.4.2

Accidents
Deux accidents ont marqué l'ère de l'industrie nucléaire civile: l'accident de Three Mile
Island (TMI) aux Etats-Unis d'Amérique en 1979 et celui de Tchernobyl en Ukraine en 1986.
Des leçons importantes ont été tirées de l'analyse de ces accidents quant à l'exploitation
des centrales actuelles et à la conception des futures.
L'accident de TMI a pratiquement été sans effet radiologique sur les populations
avoisinantes (l'enceinte de confinement a joué son rôle) et sur le personnel de
l'installation. Par contre, il a conduit à des dégâts matériels très importants, le coeur du
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réacteur ayant partiellement fondu. Les mesures à prendre à la suite de cet accident ont
été groupées en six catégories [1.4]:
nouveaux équipements, comme les systèmes permettant d'éventer l'enceinte de
confinement;
amélioration d'équipements existants (notamment l'interface homme-machine);
nouvelles études comme l'examen des accidents graves ("severe accidents") et la
méthodologie probabiliste;
formation et recyclage des opérateurs;
organisation des centrales;
information du public et des autorités (plan d'urgence).
L'accident de Tchernobyl a, quant à lui, eu des conséquences graves sur le plan humain
(personnel d'exploitation, population). Les causes de l'accident sont multiples mais
peuvent être regroupées sous deux rubriques [1.5 et 1.9]:
la conception du réacteur (coefficient de vide positif, instabilités locales, système d'arrêt
d'urgence relativement lent, enceinte de confinement inadéquate);
un comportement humain peu responsable.
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Principales filières nucléaires

Combustible

Modérateur

Caloporteur

PWR et VVER1
Pressurized-Water Reactor

Uranium
enrichi à 3 %

eau légère

eau légère
(sans ebullition)

BWR
Boiling-Water Reactor

Uranium
enrichi à 2,7 %

eau légère

eau légère avec
production de vapeur
dans le coeur

GCR (Magnox)
Gas-Cooled Reactor

Uranium naturel

graphite

dioxyde de carbone

AGR
Advanced Gas-cooled
Reactor

Uranium
enrichi à 2 %

graphite

dioxyde de carbone

HTGR (HTR)

Uranium
enrichi à 11 %

graphite

hélium

PHWR (CANDU]
Pressurized Heavy-Water
Reactor

Uranium naturel

eau lourde

eau lourde

LGR (RBMK 2 )

Uranium
enrichi à 1,8 %

graphite

eau légère

plutonium et
uranium naturel

néant

sodium

Désignation
Filières à neutrons lents

High-Temperature
Gas-cooled Reactor

Light-water-cooled
Graphite-moderated
Reactor
Filières à neutrons rapides
LMFBR
Liquid-Metal Fast Breeder
Reactor
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Réacteurs de puissance en service ou en construction à la fin de 1996

pays

Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Arménie
Belgique
Brésil
Bulgarie
Canada
Chine
Corée du Sud
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
Hongrie
Inde
Iran
Japon
Kazakhstan
Lituanie
Mexique
Pakistan
Pays-Bas
Rép. slovaque
Rép. tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Slovénie
Suède
Suisse
Taiwan
Ukraine
Total

SCIOCEN

Réacteurs en

Réacteurs en

Electricité d'origine

Expérience

service

construction

nucléaire fournie en

d'exploitation totale

199*

à la fin d e l 996

Nbre. Puissance
totale
(MWe)

2
20
2
1
7
1
6
21
3
11
9
110
4
57
4
10

1 842
22 282
935
376
5 712
626
3 538
14 902
2 Î67
9 120
7 207
100 685
2 355
59 948
1 729
1 695

53
1
2
2
1

42 369
70
2 370
1 308
125
504
1 632
1 648
650
12 928
19 843
632
10 040
3 077
4 884
13 765

2
4
4
1
35
29
1
12
5
6
16
442

350 ?64

Nbre.

Puissance
totale
(MWe)

TWh

%

11,76
152,80
6.92
2.10
41.40
2,29
18,08
87,52
13,62
70,33
53,80
674,78
18.68
378,20
14,18
7,42

6,3
30,3
11.4
36.7
57,2
0,7
42,2
16,0
1,3
35,8
32,0
21,9
28,1
77,4
40,8
2,2
33,4
0,2
83.4
5,1
0,6
4,8
44,5
20,0
1,8
26,0
13,1
37,9
52,4
44,5
29,1
43,8

1

692

1

1 245

2
5

1 200
3 870

3

4 355

4
2
2

808
2 146
2111

1

300

4
2
1

1 552
1 824
650

4

3 375

4

3 800

287,0
0,09
12,67
7,11
0,31
3,90
11,26
12.85
0,91
85,90
108,82
4,36
71,40
23,72
36.33
79.58

36

27 928

2 300,0?
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531
37
29
143
15
89
370
11
112
156
2 139
71
935
46
139
0
756
23
23
10
25
52
65
43
1
1 098
556
15
231
109
92
190
8136
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Réacteurs d e puissance en service à la fin d e 1996 ; répartition par filières

Types de
réacteur

Température
de
fonctionnement

Rendement
%

PWR
VVER
BWR
GCR +AGR
PHWR
RBMK
LMFBR

320
320
285
400/650
290
284
550

33-34
32
34
30/40
30
31
41

Total

-

-

Nombre

Répartition

194 402
30 067
78 339
11 899
18 784
15 164
2 309

206
47
94
35
35
20
5

55,4
8,6
22,3
3,4
5,3
4,3
0,7

350 ?44

442

100

Puissance
totale nette
MWe

Parc nucléaire Belge

Réacteur

Année de
mise en service

Puissance nette
(MWe)

DOEL1
DOEL 2
TIHANGE 1
DOEL 3
TIHANGE 2
DOEL 4
TIHANGE 3

1975
1975
1975
1982
1983
1985
1985

392,5
392,5
931
1 006
955
1001
1015

Total

N.B.

Le réacteur BR3 à Mol d'une puissance de 11 MWe a été mis en service en 1962; il fut
arrêté en 1987.

3
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Schéma d'un réacteur à eau pressurisée (PWR)

1 COEUR DU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
3 GENERATEUR DE VAPEUR
4 PRESSURISEUR
5 CUVE
6 POMPE

7
8
9
10
11
13

12

ENCEINTE DE SECURITE

TURBINE
ALTERNATEUR
CONDENSEUR
POMPE
TOUR DE REFROIDISSEMENT
RIVIERE

Schéma d'un réacteur à eau bouillante (BWR)
1
2
5

CO6UR DU REACTEUR
BARRES DE CONTROLE
CUVE

6

POMPE

JET

12 ENCEINTE DE SECURITE

7
5
9
10
11
(3
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Schéma d'un réacteur modéré à l'eau lourde (CANDU)
1
2
3
4
12
6

COEUR DU REACTEUR
BARRES DE CONTROLE
GENERATEUR DE VAPEUR
PRESSURISEUR
ENCEINTE DE SECURITE
POMPE

7
8
9
10
11
13

TURBINE
ALTERNATEUR
CONDENSEUR
POMPE
TOUR DE REFROtDISSEMENT
RIVIERE

Réacteur RBMK - schéma de principe

GRAPHITE
FAISCEAU
DE
COMBUSTIBLE

POKPE

TUBE DE
PRESSION
'ECRAN DE PROTECTION
BIOLOGIQUE
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Figure 1.S
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Schéma d'un réacteur rapide refroidi au sodium
1
2
3a
3b
5
6

COEUR DU REACTEUR
BARRES DE CONTROLE
ECHANGEUR PRIMAIRE
GENERATEUR DE VAPEUR
CUVE
POMPE Na

7
8
9
10
11
13

TURBINE
ALTERNATEUR
CONDENSEUR
POMPE
TOUR DE REFROIDISSEMENT
RIVIERE

12
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Part de l'énergie électrique d'origine nucléaire dans différents pays (%)
Fin décembre 1996. Voir aussi tableau 1.2

Lituanie
France
Belgique
République slovaque
Hongrie
Slovénie
Suède

0
t
87,2
77.7

25
J
\

75

100

i

ÜÜ3HHHHI
53,6
43,3
43,3
42,0

]

(

1

40,3
37,9

1

Bulgarie

36,9
36,0

1

Taiwan
Ukraine

33.5

Finlande
Japon
Allemagne

32,4
30,9

République tchèque
Royaume-Uni

29,2
26 t 3

Etats-Unis
Canada

21,2

Argentine

14,2

Russie

12,5

Pays-Bas

i.

ï

République de Corée
Suisse
Espagne

50

32,9 *•

1

1

C

29,7

173

ï

5,1

Afrique du Sud
Mexique
Inde
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Puissances électronucléaires installées dans le monde (totale : 348315 MW)
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De drijvende krachten
naar nieuwe reactorconcepten

Permanente verandering is een karakteristiek van iedere complexe technologische
toepassing. Denken we bijvoorbeeld aan de auto- of de vliegtuigindustrie. Deze
verandering wordt vrijwel altijd gestuurd door
•

reactiekrachten op ervaringen met de betrokken technologie;
het benutten van nieuwe mogelijkheden in andere technologieën;

•

de evolutie van de perceptie m.b.t. de belasting van het leefmilieu, het rationele gebruik
van grondstoffen, de afvalproblematiek;

•

economische factoren;

•

een streven naar verhoogde veiligheid.
Al deze krachten leiden tot evolutionaire aanpassingen. Wanneer de doenbaarheid van
een bepaalde technologie in vraag gesteld wordt, hetzij om economische of
veiligheidsredenen, belasting van het leefmilieu, uitputting van grondstoffen of in het
algemeen door een gebrek aan publieke, politieke of industriële aanvaarding, die met al
deze factoren verbonden zijn, stijgt de druk om revolutionaire aanpassingen van de
concepten te bedenken en eventueel toe te passen.

2.1

Terugkoppeling van ervaringsgegevens
De uitbating van kerncentrales leidde zoals voor de andere complexe technologieën tot
de identificatie van problemen of opportuniteiten tot verbetering, die betrekking hebben
op al de factoren die hierboven vermeld zijn. Dit proces wordt in de nucleaire sector
geactiveerd door een goed georganiseerde verwerking van de wereldwijd beschikbare
ervaringsgegevens door reactorproducenten, uitbaters (bv. WANO: World Association of
Nuclear Organisations) en internationale organisaties (IAEA, OCDE-NEA). Daarenboven
stelt men een mutuele bevruchting tussen de nationale organisaties, belast met de
reglementaire controles, vast.
Typische voorbeelden die vrij verregaande aanpassingen aan de bestaande reactoren
en a fortiori op de nieuwe ontwerpen hebben gehad zijn de volgende.
Het Three Mile Island-ongeval, zoals beschreven in vorig hoofdstuk.
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De brand in de Browns Ferry-centrale, waarbij de kwetsbaarheid van de reactorcontrole
tijdens de brand werd aangetoond.
De problemen met lekken tussen de primaire en secundaire kringen in de
stoomgeneratoren. Deze ervaring leidde tot de keuze van andere materialen en
aangepast ontwerp om de aantasting door corrosie te beperken.
De analyse van de voornaamste oorzaken van de blootstelling aan ioniserende stralingen
van de werknemers, bij normale werking en vooral bij interventie voor onderhoud heeft in
de geest van het ALARA-principe geleid tot voortdurende wijzigingen die toelaten de
belasting van de werknemers gevoelig te verminderen.
De analyse van de voornaamste bronnen van laag actief vast afval leidde tot een
continu dalende trend van de productie van laag radioactief afval.
nota

Het ALARA-principe vereist dat de blootstelling aan ioniserende stralingen van werknemers
en leden van de bevolking zo laag als redelijkerwijze mogelijk wordt gehouden, rekening
houdend met sociale en economische factoren.
In België legt de vergunning van de kerncentrales een tienjaarlijkse grondige herziening
van de veiligheidsaspecten op. Dit leidt tot een permanent verbeteringsproces, waarbij
analyse van de wereldwijd beschikbare ervaringsgegevens, ontwerp en uitvoering van
aanpassingen elkaar opvolgen. Zoals voorzien door de Belgische reglementering worden
belangrijke wijzigingen onderworpen aan dezelfde vergunningsprocedure als nieuwe
installaties. De trend van evolutionaire veranderingen op basis van ervaringsgegevens zal
zoals voor iedere technologie langzaam verminderen, naarmate meer ervaring wordt
geaccumuleerd. Het is mogelijk dat de enige faze van de levenscyclus van de centrales,
waarvoor nog onvoldoende ervaring werd verzameld, namelijk de ontmanteling, nog
een belangrijke terugkoppeling naar het ontwerp zal induceren.

2.2

Evolutie van de randtechnologie
De voornaamste ontwikkelingen hebben betrekking op het instrumentatie- en
controlesysteem. De ontwikkeling in de informatietechnologie laat toe de interactie
tussen de operatoren en de machines te verbeteren en biedt uitgebreide mogelijkheden
qua detectie en diagnose van afwijkingen. Deze aanpassingen leiden tot verhoogde
veiligheid, door het beperken van de kans op menselijke fouten en hun gevolgen en tot
verbetering van de ergonomische aspecten.
De voornaamste evoluties hebben zich voorgedaan op hef gebied van
de logische reductie van de informatiestroom tot een door mensen behandelbare
omvang. Dit is vooral tijdens ongevalssituaties belangrijk, zoals gebleken tijdens het TMIongeval, waarbij de operatoren overstelpt werden door een lawine van alarmen en
gegevens;
de invoering van programmeerbare sturingen die een complexe beslissingslogica
toelaten;
nieuwe communicatietechnieken, waardoor de hoeveelheid elektrische kabels sterk kan
verminderd worden.
Gezien de snelle evolutie in de informatie- en communicatietechnologie, mag op dit vlak
een verdere evolutionaire aanpassing van de reactorconcepten verwacht worden.
Het optimale gebruik van de mogelijkheden die door deze ontwikkelingen geboden
worden zal slechts mogelijk zijn zodra een hoge betrouwbaarheid van software overtuigd
kan aangetoond worden. Hiertoe is verder ontwikkelingswerk nodig zowel op het gebied
van software-ontwerp als op het gebied van kwaliteitscontrole ervan.
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De evoluerende perceptie van milieubelasting,
grondstoffenverbruik en afvalproblemen
De laatste decennia is het principe van de sustainable development meer en meer
doorgedrongen in de beoordeling van technologieën. Nieuwe technologieën worden
onderworpen aan een levenscyclusanalyse, waarbij de ecologische impact vanaf de
grondstoffenwinning, over constructie en exploitatie tot afvalverwerking en berging wordt
geëvalueerd.
De lozingen van kerncentrales bij normaal bedrijf verminderden in de loop der jaren,
vooral dank zij de vermindering van het aantal lekkende splijtstofnaalden, als gevolg van
meerdere factoren (chemie van het primaire koelwater, verhoogde uitbatingsmarges,
verbetering van de hulsmaterialen, ...). Gezien het lage niveau van de lozingen was de
drijvende kracht van deze aanpassingen eerder economisch (verbetering van de
beschikbaarheidsgraad) dan ecologisch.
Zoals reeds vermeld daalde ook de produktie van laag radioactief afval, vooral dank zij
een economisch gestuurd bewustzijnsproces. Het hoog radioactief afval bestaat uit
langlevende splijtingsprodukten en uit transuranen, gevormd door de vangst van
neutronen door de splijtstof. De hoeveelheid langlevende splijtingsprodukten is nauwelijks
te beïnvloeden door wijziging van het reactorconcept. Daarentegen is het wel mogelijk
de hoeveelheid transuranen die in de afvalstroom terecht komen per geproduceerde
energie te verminderen, via de samenstelling van de splijtstof, het energiespectrum van
de neutronen en de duur van de reactorcycli. Wanneer dit gepaard gaat met
energievrijzetting door splitsing van plutonium hebben deze technieken ook een positieve
invloed op de grondstofbehoeften (plutonium-recyclage), zoals nu reeds in beperkte
mate gebeurt in de Belgische centrales. De drijvende kracht voor inspanningen op dit
gebied volgt echter niet zo zeer uit een bezorgdheid voor een rationeel
grondstoffenverbruik, als uit pogingen om de problematiek van de definitieve berging
van hoog radioactief afval te vereenvoudigen [BLG 676].
De discussies rond de lange termijn aanvaardbaarheid van de geologische stockage en
de bestemming van de plutoniumreserves uit de opwerking van verbruikte splijtstof en de
nucleaire wapenindustrie zouden kunnen leiden tot nieuwe reactorconcepten, gericht op
de recyclage of het verbranden van plutonium:
lichtwaterreactoren kunnen worden ontworpen met het oog op een minimale produktie
van plutonium door de controle van de neutronenmoderatie tijdens de cyclus;
de hoeveelheid gemengde oxyden in de kern (vandaag beperkt tot 30%) kan opgevoerd
worden, mits aanpassing van hef reactorcontrolesysteem;
snelle reactoren kunnen geoptimaliseerd worden als plutonium-branders (CAPRA project).
Verder onderzoek en strategische afwegingen, zowel op het gebied van
elektriciteitsproduktie als op het gebied van afvalverwerking, herwerking en afvalberging
moeten hier uitsluitsel bieden.
Een laatste bezorgdheid die de energiepolitiek in de toekomst sterk kan beïnvloeden is
deze van de globale opwarming van de aarde. Kernenergie biedt het voordeel dat geen
CO2 geproduceerd wordt, zoals bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het verder
streven naar grondstoffeneconomie en naar een reductie van de globale opwarming zou
kunnen leiden naar de keuze van reactortypes die een hoger thermisch rendement dan
de huidige drukwaterreactoren bereiken, zoals gas- en natriumgekoelde reactoren. Dit
vereist echter dat deze concepten ook wat betreft investerings- en uitbatingskost,
veiligheid en flexibiliteit competitief
gemaakt worden
met de huidige
drukwaterreactoren.
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Indien nieuwe resultaten van het onderzoek naar het broeikaseffect zouden leiden tot de
behoefte om de CO2-lozingen drastisch te verminderen, kan kernenergie een oplossing
bieden. Dit vereist meer flexibele reactortypes die de wisselende vraag van elektriciteit
kunnen opvangen.

2.4

Economische factoren
Zoals de meeste industriële sectoren zoekt ook de nucleaire elektriciteitsproduktie
permanent naar een verhoging van zijn concurrentievoordeel. Dit streven stimuleert
evolutionaire veranderingen. Revolutionaire concepten vertrekken op economisch vlak
met een grote handicap daar zij een dure demonstratiefaze moeten doorlopen.
De voornaamste factoren die leiden tot een economisch voordeel zijn lagere
constructiekosten en kortere constructieduur, langere werkingscycli, minder en kortere
stilstandsperiodes, langere levensduur van splijtstofelementen en reactorcomponenten en
verhoging van het vermogen.
De technische middelen hiertoe zijn standaardisatie, vereenvoudiging, schaalvergroting,
kwaliteitsbeheersing, vermindering van de inspectiebehoeften, automatisering van de
interventies,...
De reactorcycli worden verlengd door een gesofisticeerd reactiviteitsbeheer en door een
verhoging van de toelaatbare afbrand van de splijtstof. Nieuwe ontwerpen van
reactordrukvaten en stoomgeneratoren leiden tot een verlenging van de levensduur van
de componenten en de gehele installatie.
Het belang van het verlengen van de levensduur van een centrale, o.a. door een vlotte
vervanging van componenten mogelijk te maken, houdt ook verband met de beperkte
beschikbaarheid van aanvaardbare en aanvaarde nucleaire sites. Het streven naar een
quasi oneindige levensduur van een centrale zou kunnen leiden tot een nieuw
reactorconcept dat afgestemd is op een periodieke vervanging van componenten via
een modulaire opbouw. Nieuwe evolutionaire reactorconcepten voorzien een
ontwerplevensduur tot 60 jaar, in tegenstelling tot de huidige generatie, waarvoor een
levensduur van 30 jaar voorzien was.
Nucleaire centrales moeten een grote soepelheid aan de dag kunnen leggen bij het
beantwoorden van de vradg naar energie, zowel op korte als op lange termijn ( load
following), en dit meer en meer naarmate het nationale nucleaire centraiepark
uitgebreider wordt en het procentuele aandeel in de elektriciteitsproduktie belangrijker
wordt. Deze soepelheid uit zich konkreet onder de vorm van dagelijkse cycli en
alternatieve uitbatingswijzen op lange termijn op verschillende vermogenniveau's.
De druk om centrales economisch rendabeler te maken is ook afhankelijk van de
productiekost van niet-nucleaire elektriciteit. Deze is sterk afhankelijk van de brandstofprijs
en van de invoering van een eventuele CO2 belasting. In deze context zal de
toekomstige ontwikkeling van nieuwe reactorconcepten verbonden zijn met de
beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en met de evolutie van de perceptie van het
broeikaseffect.

2.5

Veiligheid
Vooral na het Tchernobyl ongeval werden de veiligheidsobjectieven de voornaamste
drijfveren om naar nieuwe reactorconcepten te zoeken. Alhoewel de verschillen tussen
de centrale in Tchernobyl en deze in het Westen algemeen erkend werden, en het hoge
veiligheidsniveau van de huidige Westerse centrales tot nu toe steeds bevestigd werd,
ontstond een behoefte om reactortypes te ontwerpen waarbij op een overtuigende wijze
kan aangetoond worden dat ingrijpende maatregelen in het kader van het noodplan
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van de bevolking, zoals bv. relocatie (langdurige evacuatie) quasi kunnen uitgesloten
worden. Dit objectief werd omgezet in semi-quantitatieve doelstellingen, zoals deze
geformuleerd door INSAG, de EPRI criteria voor advanced light-water reactors, de FransDuitse aanbevelingen voor de EPR (European Pressurized-wafer Reactor) en de visie van
de Europese elektriciteitsproducenten (bijlage 3) [2.1 tot 2.5]. De voornaamste
doelstellingen worden als volgt samengevat:
de kans op een ernstige beschadiging van de reactorkern beperken
tot e-s per jaar wat betreft een ernstige beschadiging van de reactorkern,
tot e-6 per jaar wat betreft een ernstig reactorongeval met een beduidende vrijstelling
van radioactiviteit in de omgeving;
het vroeg falen van het reactorgebouw quasi uitsluiten;
de gevolgen van een eventueel laat falen van het reactorgebouw beperken in tijd en
ruimte.
De voornaamste factoren waarvan nieuwe ontwerpen gebruik maken om deze
doelstellingen te verwezelijken zijn
deterministische
methodes.

risico-beoordelingstechnieken,

aangevuld

met

probabilistische

defence in depth door het identificeren van
alle mogelijke abnormale toestanden (afwijkend van de normale operatiecondities) van
de centrale,
de voorzieningen die vermijden dat een abnormale werkingstoestand tot een ernstig
ongeval zou leiden,
de voorzieningen die de ernst van een eventueel ongeval kunnen inperken.
de reductie van de kans op transiënten die zich ontwikkelen tot ongevallen. Dit wordt
vooral verwezenlijkt door de vermindering van de kans op menselijk falen
(vereenvoudiging, verhoging van de gebruiksvriendelijkheid) en door de verbetering van
de betrouwbaarheid van veiligheidssystemen (uitbreiding van de redundantie en
diversiteit, fysische scheiding van systemen).
het verbeteren van accidentmanagement procedures. Meer instrumentatie gericht op
de diagnose van ongevallen laat toe het ongevalscenario beter te volgen.
de ontwikkeling van splijtstof met een verhoogde caesiumretentie. De vrijgezette
caesiumfractie domineert de lange termijn gevolgen van ernstige lozingen.
het verhogen van de weerstand van de reactorkoeling tegen storingen in de
warmteproduktie en warmteafvoer. Het verhogen van de veiligheidsmarges wordt
verwezenlijkt door een verlaging van de vermogendichtheid in de kern en door een
verhoging van de warmtecapaciteit van zowel het primaire als het secundaire koelcircuit.
het beter beschermen van de integriteit van het reactorgebouw. Dubbele omhulling,
waterstofeliminatie, bescherming tegen penetratie van de bodemplaat, keuze van het
beton in functie van de mogelijke interactie met de gesmolten kern, verhoging van de
betrouwbaarheid van de warmteafvoer uit het reactorgebouw, drukontlasting van het
reactorgebouw over filters,...
Om het vroeg falen van het reactorgebouw te vermijden worden nu ook systemen
ontwikkeld die een snelle depressurizatie van het primaire koelcircuit toelaten. De ejectie
van de gesmolten kern uit een drukvat onder druk zou immers door een snelle overdracht
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van de warmte naar de atmosfeer binnen het reactorgebouw tot een vroeg falen
hiervan kunnen leiden.
Al deze maatregelen verhogen niet zo maar de veiligheid. Zo wordt bv. het systeem
waarbij bij te hoge belasting het reactorgebouw kan ontlast worden over een filter niet
algemeen aanvaard.
ledere wijziging aan een bestaande centrale of iedere innovatie in een nieuw ontwerp
moet, rekening houdend met het geheel van het systeem, onderworpen worden aan een
specifieke veiligheidsanalyse. De systematische veiligheidsanalyse aan de hand van een
probabilistische risicoanalyse, waarbij de invloed van de betrouwbaarheid van iedere
component op het globale risico van de centrale wordt nagegaan, is een belangrijke
gemeenschappelijke karakteristiek van alle nieuwe concepten, of ze nu evolutionair of
revolutionair van aard zijn.
Op analoge wijze wordt een systematische ALARA-analyse bij ontwerpen doorgevoerd.
Hierbij wordt bij iedere component zijn betekenis voor de toekomstige dosisbelasting van
het personeel nagegaan voor alle levensfazes van de centrale: normale werking,
onderhoud en accidentele werking. Een uitbreiding van deze analyse naar de
ontmantelingsfaze wordt nog niet algemeen toegepast, doch lijkt onontbeerlijk.

2.6

De publieke aanvaarding
Eén van de drijvende krachten om te zoeken naar steeds betere centrales is zeker het
streven om de publieke opinie te overtuigen. Dit streven is waarschijnlijk de kracht die de
perceptie van een aanvaardbare frequentie voor ernstige ongevallen met ongeveer een
factor 10 per decade doet dalen (figuur 2.1) [2.6]. Het lijkt echter onwaarschijnlijk of
publieke aanvaarding op rationele wijze te veranderen is. Dit stimuleert de trend naar
totaal nieuwe ontwerpen waarbij kan geschermd worden met inherent veilige systemen
of passief veilige systemen, d.w.z. installaties waarbij in alle omstandigheden het
vermogen kan worden afgevoerd, zonder gebruik te maken van actieve systemen die
menselijk ingrijpen en/of uitwendige energietoevoer vereisen.

Evolutie in reactorveiligheid [2.6]
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Men moet zich echter realiseren dat de absolute passieve veiligheid niet bestaat. Er zijn
altijd scenario's uit te denken waarbij een systeem dat warmte ontwikkelt uiteindelijk
oververhit geraakt en zijn integriteit verliest. Veiligheid (een betere score volgens een PRAanalyse) kan evenwel verhoogd worden door het gebruik van passieve systemen, die in
ontwerpomstandigheden hun functie gedurende een bepaalde tijd op een passieve
wijze kunnen vervullen. Het gebruik van passieve systemen is des te gemakkelijker
naarmate het vermogen van de installatie kleiner is en zijn warmtecapaciteit hoger. Men
komt aldus tot een ontwerp van grote systemen met een laag vermogen, wat meestal
economisch niet meer interessant is. Daarenboven stelt zich de vraag of publieke
aanvaarding niet eerder steunt op economisch voordeel. Indien er voor de leden van de
bevolking geen herkenbaar economisch voordeel geassocieerd wordt aan een
bepaalde technologie, zal deze technologie steeds afgewezen worden, zodra er een
potentieel veiligheidsrisico aan wordt gekoppeld, hoe laag dat risico ook is. Wanneer
men door de afwijzing van een technologie zichzelf economisch treft, zullen de risico's op
een veel rationelere wijze afgewogen worden.
In deze zin zal ook een uiterst veilige kernenergie (door het steeds verlagen van de
theoretische ongevalsfrequentie) aan een steeds stijgende kost (tengevolge van het
verder toevoegen van veiligheidssystemen) niet leefbaar blijken. Publieke aanvaarding is
wellicht mogelijk met de huidige veiligheidsstandaard, mits de economische
competitiviteit voelbaar is, of wanneer de mogelijke nadelen van alternatieven, bv. te
wijten aan het broeikaseffect, bedreigend worden.

2.7

Remmende factoren
Nieuwe ontwikkelingen en zeker de revolutionaire veranderingen zullen afgeremd
worden door de wens van de uitbaters en de veiligheidsinstanties om beproefde
technologie toe te passen. Dit volgt gedeeltelijk uit een bezorgdheid voor de veiligheid,
maar vooral uit een begrijpelijke afkeer voor economische risico's. Indien zou blijken dat
een nieuwe technologie niet naar wens functioneert, kan het rendement van een
belangrijke investering gedurende lange tijd wegvallen en zelfs negatief worden. Voor
grote veranderingen of revolutionaire concepten zullen demonstratie-eenheden moeten
worden gebouwd en uitgetest in normale en accidentele omstandigheden, met de
ermee gepaard gaande financiële inspanningen. Deze inspanningen zullen wellicht
slechts door grote nucleaire constructeurs worden geleverd, al dan niet ondersteund door
de overheid van nucleaire landen.
In België worden de veiligheidsaspecten van de centrales met een periode van tien jaar
herzien. Dit legt ook de tijdsconstante vast van evolutionaire aanpassingen aan
bestaande centrales. Onafhankelijk van weerstand tegen al te vlugge verandering,
kunnen evolutionaire veranderingen met beproefde technologie ook geremd worden
door de kosten van de implementatie. Een te dure kernenergie zal inderdaad snel
uitdoven, tenzij geen alternatief beschikbaar is, gezien bv. een nieuwe perceptie van het
broeikaseffect.
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Aspects techniques
des nouveaux réacteurs

Les différents critères auxquels devraient satisfaire les concepts nouveaux de réacteurs
avancés doivent répondre à deux lois qui s'énoncent comme suit.
L'application stricte et complète de ces critères insère l'activité humaine considérée dans
le monde extérieur avec un minimum de "nuisances" (pris au sens large du terme) en
toute circonstance.
La réalisation doit être compatible avec le degré de faisabilité technologique atteint au
niveau de la conception, de la réalisation et de l'utilisation.
La première loi n'est en quelque sorte que la reformulation en plus général du second
principe de la thermodynamique, en y incluant des composantes "écologiques" et
"sociologiques". La seconde loi n'est que la mesure de la probabilité de réalisation d'une
" uvre" humaine dans un contexte donné. Cette probabilité de réalisation est fonction de
deux paramètres:
le "pouvoir" ou la faisabilité technico-économique,
le "vouloir" ou l'acceptance par le public.
Dans le cadre du développement futur de la production d'électricité d'origine nucléaire,
les unités de production devront répondre à une série de critères issus de ces deux lois.
Ces critères peuvent être énoncés et groupés par discipline.
technologiques

Rendement élevé
Le point chaud du fluide caloporteur doit être le plus élevé possible, afin d'obtenir un
rendement thermodynamique et global maximum.
Le taux de disponibilité doit être supérieur à 80%.
Rapport "nombre de fissions/nombre de transmutations" pour l'ensemble de l'unité
productrice aussi élevé que possible. Physiquement, cela signifie que l'énergie moyenne
des neutrons doit être maximalisée ou encore que le neutron "rapide" produit moins
d'actinides mineurs par atome lourd que le neutron "lent ou thermique".
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Minimalisation des déchets créés par le cycle du combustible. Ce but peut être atteint en
augmentant d'une part le taux de combustion des éléments combustibles et en
diminuant d'autre part leur radiotoxicité à long terme.
de sûreté

Maintien de façon contrôlée des éléments radio- et chimiotoxiques à l'intérieur du site,
quelles que soient les circonstances incidentelles ou accidentelles. Cette obligation est
tout autant d'application pour toutes les autres activités du cycle du combustible.
Evacuation de l'énergie créée sous quelque régime que ce soit sans apport extérieur
d'énergie, quelles que soient les circonstances, afin de maintenir l'ensemble de l'unité
sous contrôle quant au confinement des radionuclides.
Evaluation en temps réel de l'évolution de l'état de l'unité de production et du risque
inhérent à cet état. Cette évaluation, pour autant qu'on la veuille fine, doit s'appuyer sur
une information suffisante et claire fournie par l'instrumentation et l'exploitation des
données en temps réel.
Etablissement d'un ensemble cohérent de règles de sûreté et d'une procédure claire
d'application et de modification de ces règles.
socio-économiques

Standardisation de la conception, de la construction, des règles d'exploitation, de la
procédure de surveillance, des moyens d'intervention et du reconditionnement des
composants.
Meilleure intégration des unités de production dans le tissu socio-économique (ne plus
rejeter ce type d'unité dans un "désert").
Il semble qu'aucun réacteur nucléaire existant ou ayant existé physiquement ou à l'état
de projet ne rencontre tous les critères. Tout nouveau design de réacteur sera le résultat
d'une optimisation. Il apparaît aussi que l'actuel réacteur refroidi à l'eau, bien que
robuste, n'esi pas l'optimum rêvé.

3.1

Elément combustible
L'élément combustible constitue l'unité manipulable de base à l'intérieur d'une centrale
de puissance. Il se présente, dans les réacteurs actuellement en service, sous la forme
d'un faisceau de barreaux ou d'aiguilles combustibles dont les gaines métalliques
soudées contiennent des pastilles cylindriques de matières fissiles et/ou fertiles. Cette
géométrie est conservée dans tous les nouveaux designs d'éléments combustibles
avancés, à l'exception de ceux des réacteurs refroidis OVK gaz.
La gaine du barreau ou de l'aiguille combustible forme la première barrière de protection
contre la dispersion des nuclides radioactifs présents dans l'élément combustible pendant
et après son séjour en pile. C'est pourquoi l'étude du comportement en pile des barreaux
ou aiguilles a toujours été et est encore considérée comme la base des études ayant
comme objectif l'augmentation du taux de combustion. Actuellement, le taux de défauts
de gaines enregistré dans les réacteurs de puissance est de e-5 (barreaux fissurés par
barreaux ayant atteint leur taux de combustion).
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Le but poursuivi par les études en cours est d'augmenter le taux de combustion moyen
des éléments combustibles (de 10 à 20%) tout en diminuant d'un ordre de grandeur
(tacteur 10) la probabilité de fissuration des barreaux ou aiguilles combustibles.
3.1.1

Réacteurs thermiques avancés

Tous les réacteurs de puissance actuellement en service sont munis d'une boucle primaire
à eau sous pression (PWR) ou à vapeur (BWR) circulant dans un échangeur eau-vapeur ou
se détendant dans une turbine. Cette disposition ne sera pas modifiée dans les
conceptions avancées, sauf pour les projets PIUS et SIR, où la conception en boucle est
remplacée par une du type "piscine" (on supprime le circuit primaire et on introduit
l'échangeur eau-vapeur dans la cuve).
Dans tous les dessins existants de réacteurs futurs, on trouve les mêmes caractéristiques
générales pour les éléments combustibles, à savoir que
•

le combustible se présente sous forme d'une colonne de pastilles d'oxyde fritte, gainée
par un tube métallique;

•

le matériau de gaine reste un alliage de zirconium, le zircaloy, car il possède les
propriétés suivantes:
un point de fusion élevé,
une absorption négligeable des neutrons thermiques avec, pour conséquence
importante, une très faible activation du matériau de gainage,
une bonne conductibilité thermique,
une couche passivante d'oxyde résistante chimiquement et mécaniquement.
Ces bonnes propriétés ne doivent pas faire oublier que ce type d'alliages peut dissoudre
des quantités importantes d'hydrogène dont les effets néfastes sur les propriétés
mécaniques sont bien connues. Les dégâts radiatifs des neutrons sur ce matériau
induisent un changement de géométrie de la gaine ainsi qu'un durcissement de l'alliage
diminuant la ductilité résiduelle ou, en d'autres termes, sa capacité de se déformer
plastiquement sous l'effet de charges instantanées supérieures à sa limite élastique. Cette
dernière propriété est particulièrement importante en cas de transitoires incidentels et
accidentels, car elle augmente considérablement le risque de rupture au niveau de la
gaine en fin de vie [3.6; 3.7].
Si l'effet de l'hydrogène sur les propriétés de la gaine peut être prédit ou prévu, la
cinétique d'hydruration de la gaine est moins bien modélisée, car trop dépendante des
conditions environnementales changeantes au niveau du fluide caloporteur (l'eau en
l'occurrence) [3.8; 3.9]. Les dégâts radiatifs induits par les neutrons sont encore moins bien
modélisés et aucune extrapolation des conséquences à plus hautes fluences n'est
possible de façon fiable à ce jour et ce, quels que soient l'alliage considéré et le type de
neutrons considéré: thermiques (peu énergétiques) ou rapides (à haute énergie,
supérieure à 0.1 Mev) [3.10; 3.11].
Le combustible n'est étudié qu'en fonction de l'impact de son comportement en pile sur
la durée de vie de la gaine. Cet effet se marque par le gonflement de la matrice
combustible au cours de l'irradiation, le relâchement de gaz hélium, krypton, xénon
produits par la fission (gaz de fission) et les diminutions de densité ou accroissements
immédiats de volume accompagnant les phénomènes d'élévation de température ou de
changement d'état (fusion de la partie centrale du combustible lors de certains
transitoires sévères; trois fois la puissance nominale moyenne) [3.12; 3.13].
L'interaction entre fluide caloporteur primaire (eau à 70-150 bars) et gaine du barreau
combustible produit, dans les deux types de réacteurs à eau (bouillante et pressurisée),
des dépôts spécifiques aux conditions rencontrées (présence d'additifs, acide borique,
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carbonate de lithium, ...; régime thermohydraulique; transfert d'énergie; ...j. Ces dépôts
ont la malencontreuse propriété de catalyser les réactions d'oxydation gaine-eau qui
diminue l'épaisseur de la gaine par l'oxydation du zirconium et augmente par là même la
teneur en hydrogène de cette gaine [3.14; 3.15].
Ne pouvant extrapoler de façon fiable à très haut taux de combustion (supérieur à 50
GW.d.tM-1), les concepteurs ou fuel vendors sont contraints de s'appuyer sur deux types
de résultats d'expériences: les résultats d'expériences paramétriques, généralement
réalisées en réacteurs expérimentaux afin de mieux préciser le ou les modèles physiques
ainsi que les lois qui les régissent, et les résultats d'expériences statistiques, menées dans
des réacteurs de puissance suivant une procédure préétablie après interprétation des
résultats des expériences paramétriques [3.16; 3.17].
Actuellement, les interactions gaine-eau primaire et la cinétique d'hydruration de l'alliage
de zirconium limitent le taux de combustion en régime stationnaire ou "normal". Par
contre, en régime non-stationnaire, le comportement du combustible joue un rôle
prépondérant dans les scénarios de fissuration de gaine. La progression vers des taux de
combustion élevés ne pourra donc se faire que par petites étapes en adaptant à la fois
design du barreau et matériaux. On peut estimer que le faux de combustion de 60
GW.d.tM-1 pourra être atteint d'ici l'an 2000 et que tout dépassement, programmé pour
2010-2015, se fera avec des modifications de design permettant de diminuer les additifs à
l'eau primaire (moins on a d'ions présents dans l'eau, moins les transferts de masse sont
importants) et grâce à de légères modifications dans la composition du matériau de
gaine pour garder un minimum de ductilité résiduelle.
3.1.2

Réacteurs à neutrons rapides

Ce type de réacteurs est toujours considéré comme un des successeurs possibles des
réacteurs de puissance refroidis à l'eau. La conception des éléments combustibles ne
diffère pas énormément de celle des réacteurs à eau quant à la géométrie; il s'agit
toujours de colonnes de pastilles combustibles à base d'oxydes mixtes dont la teneur en
plutonium est plus élevée (15 à 30% de plutonium au lieu des 5 à 10% pour les
combustibles chargés dans les réacteurs thermiques). La géométrie des aiguilles
combustibles ainsi que leurs conditions de fonctionnement évitent pendant les /4 de leur
temps de vie (150 GW.d.tM-1) les problèmes d'interaction mécanique entre combustible
et gaine. La limitation en taux de combustion est actuellement liée aux dégâts radiatifs
que subit le matériau de gaine (à ce niveau, on estime qu'en moyenne chaque atome
du gainage aura été déplacé 150 fois de sd position sous l'effet de l'interaction atomeneutrons à haute énergie) [3.18].
Pour soutenir ce taux de dégâts radiatifs, deux grandes classes d'alliages, les aciers
inoxydables austénitiques et ferritiques, ont été sélectionnées après expériences en pile et
mesures des propriétés mécaniques résiduelles. La nuance austénitique optimisée en pile
a comme composition de base celle qui avait été choisie conjointement par les instituts
de recherche belges et allemands en 1970 pour le premier coeur du réacteur SNR de
Kalkar. Depuis 1980, cette nuance d'acier s'est comportée de façon plus que satisfaisante
dans le réacteur Phénix, que ce soit comme gainage des éléments classiques (driver fuel)
ou expérimentaux. L'optimisation est moins poussée pour les aciers ferritiques. Le taux de
combustion atteint par les éléments combustibles gainés par cette nuance est de
90GW.d.tM-l. Par contre, les tubes enveloppes des éléments combustibles récents sont
tous en acier ferritique, car ils ne gonflent pas (leur densité reste constante) même sous
des doses neutroniques de 150 dpa (déplacements par atome).
D'autres combustibles ont été testés (carbure et nitrure mixte d'uranium, alliages
métalliques à base d'uranium, de plutonium et de zirconium) sous différents designs
(pastilles, poudres vibrocompactées, sphères compactées, barres extrudées, ...). Les
résultats sont prometteurs pour les alliages métalliques dont la température de gaine est
maintenue à 500°C et les sphères en nitrure compactées dans une gaine en acier. Des
taux de combustion égaux ou légèrement inférieurs à ceux des combustibles oxydes ont
été atteints sans que des fissures de gaine soient observées [3.19].
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II reste toutefois à préciser que l'objectif à atteindre (200 GW.d.tM-1) demande certes
quelques développements et confirmations expérimentales de longue durée, mais que le
comportement en transitoire du combustible oxyde est moins critique pour le réacteur à
neutrons rapides que pour le réacteur à neutrons thermiques. Pour les autres combustibles
céramiques (nitrures et carbures), les problèmes d'interaction mécanique pourraient
devenir très pénalisants. Les problèmes de compatibilité entre combustibles métalliques
et gaines sont tels que la température d'interface doit rester inférieure à 700°C (formation
d'une phase liquide eutectique complexe au-dessus de 700°C entre éléments de la gaine
et du combustible).
3.1.3

Réacteurs refroidis au gaz

L'élément combustible est constitué d'un bloc de graphite contenant des chenaux où
s'écoule le gaz caloporteur, l'hélium, et des chenaux remplis de sous-ensembles
combustibles qui sont des compacts graphite/particules combustibles enrobées.
Ces particules enrobées sont constituées d'un noyau en oxyde ou nitrure en à raison de
20% ou d'un mélange mixte uranium-plutonium. Ce noyau est enrobé dans deux couches
de carbone destinées à accomoder le gonflement dû aux produits de fission solides et
gazeux. Cet ensemble est recouvert d'un triplex graphite/carbure de silicium/graphite
pour assurer l'étanchéité aux radionuclides.
Les principaux avantages de ce type de combustible résident dans
•

son faible taux de fissuration en régime normal et incidentel,

•

sa résistance aux hautes températures (T l,600°C),

•

sa bonne rétention des produits de fission gazeux ou solides à températures élevées,

•

son excellente conductibilité thermique et sa faible densité de fission dans le coeur.
Ces avantages sont contrebalancés par le fait que tout retraitement de ce combustible
est impossible et que cet élément doit être conditionné pour être protégé de tout
contact avec des composés oxydants. L'élimination en fin de vie de l'ensemble
graphite/carbone/combustibles/produits de fission et actinides mineurs devra se faire par
enfouissement en couches profondes et des études complémentaires devront être
entreprises afin d'en établir la faisabilité.

3.1.4

Comportement du barreau combustible en phase accidentelle

Le comportement en conditions accidentelles des barreaux et des éléments combustibles
des réacteurs de puissance, dit avancés, refroidis par l'eau ne sera en rien différent de
celui des réacteurs nucléaires actuellement en service. L'expérience acquise au cours des
essais de simulation d'accidents graves ainsi que les informations et les enseignements
tirés de l'accident de Three Mile Island pourront toujours être complètement exploités.
Seuls, l'environnement, les conditions de fonctionnement et/ou l'instrumentation limiteront
les conséquences d'un accident vers "l'extérieur".
Bien que les résultats à notre disposition ne soient qu'expérimentaux, il apparaît que la
marge entre les conditions nominales de fonctionnement et les conditions limites pour
observer un défaut d'étanchéité sur les aiguilles contenant de l'oxyde mixte (ou
combustible MOX) est nettement plus grande pour l'élément combustible rapide. Cet état
de choses résulte surtout des conditions générales de fonctionnement, des matériaux
utilisés et des propriétés du fluide caloporteur. Nous pouvons citer, parmi tous ces facteurs,
•
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un fluide caloporteur métallique possédant une excellente conductibilité thermique et
dont le point chaud (ou température la plus élevée) est 300°C en-dessous de sa
température d'ébullition; ces deux effets se combinent pour assurer un refroidissement
suffisant des aiguilles combustibles en cas de diminution de débit;
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•

une absence d'interaction mécanique entre ta gaine et le combustible jusqu'à des taux
de combustion très élevés;

•

une possibilité de porter une partie importante du centre de la colonne combustible (20%
en volume) à une température supérieure à celle de la fusion (2,750°C) sans qu'on
observe de rupture de gaines et cela, pour des combustibles dont le taux de combustion
se situe au-delà des 100 GW.d.tM-1 (supérieur au double du taux de combustion
actuellement atteint dans les réacteurs à eau légère).
La situation est tout autre pour les autres aiguilles combustibles à base de nitrures, de
carbures ou d'alliages métalliques. Leurs conditions de fonctionnement se rapprochent
de celles du barreau combustible des réacteurs à eau légère (interaction combustiblegaine). Les avantages liés à la géométrie des aiguilles et à leur comportement en pile
disparaissent, bien qu'un test intégral effectué dans le réacteur expérimental américain
E8R2, chargé d'un cœur entièrement métallique, ait montré qu'un accident de réacfivifé
du type "Tchernobyl" était peu probable, si pas impossible (voir section S3.6.1).

3.2

Fluides caloporteurs et production d'énergie
Le fluide caloporteur doit en principe posséder deux qualités nécessaires pour que l'unité
de production d'électricité soit thermohydrauliquement intrinsèquement sûre et
performante:

•

une bonne stabilité physicochimique ainsi qu'une résistance à l'action des rayonnements
ambiants,
un point de fonctionnement (pression et température) le plus élevé possible tout en
respectant le critère précédent et en gardant une bonne compatibilité avec les
matériaux de gainage et de structure.
Dans l'ordre décroissant de respect de ces deux critères, on peut citer

•

les gaz (l'hélium est le seul considéré pour l'instant) qui répondent aux deux critères,

•

les métaux liquides (le sodium) qui répondent au second critère,

•

l'eau sous pression qui ne répond à aucun de ces critères.
Bien que l'eau soit décomposée (radiolyse), vaporisée à basse température (Tcritique =
374°C) et soit thermodynamiquement incompatible avec les matériaux de gainage,
l'opération des réacteurs à eau depuis plus de 30 ans démontre qu'en régime normal, il
n'y a pas de problème majeur à conduire ce type de réacteur. Toutefois, l'accident de
TMI montre qu'en régime accidentel

•

la fusion des éléments combustibles est importante dès que le niveau baisse dans la cuve,
le corium (cœur fondu) entre en contact avec l'enceinte du circuit primaire et la cuve.
Les réacteurs refroidis au sodium remplissent parfaitement les conditions imposées par le
second critère, mais en régime d'ébullition ils peuvent montrer une instabilité neutronique
(voir section S3.6.1); toutefois, le problème majeur posé par ce type de fluide caloporteur
provient de l'interaction de leur aérosol avec l'air [3.23].
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Reactorsturing
Het begrip reactorsturing omvat verschillende aspecten. In eerste instantie komt het erop
aan een reactor op vermogen op elk moment kritisch te houden door de controle op de
reactiviteit. Daarnaast omvat sturing ook het beheer van alle aan de reactor
geassocieerde kringen. De aspecten van sturing worden eerst kort besproken. Daarna
worden enkele principes behandeld die gebruikt worden om de betrouwbaarheid van
instrumentatie en controlesystemen (I&C) van de reactor te verhogen. In de tweede
sectie worden enkele geavanceerde reactiviteits-controletechnieken opgesomd. De
derde sectie schetst aan de hand van een voorbeeld (Electricité de France) de evolutie
van de gebruikte technologie inzake I&C en controlezaal-ontwerp.

3.3.1

Basisprincipes

van de reactor

De sturing van de reactor in normaal bedrijf en in onregelmatige situaties omvat
verschillende aspecten.
Tijdens de werking van de reactor moet het vermogen van de centrale aangepast
worden aan het door het elektrische net gevraagde vermogen. Nucleaire
elektriciteitscentrales zijn in wezen basislast-centrales. Dit houdt in dat zij 24 uur op 24 het
basisvermogen leveren voor een bepaalde regio. Fluctuaties in en piekverbruik van
elektrische stroom worden overdag essentieel opgevangen door elektriciteitscentrales die
werken op fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool). Vermogenaanpassingen van
bijvoorbeeld vijf of tien procent komen bij nucleaire centrales echter regelmatig voor. Ze
worden verwezenlijkt door de positie van de controlestaven in de reactorkern te wijzigen
of (bij lichtwaterreactoren] de boorconceniratie te wijzigen (verminderen voor een
vermogenstijging). Vermogenaanpassingen gebeuren bij de meer recente types
automatisch, waarbij de overschakeling op manuele besturing op elk moment mogelijk is.
Een klassieke PWR werkt ongeveer één jaar ononderbroken. Daarna wordt de reactor
gestopt en moet de meest uitgeputte splijtstof ontladen en vervangen worden (meestal
één derde). Een CANDU-reactor kan herladen worden tijdens de vermogenwerking zelf
en zal bijgevolg enkel gestopt worden voor onderhoudswerkzaamheden. Het stoppen en
starten van een reactor gebeurt volgens strikte procedures en neemt typisch enkele uren
tot dagen in beslag. Deze procedures eisen een hoge concentratie van de operatoren
en maken een overzichtelijke presentatie van alle noodzakelijke signalen noodzakelijk.
Veel reactortypes kunnen automatisch starten, waarbij de operatoren enkel een
controletaak uitoefenen. De overschakeling op manuele besturing is op elk moment
mogelijk.
Tijdens de vermogenwerking van de reactor daalt de totale reactiviteit van de splijtstof
door het verbruik van U-235 (splijtstofafbrand of burnup). Dit verbruik wordt algemeen
gecompenseerd door het uittrekken van de controlestaven uit de kern, het gelijktijdig
afbranden van neutronen-absorberende stoffen of (bij lichtwaterreactoren) het
verminderen van de boorconcentratie. Het regelen met de controlestaven kan
automatisch en manueel gebeuren. De concentratie van de eventuele neutronenabsorberende stoffen is begroot op de tijd dat het splijtstofelement in de reactor zit.
Regelingen op de boorconcentratie zijn altijd manueel. De moderne PWR centrales
gebruiken een combinatie van de drie regelmethodes.
Wanneer de werking van de reactor onregelmatig wordt, moet de reactor gestopt
worden. Dit kan op een gecontroleerde manuele wijze gebeuren als er voldoende tijd is.
In andere gevallen moet de reactor "gescramd" worden. Dit gebeurt door de
controlestaven, samen met extra veiligheidsstaven, snel in de reactorkern te brengen
(elektrisch, pneumatisch of met behulp van de zwaartekracht). Bij de gasgekoelde
reactoren wordt, naast het inbrengen van de staven, een grote hoeveelheid
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boorhoudend materiaal in daartoe voorziene kanalen gedropt. Een noodstop volgt
meestal automatisch op één of ander relevant alarmsignaal. Een manuele noodstop is bij
elke reactor mogelijk.
De vier voorgaande gevallen zijn voorbeelden van vermogensturing. Het zijn dus
regelingen op de neutronenflux in de kern. Daarnaast gebeurt vanzelfsprekend ook de
procesregeling van primaire en secundaire kringen en de geassocieerde kringen
(zuivering, noodkoeling, sfilsfandkoeling, boorregeling, ...). de regeling van de
verschillende ventilatiekringen en de stralingscontrole vanuit de controlezaal van de
reactor. Sommige reactorconcepten voorzien een centralisatie van alle alarm- en
regelsignalen in één controlezaal, terwijl andere types (bv. de nieuwe CANDU-3) een
decentralisatie van controlefuncties vertonen, waarbij controle- en stuurpanelen zoveel
mogelijk in de nabijheid van de te bewaken installatie geplaatst worden.
van procesparameters
Het meten van procesparameters met behulp van drukopnemers, debietmeters,
thermokoppels, fluxmeters, stralingsdetectoren e.d, heeft samen met de verwerking van
de controle- en alarmsignalen en het signaalverkeer tussen de controlezaal en de
reactorcomponenten zelf een grondige technologische evolutie meegemaakt. Het
gebruik van digitale technieken heeft tot gevolg dat de recent gebouwde reactoren en
zeker de nieuwe reacforconcepten voor signaalverwerking en procescontrole zoveel
mogelijk gebruik maken van microprocessortechnologie. Bij het ontwerp en vooral bij het
testen vóór ingebruikname wordt rekening gehouden met het feit of de geïnstalleerde
instrumentatie al dan niet een veiligheidsfunctie vervult. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen
instrumentatie die bij het onvoorzien uitvallen zelf niet rechtstreeks een gevaarlijke situatie
veroorzaakt en waarbij de bewaking op de veiligheid van de reactor niet in het gedrang
komt;
instrumentatie die bij het onvoorzien uitvallen zelf niet rechtstreeks een gevaarlijke situatie
veroorzaakt maar waarbij de bewaking op de veiligheid, door het verlies van
noodzakelijke informatie, in het gedrang komt;
instrumentatie die bij het onvoorzien uitvallen rechtstreeks een gevaarlijke situatie
veroorzaakt.
In het tweede en hef derde geval spreekt men van safety-related 1&C. In het tweede
geval kan men ofwel overgaan op een reserve-installatie ofwel de reactor zo snel
mogelijk, en in de mate van het mogelijke volgens standaardprocedures, stoppen. In het
derde geval gaat het meestal over een verlies van controle op de reactiviteit en moet er
overgegaan worden op noodprocedures om de reactor zo snel mogelijk in een veilige
toestand te brengen.
van de reactor
De I&C van de reactor is op verschillende manieren beschermd tegen storingen van
buitenaf.
Controlezalen en kabelbanen worden voorzien van een klassiek sprinklersysteem
(brandbestrijding).
Een nucleaire installatie kan bij uitvallen van de elektrische voeding via het openbare net
onmiddellijk overschakelen op stroom geleverd door batterijen en/of dieselgeneratoren.
In gebieden waar het risico op aardbevingen bestaat worden extra voorzieningen
getroffen bij de constructie van het reactorgebouw.
De goede werking van de I&C kan gestoord worden door elektromagnetische
interferentie. Bij de constructie van het reactorgebouw en de controlezaal in het bijzonder
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wordt getracht zoveel mogelijk afscherming tegen storende invloeden van buitenaf te
voorzien (principe van de kooi van Faraday). Dit probleem wordt belangrijker naarmate
men meer micro-eiektronica gebruikt in de I&C.
van de betrouwbaarheid
Voor het verhogen van de betrouwbaarheid van de reactor-I &C worden enkele
basisprincipes gehanteerd.
Redundantie

Door bepaalde delen van de reactorinstrumentatie dubbel, drievoudig of viervoudig uit
te voeren verhoogt de betrouwbaarheid inzake de werking ervan, aangezien de kans dat
identieke systemen gelijktijdig falen kleiner is dan de kans dat één enkele versie ervan
faalt. De redundantie kan op verschillende niveaus uitgevoerd worden: van identieke
relais in parallel of in serie tot een "reserve" confrolezaal die de belangrijkste
sturingsfuncties bevat, identiek aan die van de hoofdcontrolezaal. Hierna volgen enkele
voorbeelden.
Een relais die in normaal bedrijf gesloten staat heeft als functie een stroomkring te
onderbreken. Als men de zekerheid inzake de onderbrekingsfunctie wil verhogen kan
men enkele identieke relais in serie zetten. Wanneer de relais door hetzelfde signaal
geactiveerd worden is het al voldoende dat er slechts één functioneert om de kring te
onderbreken. Dit principe wordt toegepast bij de veiligheidsstaven van de reactor. Deze
staven blijven uit de kern omdat ze aangetrokken worden door een magnetisch veld,
opgewekt door een stroomkring. Bij een noodstop (scram) wordt de stroomkring
onderbroken door het openen van een relais. De magnetische aantrekkingskracht
verdwijnt en de controlestaaf valt, door zijn eigen gewicht, in de kern van de reactor.
Van een relais die in normaal bedrijf open staat (stroomkring onderbroken) worden
meerdere identieke exemplaren in parallel voorzien. De opdracht "stroomkring sluiten"
wordt verzekerd vanaf het moment dat minstens één relais functioneert.
De instrumentatie van kringen voor noodkoeling wordt, net zoals de kringen zelf, in
identieke versies naast elkaar voorzien. Bij de nieuwe reactorconcepten is een
drievoudige of viervoudige redundantie courant.
De meeste nieuwe reactorontwerpen zijn voorzien van een nood-controlezaal buiten het
reactorgebouw. Deze controlezaal bevat alle instrumentatie die nodig is om de reactor in
een veilige toestand te brengen, ofwel volgens de standaardprocedures, ofwel door het
gebruik van noodprocedures.

Fail safe-instellingen

Bi] het ontwerpen van elektronische kringen wordt rekening gehouden met de toestand
waarin de kring komt bij het uitvallen van de (lokale) voeding voor de verschillende
componenten. Er wordt voor gezorgd dat de positie dat een relaiscontact inneemt bij het
wegvallen van de voeding de meest veilige is. De fail-safe instelling van de relais die op
de stroomkringen van de controlestaven staan is dus zo dat de relais, bij het uitvallen van
hun voeding, de stroomkring onderbreken, zodat de staven in de kern vallen.

Fysische scheiding

De redundantie van instrumentatie voor noodkoeling is niet volledig als de verschillende
uitvoeringen van de controle-instrumentatie via dezelfde lijnen gevoed worden en in
eenzelfde ruimte opgesteld staan. Om bijvoorbeeld brandschade op de installaties voor
noodkoeling te beperken worden de identieke parallelle systemen in afzonderlijke
compartimenten van het reactorgebouw opgesteld. Een reactorconcept waarbij dit
principe zeer ver doorgedreven is, is de Frans-Duitse EPR (bijlage 2). De kringen voor
noodkoeling en de bijbehorende instrumentatie zijn viervoudig uitgevoerd en volledig
gescheiden symmetrisch opgesteld rond de reactor. De meeste nieuwe
reactorconcepten zijn ook uitgerust met een reserve-controlezaal die buiten het eigenlijke
reactorgebouw opgesteld staat en aldus bereikbaar blijft als het reactorgebouw bij een
LOCA ontoegankelijk wordt. Deze controlezaal bevat de belangrijkste functies om een
centrale in een veilige toestand te brengen gedurende de opvolging van een accident.
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Standaardisatie

Door tijdens het ontwerp van de instrumentatie zoveel mogelijk gebruik te maken van
standaardcomponenten verhoogt men de globale betrouwbaarheid van de schakeling.
Het aanwenden van microprocessortechnologie in reactorinstrumentatie is bijna volledig
gebaseerd op het gebruik van standaardcomponenten.

Fouttolerantie

Een fouttolerant systeem is een systeem dat, ondanks het optreden van externe fouten,
toch nog zinvolle taken kan uitvoeren. Een fail-safe systeem is in die zin fouttolerant omdat
het bij het optreden van een fout van buitenaf (bv. het uitvallen van de
voedingsspanning) het systeem automatisch in een veilige toestand brengt.
In de volgende paragrafen wordt beknopt de praktische verwezenlijking van deze
basisprincipes bij de nieuwe reactorontwerpen besproken.

3.3.2

Reactiviteitscontrole

De basisprincipes inzake reactiviteitscontrole blijven bij zowat alle nieuwe
reactorconcepten dezelfde. Het gebruik van controlestaven en brandbare giffen in de
splijtstof blijft algemeen gebruikelijk, evenals het gebruik van opgelost boor als
neutronenabsorber in lichtwaterreactoren. De technologische evolutie van de
controlemiddelen concentreert zich op de perfectionering van deze systemen, eerder
dan op nieuwe concepten.
op de storing van het neutronen-fluxprofiel

Controlestaven worden in de reactor gebruikt voor vermogenregeling. Het grote nadeel
van dergelijke staven is dat hun neutronenabsorberende werking plaatselijk is, zodat het
fluxprofiel in de reactor zeer sterk verstoord wordt. Dit leidt enerzijds tot een onregelmatig
en plaatselijk discontinu verbruik van de splijtstof, maar kan ook, aangezien een
absorberende staaf de flux als het ware van zich "wegduwt" plaatselijk tot een
oververhitting van de splijtstof leiden (zogenaamde hot spots). De klassieke
controlestaven worden
"zwarte controlestaven" genoemd, aangezien hun
neutronenabsorptie zowat totaal is. Het gebruik van andere neutronenabsorberende
stoffen en een herontwerp van de constructie hebben geleid tot de introductie van
"grijze controlestaven", die dus neutronen absorberen, maar de flux niet té sterk
onderdrukken, met het gevolg dat het globale profiel niet te sterk verstoord wordt. Ook
wordt er meer en meer gebruik gemaakt van verlengstukken aan de staven (rod
followers). Als een klassieke staaf uit de kern getrokken wordt komt er in de plaats ruirmïe
vrij voor koelmiddel (gas of water). Voor de neutronen is dit een bruuske wijziging van de
omgevingscondities: ze worden plots niet meer geabsorbeerd. Dit kan aanleiding geven
tot lokaal verhoogde neutronenfluxen, en dit vooral bij lichtwaterreactoren, aangezien de
neutronen, bij het wegnemen van de staaf, plotseling, in plaats van geabsorbeerd te
worden, vertraagd worden tot splijtingscapaciteit. Als nu de controlestaaf voorzien wordt
van een verlengstuk (bv. uit roestvrij staal) is de overgang bij het uittrekken van de staaf
minder drastisch en blijft het fluxprofiel grotendeels behouden. Bij waterreactoren komt er
zodoende ook geen moderator in de plaats, zodat het optreden van vermogenpieken
beperkt blijft.
op de produkiie van vloeibaar actief afval

Het nadeel bij het gebruik van boorhoudend water voor reactiviteitscontrole in
waterreactoren is het creëren van vloeibaar radioactief afval. Extra anti-reactiviteit in de
reactor brengen is mogelijk door eenvoudig de boorconcentratie in het toevoegwater te
verhogen. Een verlaging van de boorconcentratie (bv. voor een vermogenstijging of een
regelmatige compensatie van de splijtstof-afbrand) is echter alleen maar mogelijk door
het primaire water af te voeren en te vervangen door water met een lagere
boorconcentratie. Op deze wijze creëert men bij elke vermogenstijging vloeibaar actief
afval. Het gebruik van de bovenvermelde "grijze" controlestaven voor vermogenfijnregeling laat toe enerzijds toch een regeling door te voeren zonder hef fluxprofiel te
veel te verstoren en anderzijds de boorregeling en het produceren van afval te beperken.
Dit principe is in alle lichtwaterreactor-concepten van de evolutionaire eerste generatie
voorzien.
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op de initiële splijtstofverrijking

Het idee van de rod follower voor de verplaatsing van moderatorwater als compensatie
van een controlestaaf, zoals aangehaald in vorig punt, kan ook omwille van andere
redenen gebruikt worden. Door in het begin van de cyclus dergelijke staven in de kern in
te brengen (en daardoor het water mechanisch te verplaatsen) vermindert op deze
posities ook de modererende werking van het water. Hierdoor wordt het
neutronenenergie-spectrum gewijzigd ( spectral shift): de neutronen blijven hun energie
langer behouden en hebben zodoende meer kans om door ingevangen te worden. De
staven worden uitgetrokken naarmate de cyclus vordert. Op deze manier wordt er in de
splijtstof initieel meer plutonium gevormd dat verderop in de cyclus weerom kan
verspleten worden. De verrijking aan fissiel materiaal kan dus bij de produktie van splijtstof
lager gehouden worden.
3.3.3

Evolutie van de Instrumentatie en controle-technologie
l&C-fechnologie

De controle-instrumentatie werd in sectie S3.3.1 ingedeeld volgens haar gedrag bij falen
en de gevolgen wat betreft het verzekeren van de veiligheid van de reactor. Volgens
haar werkelijke functie kan ze ingedeeld worden in vier categorieën:
•

controle-logica voor het opstarten en stoppen van de centrale en het toezicht op de
werking ervan,

•

instrumentatie voor de veiligheidskringen en voor de automatische noodstop van de
reactor,

•

analoge controle- en regelsignalen,

•

geassocieerde data-processing voor het toezicht op de centrale (data-verzamelsysteem).
Op basis van de evolutie van de instrumentatie-technologie heeft EdF haar bestaande en
nieuw ontworpen PWR's ingedeeld in drie generaties [3.1]. Deze evolutie kan als typisch
voorbeeld van een algemene tendens dienen, aangezien microprocessor-technologie
systematisch toegepast wordt in alle nieuwe reactorconcepten, inbegrepen de
watergekoelde reactoren met revolutionair concept en de gasgekoelde reactoren. In
tabel 3.1 is een overzicht van de evolutie weergegeven. De eerste generatie I&Ctechnologie vertoont logischerwijze een sterke gelijkenis met de instrumentatie van de
toenmalige centrales, werkend op fossiele brandstoffen.

Eerste generatie
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De inrichting van de controlezaal van de eerste generatie reactoren is gebaseerd op de
scheiding van de instrumentatie volgens de gebruiksfrequentie. De operatoren zitten in
het midden van de zaal aan een console waar de sturing van de belangrijkste functies
mogelijk was (bv. starten, stoppen, vermogenwijzigingen). De situatie is geschetst in figuur
3.1 ; figuur 3.2 geeft er een zicht van.
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I&C technology used in French planis [3.1].
Generation
first (900 MWe)

second (1300 MWe)

third (1450 MWe)

control logic (startup,
shutdown protection)

hardwired logic
electromagnetic relays

microprocessor-based
controllers

microprocessor-based
controllers

reactor protection

hard-wired logic
electromagnetic relays

microprocessor-based
controllers (SPIN)

dedicated systems

analog control and
regulation

analog hardware logic

numeric regulation
(micro-Z)

microprocessor-based
controllers

computer

computer

computer

operation
operator aid

none

computer

computer

diagnostic aid

none

none

none

main console and
secondary console

single console

4 workstations (1 display)

conventional equipment

conventional equipment

conventional equipment

Functions

data processing

control room

sensors

Grondplan van de "eerste generatie"-reactoren van EdF (900 AAWe)
1.
2.
3&4.
5.
6.
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normal operating area
telecommunications printers
Desk and vertical panel for
start-up procedures
post-accident operating area
common panels for two units
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Zicht op de controlezaal van de "eerste generatie"-reactoren van Ed F (900 MWe)

Tegen de wanden bevindt zich de secundaire instrumentatie en een overzichtssignalisatiepaneel. De elektronica-componenten zijn klassieke analoge bouwstenen,
elektromagnetische schakelrelais en uitwendig bedrade logicaschakelingen (hard-wired).
Er is één grote computer voorzien die enkel dient voor data-opslag.
Deze controlezaal-opbouw heeft duidelijk moeilijkheden veroorzaakt in het opvolgen van
het verloop van het TMI-accidenf. Door de lawine van alarmen, naast andere
controlesignalen, en de scheiding tussen het normale operatiepaneel en het
postaccident paneel heeft de operator extra moeilijkheden gehad om de noodzakelijke
informatie uit de signalisatie te filteren en gepast en snel te reageren.
Tweede generatie

Hef TMI-accident gebeurde tijdens de ontwerpfase van de zogenaamde tweede
generatie-reactoren van EdF. De ervaringen opgedaan uit tientallen jaren met de
gebruikte I C-technologie werd aangevuld met lessen die geleerd werden uit de studie
van het TMI-accident en leidde tot enkele belangrijke wijzigingen en besluiten die ook
algemeen voor alle reactortypes van de tweede generatie gelden.
Bij het ontwerpen van nieuwe monitorsystemen voor de consoles werd speciaal
aandacht besteed aan de ondubbelzinnige en duidelijke voorstelling van gegevens om
misinterpretaties te vermijden. Dit hield ook in dat er een soort filtering van informatie
doorgevoerd werd: de belangrijkste signalen worden bij wijze van spreken op het
voorplan gepresenteerd, terwijl minder cruciale gegevens niet permanent getoond
worden, maar wel eenvoudig kunnen opgevraagd worden.
De computers voor data-opslag werden dan ook vervangen door eenheden die niet
alleen gegevens opslaan, maar ze ook nog verwerken en ze, volgens bovenvemoemde
filosofie, in de controlezaal presenteren.
De belangrijkste wijziging naar de tweede generatie toe was wel het ontwerpen van
instrumentatie die grotendeels opgebouwd werd op basis van microprocessortechnologie. Nochtans heeft EdF, net zoals andere elektriciteitsproducenten en
constructeurs nooit negatieve ervaringen gehad met de klassieke elektronica in hun
reactoren. De steeds groter wordende hoeveelheid te verwerken informatie, in
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combinatie met de nieuwe technologieën die zich vanaf de jaren 70 opdrongen, heeft
geleid tot een algemeen toepassen van micro-elektronica in I&C.
Een tweede belangrijke wijziging betrof de inrichting van de controlezaal zelf. Waar op
het gebied van visualisatie van gegevens minder belangrijke informatie naar de
achtergrond geschoven werd, gebeurde bij de opbouw van de bedieningspanelen juist
het omgekeerde: de verdeling tussen primaire panelen op de operatorconsole en
secundaire panelen tegen de wanden van de zaal werd opgegeven wegens
onpraktisch (en bij het TMI-accident ronduit hinderlijk, aangezien ook de postaccident
panelen tegen de wand van de controlezaal stonden). Aangezien het onmogelijk is alle
functies binnen handbereik van één operator op een centrale console te voorzien, zijn bij
de tweede generatie reactoren ongeveer alle bedieningspanelen tegen de wanden van
de controlezaal geplaatst, met het paneel met de veiligheidsfuncties zo dicht mogelijk bij
de panelen die bediend worden bij normaal bedrijf (figuren F33 en F34).
Grondplan van de "tweede generatie"-reactoren van EdF (1,300 MWe)

workstations
auxiliary panel
mimic panel
supervisor's desk

Zicht op de controlezaal van de "tweede generatie"-reactoren van EdF (1,300 AAWe)
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Derde generatie

f

De zeer snelle evolutie van de microprocessor-technologie in het laatste decennium
maakt het mogelijk voor de derde generatie EdF-reactoren een controlezaalconcept te
realiseren dat op zijn beurt qua opbouw volledig tegengesteld is aan het concept van de
tweede generatie-reactoren. De zeer compacte hardware van de programmeerbare
stuursystemen maakt het mogelijk alle functies van de totale centrale samen te brengen
op één console, bestuurd door één operator. De wandpanelen bevatten op deze manier
enkel nog signalisatie en meetresultaten die op een overzichtelijke manier in een soort
grondplan van de reactor en de bijbehorende kringen verwerkt zijn. Dit concept is
praktisch gerealiseerd in de N4-reactor van EdF. Op figuren F35 en F36 is te zien dat deze
centrale console dubbel uitgevoerd is. Het computersysteem is dus redundant, zodat de
centrale permanent door twee operatoren bediend wordt, en dit vanzelfsprekend in
nauw samenwerkingsverband, aangezien ze beide afzonderlijk dezelfde installatie
bedienen. De derde en de vierde centrale console worden bediend door stafpersoneel
bij het uitvoeren van testen en het uitoefenen van supervisie.

Grondplan van de "derde generaiie"-reactoren van EdF (N4 1,450 MWe)
1

t

1
2
3
4
5

normal operating area
primary consoles
secondary consoles
safety panel
safeguard systems

Zicht op de controlezaal van de "derde generatie"-reactoren van EdF (N4 1,450MWe)
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en betrouwbaarheid van computergestuurde logica

Instrumentatie die geïmplementeerd wordt door middel van microprocessorlogica en
bestuurd wordt door een softwareprogramma biedt talrijke voordelen [3.2].
Digitale technologie is minder gevoelig aan storingen van buitenaf dan transistor- en
filtertechnologie opgebouwd met klassieke componenten. Er zijn geen problemen met
afwijkingen van instelwaarden, te wijten aan driftverschijnselen.
Men kan zeer complexe regeialgoritmen programmeren. In principe kan men gelijk welk
verband tussen de ingangen en de uitgangen van een digitaal regelsysteem opleggen.
Bij een klassiek regelsysteem kan men slechts beschikken over een beperkt aantal
regeialgoritmen (de proportionele, integrerende en differentiërende regeling en
combinaties ervan). Hef programmeren van gelijksoortige continue regelingen, maar ook
discontinue regelingen, kent in een digitale implementatie bijna geen beperkingen qua
mogelijkheden.
De regelinstrumentatie kan veel compacter worden uitgevoerd, dissipeert minder warmte
en gebruikt minder energie dan klassieke elektronica. De zogenaamde proces-capaciteit
kan verdrievoudigd worden voor eenzelfde werkoppervlakte in de controlezaal.
Het doorvoeren van wijzigingen en verbeteringen is minder omslachtig, aangezien
meestal enkel het softwareprogramma wijzigingen dient te ondergaan.
De data-uitgangen kunnen verbonden worden met een CAD-systeem, zodat de data kan
bewerkt worden voor een duidelijke visualisatie op monitors in de controlezaal. Dit
bevordert de overzichtelijkheid inzake de toestand van de centrale en zodoende ook de
controlezaal-ergonomie.
Veel constructeurs overwegen de elektronica van hun "tweede generatie"- reactoren
aan te passen en te moderniseren, niet omdat de bestaande elektronica niet zou
voldoen aan de gestelde eisen, maar wel om de bovenvemoemde voordelen optimaal
te benutten.
Ondanks deze voordelen stelt de aanwending van softwaregestuurde microprocessortechnologie in reactorsturing enkele specifieke problemen die de veiligheid van het
systeem kunnen bedreigen. Vooral het feit dat de reactor bij de meeste nieuwe
concepten door een softwareprogramma zou bestuurd worden, roept nog heel wat
bedenkingen op. Een dergelijk besturingssysteem moet worden beoordeeld op
betrouwbaarheid en op veiligheid. De betrouwbaarheid duidt op de kans dat het
besturingsprogramma zijn taak op een correcte manier zal uitvoeren gedurende een
bepaalde periode. Het veiligheidscriterium wordt vastgelegd als een bepaalde kans dat
het besturingssysteem bij een interne of externe storing de installatie in een goed
gedefinieerde veilige toestand weet te brengen [3.3]; een toestand waarin de installatie
op dat moment ook een willekeurig lange tijd kan blijven. Het probleem is echter dat het
soms zeer moeilijk is om aan te tonen dat een complex softwareprogramma volledig
betrouwbaar is, of, als het aantonen van de betrouwbaarheid heel omslachtig wordt (bv.
als het in de tijd onmogelijk blijkt alle mogelijke functies te testen), het programma toch
100% veilig zal reageren. Dit probleem stelt zich minder als standaard hardwarecomponenten en standaard-softwarepaketten gebruikt worden, omdat bij het gebruik
ervan (ook in niet specifiek nucleaire toepassingen) door de jaren heen de
soffwarefouten systematisch geëlimineerd worden [3.4].

3.4

Impact op de werknemers bij normale reactorwerking
De blootstelling van de werknemers aan ioniserende stralingen per geproduceerde
energie toont een dalende tendens. Een lage collectieve dosis wordt vandaag meer en
meer als een kwaliteitsindicator van een goede uitbating beschouwd. Tabel 3.2
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[UNSCEAR-97] vergelijkt de specifieke collectieve dosis van de uitbating van
drukwaterreactoren voor vier tijdsperiodes en meer in detail voor de laatste periode.
Ondertussen heeft Electrabel zich als objectief gesteld de collectieve dosis tot 1 man.Sv
per reactorjaar te beperken, wat neer komt op 1.5 man.Sv.GW-l.jaar-1. De voornaamste
Europese uitbaters stellen een objectief van 0.7 man.Sv.GW-l.jaar-l voorop (bijlage 3).

fdt>ël3.2a

Evolutie van de gemiddelde collectieve jaardosis van werknemers aan vermogen reactoren per eenheid van geproduceerde elektrische energie
in man«Sv/Gwjaar [UNSCEAR-97]
1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1994

PWR

7.8

8.1

4.2

3.5

BWR

18.0

17.5

7.5

5.0

ALL

11.0

10.5

5.0

3.9

Reactor type

Gemiddelde collectieve jaardosis van werknemers aan vermogensreactoren over de
periode 1990-1994 per eenheid van geproduceerde elektrische energie
in man»Sv/GWjaar [UNSCEAR-97]
Reactor type

1990

1991

1992

1993

1994

PWR

3.75

3.15

3.00

2.63

2.10

BWR

5.40

4.13

4.70

4.73

4.28

ALL

4.05

3.30

3.38

3.08

2.55

De dalende trend zal in de toekomst nog versterkt worden door wijzigingen in de
stralingsbeschermingsreglementering. De Europese Unie bereidt een nieuwe richtlijn met
basisnormen voor, gesteund op de aanbevelingen van de International Commission on
Radiological Protection (ICRP) [ICRP-60]. Hierdoor zal ondermeer de reglementaire
dosislimiet voorwerknemers van 50 mSv.jaar-1 (effectief dosisequivalent) op 100 mSv over
een periode van 5 jaar of 20 mSv.jaar-1 gebracht worden. Belangrijker zou de invoering
van reglementaire dosisbeperkingen kunnen worden. Hierdoor kunnen, in het kader van
de optimalisatie van de bescherming voor een bepaalde praktijk, door de overheid
beperkingen van de individuele dosis beneden de dosislimiet opgelegd worden voor
specifieke toepassingen. Deze beperkingen zullen afgeleid worden uit ervaringsgegevens
en een evaluatie van de technologische mogelijkheden. In België hebben de uitbaters
zich reeds voorbereid op deze wijzigingen door de invoering van een operationele
bovengrens van de individuele dosis gelijk aan 15 mSv.jaar-1.
Nieuwe reactorconcepten voorzien in de ontwerpfase een intensieve optimalisatieoefening. Deze steunt onder andere op een analyse van de voornaamste oorzaken van
de blootstelling in de huidige reactoren.
Figuur 3.7 toont de verdeling van de collectieve dosis bij de uitbating van
drukwaterreactoren, volgens de uitbatingsfase en volgens de diverse componenten
waarop interventies worden uitgevoerd.
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Verdeling van de collectieve dosis
(a) per soort interventie voor moderne Westinghouse PWR's in de Verenigde Staten;
(b) per bron in Europese PWR's.
Collectieve dosis
Afvalbehandellng
Herlading
Inspecties
Uitbating
Voorzien onderhoud
Onvoorzien onderhoud
Collectieve dosis
Primaire pompen
Herlading
Stralingscontrole
Isolatie
Hulp kringen
Rest primaire kring
Reactorcomponenten
Afvalbehandellng
Anderen
Sloomgenerator

%

0

4,2
7,8
8,6
11,2
31,2
37.0

|

%

0
|

100

1

100
I

3
4
4
4
8
S
16
Zl
29

Bij een nieuw ontwerp worden de collectieve doses te wijten aan iedere component in
uitbatingsfase, onderhoud, vervangingen, ... voorspeld en wordt de opportuniteit voor
bijkomende bescherming onderzocht, op basis van het ALARA-principe.
De voornaamste mogelijke modificaties hebben betrekking op
de verhoging van de betrouwbaarheid van componenten in de hoop de kans op
onvoorziene onderhoudsbeurten te verminderen;
de materiaalkeuze (o.a. minimalisatie van het cobaltgehalte);
bijkomende afscherming en maatregelen om de geplande interventietijden te
verminderen (optimalisatie van de Iayout zodat ieder systeem waarop interventies nodig
zijn in een apart afgeschermd compartiment geplaatst wordt);
ontwikkeling van sommige componenten in functie van inspectie- en onderhoudsbehoeften (stoomgeneratoren, afsluiters, ...);
ontwikkeling van robots voor specifieke interventies, zoals bv. inspecties;
de controle van de zuurtegraad van het primaire circuit;
een systematische identificatie van de punten waar radioactief slib zich dreigt te
concentreren en het toepassen van middelen om dit te vermijden.
Het verschijnsel van de reductie van de blootstelling van de werknemers dank zij een
goede werkvoorbereiding en geoptimaliseerde bescherming blijkt duidelijk uit de evolutie
van de collectieve dosis bij de vervanging van stoomgeneratoren bij drukwaterreactoren,
zoals blijkt uit figuur 3.8.
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ifigutii'3.8

Collectieve dosis ten gevolge van de vervanging van PWR-stoomgeneratoren

(chronologische volgorde).

10
I

Surry 2
Surry 1

13,1

Turkey point 4

21,5

W9 Robinson

i

25
1
S

12,1

DC Cook

Indian Point Ï

6,6

Ringhals 2

2,9

Dampierre 1
Doe! 3

2,2

3.5

20

6,9
6,8
6,6

Point Beach 1

I

21,4
17,?

Turkey point 3

ObrigheJm

15

2J)

Impact op het leefmilieu bij normale reactorwerking
De lozingslimieten voor de Belgische centrales werden bepaald door toepassing van de
Amerikaanse wetgeving vastgelegd in de Code of Federal Regulations [US Nuclear
Regulatory Commission, 1989. Numerical guides for design objectives and limiting
conditions for operating to meet the criterion "As Low as Reasonably Achievable" for
radioactive material in light-water cooled nuclear reactor effluents. Code of Federal
Regulations, part 10, Chapter 50 (Appendix 1) rev. January 1993. US Government Printing
Office]. Hierin worden richtlijnen gegeven om wat betreft radioactieve lozingen aan het
ALARA-principe te voldoen. Op basis van een generieke studie die de ervaringsgegevens
van Amerikaanse centrales analyseerde en onderzocht of het mogelijk was de
omgevingsimpact verder op een redelijke wijze te beperken werden ontwerpobjectieven
in de vorm van maximum dosisdebieten in de omgeving vastgelegd. Deze objectieven
werden als volgt bepaald (terwijl bijkomende voorwaarden de kortstondige lozingen
beperken):
vloeibare lozingen: 30 uSv/jaar voor het gehele lichaam en 100 uSv.jaar-1 voor ieder
specifiek orgaan;
voor gasvormige lozingen: 50 pSv/jaar voor het gehele lichaam voor edelgassen en 150
uSv.jaar-1 voor ieder specifiek orgaan voor lozingen van iodium en aërosolen.
Deze waarden kunnen beschouwd worden als reglementair opgelegde dosisbeperkingen ver beneden de reglementaire dosislimiet die voorlopig nog 5 mSv.jaar-1
voor de effectieve dosis bedraagt. Daarenboven wordt een specifieke
optimalisatiestudie vereist die aantoont dat het niet mogelijk is de collectieve dosis in het
gebied tot 80 km van de centrale te beperken voor een kost lager dan 4 MBEF.man-1 .Sv-1
(100,000. ma n-1. S v-1).
Gezien de installaties ontworpen worden om in ongunstige uitbatingsvoorwaarden nog
steeds aan de lozingslimieten te voldoen, zijn de beschermingsmaatregelen in feite
overgedimensioneerd voor de médiane bedrijfsvoorwaarden. De feitelijke lozingen zijn
dan ook beduidend lager dan de limieten. De toekomstige verlaging van de dosislimiet
voor de bevolking van 5 mSv/jaar naar 1 mSv/jaar op basis van de aanbevelingen van de
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International Commission on Radiological Protection [ICRP-60] hoeft geen aanleiding te
geven tot een verlaging van de lozingslimieten. Eventueel kunnen wel de ogenblikkelijke
lozingslimieten voor kortstondige lozingen herzien worden.
De impact op het leefmilieu via gasvormige en vloeibare lozingen is dus geen dwingende
factor om tot nieuwe concepten over te gaan.
De vloeibare lozingen van langlevende splijtingsprodukten, zoals , kunnen wel een
beperking opleggen aan het aantal centrales dat in een stroomgebied kan uitgebaat
worden. Wanneer men in de toekomst het aantal centrales, bv. op de Maas, gevoelig wil
verhogen, kan dit leiden tof een behoefte om de controle van de vloeibare lozingen te
herzien.
Anderzijds is er wel een grote druk om de volumes aan laag en middelactief radioactief
afval te verminderen. Deze druk volgt niet zozeer uit de bescherming van het leefmilieu,
doch uit de stijgende kost van de behandeling van dit afval. De voornaamste Europese
reactorexploitanten stellen een produktie van 50 m3.GW-l.jaar-l voor. De huidige
produktie bedraagt ongeveer 300 m3.GW-l .jaar-1.
De reductie vereist sommige maatregelen m.b.t. de controle van de chemische
samenstelling van het primaire circuit met o.a. een kleinere rol van de boorconcentratie
voor de regeling van het reactorvermogen.
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Protection contre les accidents

3.6.1

Protection en phases accidentelles

59

L'ensemble des règles et des pratiques assurant aux centrales un haut degré de fiabilité
est basé sur le concept de défense en profondeur. On distingue plusieurs niveaux (ou
lignes de défense):
un ensemble de mesures prises aux stades de la conception, de la construction et de
l'exploitation, assurant une stabilité autour du point de fonctionnement nominal avec une
marge de sécurité la plus grande possible;
un système de surveillance, d'intervention et de secours (ou de protection) permettant de
détecter les anomalies, d'y remédier et, le cas échéant, de stopper rapidement tout
processus indésirable;
un ensemble de moyens de sauvegarde destinés à limiter, pour le réacteur et
l'environnement, les effets et les conséquences dus aux défaillances et accidents,
considérés comme plausibles, qui pourraient survenir (accidents de dimensionnement);
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toute mesure capable de limiter les conséquences d'un accident hors-design tel que
f U S j o n totale du cœur, rupture de la cuve, etc.
Cette démarche s'applique à toute fonction remplie par l'un ou l'autre des éléments
constitutifs du réacteur, par exemple la fonction "confinement des radionuclides". Le
premier niveau est constitué par la gaine du barreau combustible; le deuxième, par
l'instrumentation du circuit primaire, le circuit primaire lui-même, et par les systèmes de
refroidissement de secours; le troisième, par l'enceinte du réacteur et les systèmes passifs
de refroidissement et enfin le quatrième, par la seconde enceinte et les protections
destinées à minimiser les interactions corium (cœur fonduj-béton, les conséquences d'une
explosion d'hydrogène,...
L'accident hors-design (beyond design basis), qui a pour conséquence la rupture d'une
ou plusieurs barrières et dont les causes (ou phénomènes) à l'origine de l'accident ne sont
pas nécessairement connues, définies ou imaginées de façon détaillée, a été
spécialement étudié ces dernières années suite à l'accident de Tchernobyl. Ce type
d'accident a généralement une probabilité d'occurrence très faible (inférieure à e-6),
mais un niveau de gravité élevé, car il y a dispersion des radionuclides au-delà de la
dernière barrière.
L'étude des contre-mesures à envisager au niveau du design, de l'exploitation et des
actions à prendre pendant la période postaccidentelle est sous-tendue par quelques
principes de base.

•

II faut veiller à ce qu'une enceinte puisse rester étanche en toute circonstance, ce qui
justifie la présence de deux enceintes de confinement concentriques pour se protéger
des chocs générés de l'intérieur ou de l'extérieur, quelle qu'en soit l'origine.

•

Toute barrière ou élément de barrière spécialement exposé à des phénomènes
thermophysiques ou mécaniques extrêmes doit faire l'objet d'une analyse détaillée et être
conçue, sinon protégée, pour faire face sans défaillance à ces phénomènes.
Puisque, par principe, aucune barrière n'est à l'abri d'une rupture, une série de dispositifs
peuvent être déployés pour limiter en tout ou en partie la dispersion des radionuclides qui
s'échapperaient de ces enceintes. Par la réduction du terme source, on réduit (ou mitigé)
les conséquences de l'accident (mitigation).
Dans les paragraphes suivants, on se limitera aux réacteurs à eau actuels ou "avancés",
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ainsi qu'aux réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium.
refroidi par l'eau

La sûreté de tous les réacteurs actuels ou avancés, refroidis par l'eau, est principalement
liée au point de fonctionnement du fluide caloporteur (T = 300-310°C, P = 70-150 atm), qui
est fort proche du point critique (Ter = 374.1°C, Per = 218.3 atm). En outre, il faut être
conscient qu'il y a peu de marge entre la température de fonctionnement et le point
d'ébullition à la pression nominale (T_n = 343°C),
Parmi les scénarios d'accidents hors-design, la fusion partielle du cœur du réacteur
nucléaire suite à une rupture du type "guillotine" des canalisations primaires est celui qui
est le plus souvent envisagé; il prend en compte les phénomènes suivants:
la dépressurisafion brutale du circuit primaire à l'intérieur de l'enceinte de confinement;
l'assèchement des barreaux combustibles en tout ou en partie, s'accompagnant d'une
fusion partielle du cœur;
le relâchement dans l'enceinte de confinement de produits de fission et d'éléments de la
matrice combustible;
la formation d'hydrogène par décomposition de l'eau à haute température et/ou par
réaction d'oxydation avec des éléments métalliques tels que la gaine en zircaloy ou les
structures métalliques du cœur;
l'interaction de la cuve et/ou de son couvercle inférieur avec le corium ou magma fondu,
dont les conséquences au niveau cuve et enceinte de confinement doivent être
soigneusement étudiées, car l'importance des retombées extérieures éventuelles, encore
appelées "terme source", est fonction de phénomènes physicochimiques et
fhermomécaniques complexes.
Dans ce scénario, les deux premières enceintes d'étanchéité (gaine du combustible et
circuit primaire) ont donc "rendu l'âme" et l'enceinte de confinement forme la dernière
barrière de protection entre la biosphère et les radionuclides. C'est pourquoi, depuis
l'accident de TMI et surtout depuis celui de Tchernobyl, l'intégrité de cette enceinte fut et
reste l'objet d'études afin de garantir son étanchéité quelles que soient les circonstances.
Les modifications envisagées dans le design des enceintes concernent
l'enceinte elle-même; comme déjà d'application dans les centrales belges, une double
enceinte en béton est aujourd'hui recommandée afin de mieux gérer la phase
postaccidentelle sans envisager des gels importants de sites étendus et/ou habités.
l'oxydation catalytique active ou passive de l'hydrogène formé afin de maintenir la
teneur locale de ce gaz à l'intérieur de l'enceinte sous la limite d'inflammabilité et éviter
toute mise en pression et explosion [3.20].
la réfrigération de la cuve et des effluents présents à l'intérieur de l'enceinte; la cuve joue
un rôle prépondérant dans la phase postaccidentelle, car elle isole l'enceinte de
confinement de tout contact avec le corium ou partie de cœur fondue. Pour ce faire, un
système de réfrigération naturelle (ne demandant pas a priori l'intervention d'éléments
actifs) est requis [3.21].
la dépressurisation directe, par évacuation des gaz de l'enceinte au travers de filtres,
et/ou indirecte, par condensation de la vapeur d'eau présente dans l'enceinte.
la protection des "caves" de l'enceinte par un "cendrier" destiné à recevoir la fraction de
cœur fondu qui aurait pu percer la cuve afin de figer le corium avant toute interaction
avec le béton; le but poursuivi est d'éviter la formation d'une patte d'éléphant sur la
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semelle de l'enceinte de confinement comme à Tchernobyl. Ce cendrier doit être muni
de son propre système de refroidissement passif et/ou actif [3.21],
Toutes ces modifications technologiques ne rendent en rien caducs les principes
fondamentaux qui ont présidé au design de base des réacteurs refroidis à l'eau. Les
modifications de design ont seulement pour objectifs soit de diminuer la probabilité
d'occurrence par le raccourcissement des canalisations primaires (pompes primaires
immergées et solidaires du générateur de vapeur), soit de limiter les conséquences en
diminuant les contraintes thermiques et mécaniques sur l'enceinte extérieure.
à neutrons rapides

Ce type de réacteur, refroidi au sodium liquide, est généralement dessiné, du moins en
Europe, comme un réacteur "piscine": tous les éléments du circuit primaire sont
rassemblés dans une cuve, ce qui diminue les risques de sous-refroidissement par rupture
de tuyauterie. Ce type de réacteur, ayant des niveaux plus élevés de température de
fonctionnement, facilite en cas de nécessité l'évacuation passive par convection
naturelle de l'énergie générée.
La conception du type "piscine" et la présence de sodium contraignent le concepteur à
considérer la cuve en tant qu'enceinte principale dans la partie basse du bâtiment
réacteur. C'est pourquoi toutes les cuves contenant du sodium sont à double paroi à
interstice contrôlé. L'incident survenu à la cuve de transit (le barillet) du réacteur
Superphénix a démontré le bien-fondé de ce choix.
Les qualités du sodium (bonne conductibilité thermique, compatibilité excellente avec les
aciers inoxydables, transfert de masse réduit entre structures métalliques dû à la faible
solubilité des éléments dans le sodium, rétention complète des radionuclides les plus
volatils et aussi les plus dangereux pour la biosphère) couplées au design "piscine" font
que la sûreté de ce réacteur est presqu'entièrement tributaire de la sûreté de la cuve de
sodium. Puisque le fluide caloporteur n'est pas sous pression, le problème essentiel se
résume au comportement d'une fuite de sodium dans l'enceinte de confinement.
On peut résumer la problématique du sodium de la façon suivante:
formation d'aérosols porteurs de radionuclides hautement réactifs,
compatibilité à haute température des aérosols déposés et/ou du sodium liquide avec les
matériaux du bâtiment réacteur,
comportement des sous-produits de réaction entre composés organiques et sodium,
effet d'échelle (une cinétique de réaction Na-composé X n'est pas directement
extrapolable de l'échelle laboratoire à l'échelle réelle).
La non-prise en compte des deux derniers principes fut à ia base de l'accident de
Cadarache, qui coûta la vie à un technicien (explosion de vapeurs organiques dans un
hall provenant de la neutralisation d'une centaine de kilogrammes de sodium par un
alcool).
Bien que le coefficient de vide de ce type de réacteur soit positif (là où sont présentes
des bulles de gaz, le flux de neutrons augmente), le réacteur expérimental américain
EBR2 a montré qu'un design approprié lié à un choix judicieux de matériaux peut être
inherently safe quant aux conditions neutroniques, thermohydrauliques et thermiques.
Après avoir mis hors-service les echangeurs de chaleur primaire-secondaire ainsi que les
pompes primaires, on bloqua mécaniquement les barres de contrôle, de régulation, et de
sécurité. Après une montée rapide, le réacteur s'est stabilisé autour d'un nouveau point
de fonctionnement sans qu'un seul relâchement de produits de fission ne soit observé.
Cette expérience a été répétée avec le même succès et les conditions finales furent
identiques, montrant que l'équilibre stationnaire avait bien été atteint lors des deux tests
[3.22:3.23].
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On-site noodprocedures

Wanneer er tijdens de werking van de reactor een storing optreedt die de veiligheid van
de installatie in het gedrang kan brengen, dan moet de operator enerzijds beschikken
over informatie om deze storing correct te interpreteren en anderzijds over een set
instructies en richtlijnen om deze storing op te vangen en de installatie zo vlug mogelijk in
een veilige toestand te brengen, terwijl de vrijstelling van radioactiviteit (onder eender
welke vorm) moet vermeden worden. Bovenvernoemde informatie (de alarmsignalisatie)
en het set richtlijnen kan slechts zinvol geïmplementeerd worden als er een doorgedreven
veiligheidsstudie van de reactor en zijn geassocieerde installaties gebeurd is. De degelijke
studie van hef gedrag van een kernreactor in ongevalssituaties blijkt echter complex, en
dit omdat zij steeds een "voorspellend" karakter blijft behouden. Het is daarom in eerste
instantie gebruikelijk voor elk reactorconcept een referentieongeval te definiëren. Dit
referentieongeval krijgt een zekere kans op optreden per reactorjaar mee. Voor de
meeste reactoren is het referentieongeval gelijk aan het wegvallen van de primaire
koeling door een gedeeltelijke of volledige breuk van de primaire koelleiding.
Het referentieongeval - of Design Basic Accident (DBA) - concept had oorspronkelijk als
doel specificaties vast te leggen waaraan de verschillende veiligheidsvoorzieningen (met
inbegrip van procedures en instructies) dienden te voldoen. Op deze wijze rijzen er
verschillende voorwaarden:
•

alle mogelijke ongevalsscenario's die tot die bepaalde DBA-situatie leiden moeten
gekend zijn;

•

men moet garanderen dat de veiligheidsvoorzieningen deze mogelijke scenario's kunnen
beheersen;

•

wil men het bewuste accident als design basic accident bestempelen, dan moet men
kunnen garanderen dat de veiligheidsvoorzieningen 100% betrouwbaar zijn.
Het is duidelijk dat men nooit kan garanderen dat deze voorwaarden op elk moment
zullen vervuld zijn. Bij het ontwerpen van veiligheidsvoorzieningen moet men ervoor
zorgen dat de geïnstalleerde voorzieningen en geschreven procedures en instructies op
een soepele wijze ongevalsscenario's aankunnen zonder ze daarvoor noodzakelijk op
ondubbelzinnige wijze te voorspellen. Ook scenario's die voorbij het DBA gaan (bv. de
breuk van het reactorvat bij de PWR, waarmee in de DBA-studies geen rekening wordt
gehouden) kunnen op deze manier door de geïnstalleerde veiligheidsvoorzieningen
succesvol opgevangen worden a\s men tenminste een sei Accident Management
Procedures (AMP's) voorzien heeft. Deze AMP's verschillen van de klassieke
noodprocedures (Emergency Operating Procedures, EOP's) in die zin dat deze laatste bij
uitvoering, ingeval van een onregelmatige werking van de reactor, moeten garanderen
dat de kern zo snel mogelijk in een veilige intacte toestand gebracht kan worden. De
AMP's daartegen houden rekening met het feit dat dit niet mogelijk is en zij voorzien aldus
verdere acties om belangrijke lozingen naar de omgeving te vermijden.
Als men in een nucleaire centrale moderne accident management-concepten wil
introduceren, wordt er in eerste instantie van uit gegaan dat deze reeds uitgerust is met
klassieke procedures voor het opvolgen van een reactorongeval (Emergency Operating
Procedures) en de daartoe voorziene installaties (hoge, midden en lage drukveiligheidsinjectie, heat sinks, containment spray e.d.) aanwezig zijn. Aangezien een breuk
van de primaire kring (LOCA) voor een vermogenreactor meestal het designbasisongeval (DBA) is, impliceert dit dat de EOP's niet verder dan het DBA gaan. De EOP's
zijn dus zó opgesteld dat, bij succesvolle uitvoering ervan, het smelten van de kern
vermeden wordt. De eindtoestand na het succesvol uitvoeren van dergelijke procedures
is een veilige toestand van de onbeschadigde splijtstof, en de zekerheid dat deze
toestand gedurende onbeperkte tijd kan behouden blijven.
AMP's worden opgesteld met de bedoeling ongevalssituaties op te volgen die voorbij het
DBA gaan (figuren F310 en F311) [3.5]. Hierbij wordt gesteld dat de correcte uitvoering
ervan resulteert in een toestand waarbij de integriteit van de reactorkern zo goed als
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mogelijk behouden werd en waarbij een eventuele vrijstelling van splijtingsprodukten
binnen het reactorvat (primaire kring) of tenminste binnen de containment (het
reactorgebouw) gehouden werd. Een significant verschil tussen (standaard) EOP's
enerzijds en AMP's anderzijds is dat in het eerste geval de procedures steeds
gebeurtenissen-georiënteerd ( event-oriented) opgesteld zijn. Bij het opstellen van AMP's
moet van deze werkwijze afgeweken worden omdat het falen van meetapparatuur
en/of signalisatie van en naar de controlezaal in rekening gebracht moet worden. Ook
vertrekken AMP's altijd van een ongevalssituatie waarbij de oorzaak van het ongeval op
dat moment van minder belang is (symptom-oriented). Er wordt bij het opstellen van
accident-opvolgingsprocedures sterk de nadruk gelegd op het menselijke aspect bij het
hanteren van de procedures zelf. Men moet bijvoorbeeld vermijden dat (in een
ongevalssituatie) de operator moeilijke technische beslissingen moet nemen, of dat de
operatoren in de controlezaal overspoeld worden door alarmsignalen die ze correct
zouden moeten interpreteren. Ook moeten de procedures zo opgesteld zijn dat de
operatoren zich enkel moeten concentreren op het uitvoeren ervan en dat er
bijvoorbeeld van hen niet verwacht wordt dat ze informatie over het ongeval doorspelen
aan het personeel in de noodplankamer. De procedures zelf dienen overzichtelijk en
duidelijk te zijn, als het ware opgesteld in een ondubbelzinnige codetaai, want zij moeten
kunnen uitgevoerd worden in stresserende en oncomfortabele omstandigheden (bv.
uitvallen van verlichting en/of communicatiemiddelen).
AM Guidance (AMG) staat voor een real-time begeleiding (zonder op voorhand
opgestelde procedures) door een crisisteam ter plaatse, bv. in de noodplankamer van de
reactor of een kamer die in het reactorgebouw naast de controlezaal gelegen is. Dit
team moet verantwoorde akties overwegen die voorbij het uitvoeren van EOP's en AMP's
gaan en die een impact op de omgeving en/of de centrale op langere termijn kunnen
hebben. Het team wordt dan ingeschakeld als blijkt dat de uitvoering van de klassieke
EOP's niet tot het gewenste resultaat leidt. In die fase van het ongeval kunnen
bijvoorbeeld al meerdere controlesystemen buiten dienst zijn, de veiligheidsvoorzieningen
kunnen al ernstig gedegradeerd zijn en de kernkoeling kan bijvoorbeeld nog verzekerd
zijn door één van de meerdere parallelle systemen. Het is duidelijk dat in dit geval enkel
nog handelingen kunnen uitgevoerd worden die, ongeacht de negatieve effecten voor
de centrale zelf, moeten vermijden dat de kerninhoud buiten het reactorgebouw
terechtkomt. Het is in deze situatie dat een on-site crisisteam moet ingeschakeld worden.
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Relatie tussen Accident Management Procedures en Accident Management Guidance.
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Voorbeeld van een safety objective tree uit een accident management technical basis.

Dergelij'ke gebeurtenissenbomen zijn een hulpmiddel voor het opstellen van AMP's.
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Er zijn meerdere manieren om AMP's en AMG op te stellen en te implementeren. De
verschillende stappen in het proces zijn algemeen de volgende.
•

Op basis van een writer's guide voor de procedures en een technische basis die het
gedrag van de reactor in ongevalssituaties beschrijft (de technische basis kan het
resultaat van een PSA zijn) wordt een set van procedures opgesteld die nauw aansluiten
bij de bestaande EOP's.

•

Daarbij' wordt onderzocht of er eventueel nog bijkomende installaties nodig zijn om de
veiligheid van kern, reactorvat en containment te verhogen.

•

De procedures worden dan gecontroleerd op hun efficiëntie (door bv. na te gaan of
bepaalde taken verenigbaar zijn op hetzelfde moment, of het noodzakelijke personeel
inderdaad beschikbaar zou kunnen zijn, enz.) en voor de operatoren en het stafpersoneel
wordt een strikt trainingsschema opgesteld.
Bij dit laatste dient wel opgemerkt te worden dat er tot op heden geen simulators
bestaan die het gedrag van een reactor voorbij DBA kunnen nabootsen.

3.6.3

Off-site noodprocedures

Sinds de ongevallen in Three Mile Island en vooral Tchernobyl werden grote inspanningen
geleverd om het nucleaire noodplan voor de bescherming van de bevolking te
verbeteren. Dit gaf aanleiding tot
•
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het Koninklijk Besluit (KB) van 21 februari 1993 dat het "Belgische nucleaire noodplan"
vastlegt. Dit KB legt de organisatie van de verantwoordelijkheden in geval van ongeval
vast. In uitvoering van dit KB werden de publieke noodplannen op het niveau van de
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provincies en de gemeenten en de noodplannen van de risicodragende installaties
aangepast en werd een beperkte infrastructuur in het crisiscentrum van de regering
voorzien.
de ontwikkeling van het meetnet Telerad. Dit meetnet dat permanent in reële tijd
informatie over de besmetting van het territorium verstrekt aan de overheid is op dit
ogenblik in constructie.
de oprichting van een "nucleair fonds" op het budget van binnenlandse zaken om te
voldoen aan uitrustings- en investeringsbehoeften voor de uitvoering van het nucleaire
noodplan.
de uitrusting door de nucleaire exploitanten van hun on-site noodplankamers, met
eenvoudige computermodellen om de impact van atmosferische lozingen vlug te
kunnen inschatten, rekening houdend met de lokale meteorologische omstandigheden.
Ondertussen wordt op Europees niveau de ontwikkeling voortgezet van een performant
systeem voor ondersteuning van de besluitvorming in reële tijd (het RODOS-project). Het
SCK-CEN werkt hieraan mee onder contract met de CEG-DG XII.
De combinatie van de toekomstige generatie van beslissingsondersteunende modellen
(o.a. rekening houdend met sociale en economische factoren) en de verdere
ontwikkeling van de communicatietechnologie, zal in de toekomst leiden tot een netwerk
tussen beslissingscentra van de federale en de lokale overheden en van de exploitanten,
die uitgerust zijn met de aangepaste informatie- en communicatietechnologie. Dit
netwerk zal in de volgende jaren waarschijnlijk een Europese dimensie krijgen.
Men mag dus verwachten dat huidige noodplankamers binnen de nucleaire sites zullen
uitgroeien tot controlezalen voor de omgevingsimpact.
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Nouveaux réacteurs
en développement

Des améliorations sont régulièrement apportées aux réacteurs actuels. De plus, pour les
raisons expliquées au chapitre 5 du rapport CEN'SCK BLG-771 "Perspectives pour l'Energie
Nucléaire", de nouveaux réacteurs sont proposés; on les désigne souvent sous le vocable
"advanced reactors" ou "réacteurs de pointe" [4.37]. Ces nouveaux réacteurs sont soit en
phase de démarrage, soit en construction, soit au stade de l'étude détaillée, de l'avantprojet ou seulement de l'étude conceptuelle. Le but du présent chapitre est de passer en
revue les principaux concepts, pour lesquels on trouvera plus de détails dans le rapport
cité à la référence [4.57].
Les principaux objectifs poursuivis sont:
augmenter la fiabilité et l'efficacité économique des centrales nucléaires afin de
maintenir et même d'augmenter la compétitivité de ce type d'énergie;
minimiser l'impact sur l'environnement: la pollution thermique, la production de résidus
radioactifs, les rejets éventuels en cas d'accidents;
rendre maximale l'assurance d'un fonctionnement sûr des centrales;
améliorer la communication et ainsi l'acceptation par les autorités et le public.
Les améliorations visées en ce qui concerne les réacteurs refroidis à l'eau légère ou à
l'eau lourde ont trait essentiellement à la compétitivité économique, à la sûreté et, dans
une certaine mesure, à la réduction de l'inventaire de résidus radioactifs (plutonium,
uranium de retraitement).
Dans le cas des réacteurs rapides et des réacteurs refroidis au gaz, des rendements
thermodynamiques plus élevés peuvent être atteints (soit, entre autres, une pollution
thermique moindre) et le spectre du flux neutronique à disposition dans les réacteurs
rapides permet de réduire substantiellement la production et les stocks existants de
plutonium et d'actinides mineurs (neptunium, américium, curium...).
D'autres concepts, comme les réacteurs de fusion, sont évoqués. Si ces concepts peuvent
s'avérer prometteurs dans le futur, cela ne peut être qu'à long terme étant donné les
efforts importants de R&D qu'ils nécessitent encore pour prouver leur fiabilité, notamment
technologique.
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4.1

Réacteurs refroidis à l'eau légère
Les réacteurs a v a n c é s refroidis à l'eau l é g è r e (ALWR, A d v a n c e d Light-Water Reactor) sont
g é n é r a l e m e n t classés suivant les d e u x c a t é g o r i e s suivantes: les réacteurs d u t y p e
"évolutionnaire" et c e u x d u t y p e "révolutionnaire" o u e n c o r e "novateur" [4.12].
Les réacteurs "évolutionnaires" sont issus d e l'évolution t e c h n o l o g i q u e des réacteurs
existant a c t u e l l e m e n t ; ils ne c o m p o r t e n t pas d e c o n c e p t n o u v e a u , et, e n particulier, les
systèmes d e s a u v e g a r d e restent, e n majorité, des systèmes q u i sont actifs, c'est-à-dire
qu'ils nécessitent une source d ' é n e r g i e extérieure a u processus p o u r f o n c t i o n n e r .
Les réacteurs "révolutionnaires" sont des réacteurs q u i , a u contraire, repensent à la b a s e le
système d e p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e , d e f a ç o n à laisser la p l a c e à d e s systèmes d e
s a u v e g a r d e plus passifs, c'est-à-dire n e nécessitant q u e p e u o u pas d e source extérieure
d ' é n e r g i e pour assurer leur f o n c t i o n .
Les efforts d e R&D sont a c t u e l l e m e n t c o n c e n t r é s essentiellement sur les réacteurs d e la
p r e m i è r e c a t é g o r i e ; car ils sont à plus c o u r t t e r m e e t les frais d e d é v e l o p p e m e n t sont
n e t t e m e n t moindres. D'autre part, les projets d u t y p e "révolutionnaire" sont freinés p a r des
considérations telles q u e "personne n e veut être le premier dans le d o m a i n e " o u e n c o r e
"les responsables d'activités industrielles, c o m m e la p r o d u c t i o n d'électricité, ne désirent
s'engager q u e pour des c o n c e p t s éprouvés".

4.1.1

C o n c e p t s "évolutionnaires"
O n distingue p a r m i les n o u v e a u x réacteurs refroidis à l'eau l é g è r e d u t y p e é v o l u t i o n n a i r e
c e u x d e la première g é n é r a t i o n et c e u x d e la s e c o n d e g é n é r a t i o n . Les réacteurs a v a n c é s
dits d e p r e m i è r e g é n é r a t i o n sont d a n s la ligne des grosses centrales actuelles (plus d e 1
000 M W e ) ; q u a n t à c e u x d e l a d e u x i è m e g é n é r a t i o n , ils se c a r a c t é r i s e n t p a r u n e
puissance m o i n d r e (600 MWe) et l'introduction, d a n s u n e c e r t a i n e mesure, d e systèmes d e
s a u v e g a r d e passifs.
Les p r i n c i p a u x réacteurs a v a n c é s d e t y p e "évolutionnaire" d e première
les suivants:

REP-N4

A d v a n c e d Boiling-Water Reactor (1350 M W e ) ;

APWR 1300

A d v a n c e d Pressurized-Water R e a c t o r ( 1300 MWe) ;

WER-V392

sont

q u a t r i è m e palier d e la filière française d e Réacteurs à Eau Pressurisée (1450 M W e ) ;

ABWR 1300

EPR

génération

European Pressurized-water Reactor (1525 M W e ) ;
PWR d e c o n c e p t i o n Russe ( 1000 M W e ) .
Les d e u x premiers réacteurs d u t y p e REP-N4 v i e n n e n t d e d é m a r r e r à C h o o z (France); le
c o u p l a g e a u réseau d u r é a c t e u r C h o o z Bl a e u lieu e n a o û t 1996, et c e l u i d e C h o o z B2
e n avril 1997. Deux autres réacteurs d e c e t y p e sont e n construction à Civaux (France). Les
améliorations a y a n t trait à la sûreté portent sur la salle d e c o n t r ô l e ( c o m p l è t e m e n t
informatisée), l'élargissement d e l'étude d é t a i l l é e d e b a s e à partir des résultats d ' u n e
analyse PSA, le retour d ' e x p é r i e n c e ( d é t e c t i o n r a p i d e d e la rupture d'un t u b e des
générateurs d e vapeur, incidents r é a c t e u r à l'arrêt), une a n a l y s e a p p r o f o n d i e d e s
a c c i d e n t s possibles, une nouvelle classification des divers é q u i p e m e n t s q u a n t à leur
i m p a c t sur la sûreté, u n e a p p r o c h e g l o b a l e des risques d ' i n c e n d i e [4.14, 4.19, 4.31 et 4.38].
Les d e u x premiers réacteurs d u t y p e ABWR 1300, construits à Kashiwazaki Kariwa ( J a p o n ) ,
o n t é t é c o u p l é s a u réseau r e s p e c t i v e m e n t e n 1996 e t 1997. Il s'agit d ' u n projet c o m m u n
d e G e n e r a l Electric (USA) et d e Hitachi et Toshiba ( J a p o n ) . C e c o n c e p t d e r é a c t e u r a
é g a l e m e n t r e ç u l ' a p p r o b a t i o n d e l'USNRC. Les particularités d u projet sont les suivantes:
m o d i f i c a t i o n d u c o e u r c o n d u i s a n t à u n e meilleure utilisation d u c o m b u s t i b l e et à u n e
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réduction des interactions entre le combustible et le gainage (PCI), l'incorporation, à
l'intérieur de la cuve du réacteur, de pompes assurant une récirculation du débit primaire
en cas d'incident, amélioration du système de refroidissement d'urgence (ECCS),
installation d'un système de protection de l'enceinte de confinement contre une
surpression [4.1, 4.3, 4.6, 4.20, 4.39, 4.40].
L'APWR 1300 est développé par les électriciens japonais en collaboration avec
Westinghouse et Mitsubishi. L'étude de base est terminée et la construction de deux unités
est prévue sur le site de Tsuruga (Japon). Ses principales particularités sont les suivantes:
réduction de la densité de puissance du coeur conduisant à une augmentation des
marges de fonctionnement et de sûreté, coeur tel que le spectre neutronique puisse être
adapté (spectral shift) et le recyclage de plutonium soit possible, augmentation de la
hauteur d'eau au-dessus du coeur (pas de soudure dans les parois de la cuve au niveau
du coeur), systèmes de sûreté hybrides associant des systèmes actifs et passifs, nouveaux
générateurs de vapeur à axe horizontal [4.1,4.3,4.4,4.6,4.20, 4.39 à 4.41 ].
L'EPR est un projet commun franco-allemand, lancé en 1992 et intégrant l'expérience de
Framatome et de Siemens ainsi que les exigences des autorités de sûreté françaises et
allemandes [4.2, 4.3, 4.16, 4.19, 4.32]. La phase de l'avant-projet détaillé (Basic design)
vient de se terminer; il va être soumis d'une part à l'analyse des autorités de sûreté
allemandes et françaises et va d'autre part faire l'objet d'une étude d'optimisation de
certains aspects de la conception, en vue d'améliorer la rentabilité économique des
futures centrales nucléaires du type EPR. D'ici la fin de 1998, toutes les conditions
nécessaires préalables doivent être réunies pour permettre le lancement d'une procédure
d'autorisation indépendante du site.
Les objectifs du projet EPR, dont les principales caractéristiques sont données à l'annexe 3
[4.42 à 4.44], sont les suivants:
compétitivité
sûreté
fonctionnement

réduction du coût du cycle du combustible, réduction des frais de fonctionnement et
d'entretien, taux de disponibilité élevé.
renforcement de la défense en profondeur, prévention et réduction des conséquences
des accidents graves.
fiabilité élevée, fonctionnement facile, possibilité de suivi de charge, flexibilité dans le
cycle de fonctionnement.
Le VVER-V392 est basé sur l'expérience acquise par les Soviétiques avec les 17 centrales
du type VVER 1000-V320 actuellement en service. L'objectif principal du projet est de
réduire la fréquence des accidents conduisant à un endommagement grave du coeur
(jusqu'à une valeur inférieure ou égale à 10-5 par réacteur par an). La construction de
deux VVER-V392 est en préparation sur le site de Novovoronezh et la construction de deux
autres en Chine fait l'objet de pourparlers [4.6,4.37,4.45].
D'autres projets méritent également d'être cités:

System 80+
BWR90
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(ABB (Suède) et Combustion Engineering (USA)), un PWR de 1350 MWe qui vient de
recevoir l'approbation de l'USNRC [4.6, 4.37];
(ABB (Suède)), un BWR de 1200 MWe [4.6];

SWR-1000

un BWR de 1000 MWe, développé par Siemens et divers électriciens allemands, qui
comporte un certain nombre de systèmes de sauvegarde passifs pour le déclenchement
des fonctions de sûreté, l'évacuation de la chaleur résiduelle et l'évacuation de la
chaleur de l'enceinte [4.37, 4.46];

KSNPP

un PWR de 1000 MWe, développé par KEPCO et KAERI (Corée) sur base de la technologie
du System 80+ et dont le premier exemplaire a été rendu critique fin 1997 [4.47],
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Enfin, on notera que les électriciens européens (allemands, anglais, belges, espagnols,
français, hollandais et italiens) ont précisé les caractéristiques auxquelles devraient
répondre les réacteurs LWR qui seraient construits en Europe au début du siècle prochain
(annexe 2) [4.15],
Quant aux réacteurs avancés de type "évolutionnaire" de deuxième génération, les deux
principaux projets sont:
AP 600
SBWR

Advanced PWR {600 MWe) [Figure b 1.14 et b 1.15 (annexe) ] ;
Simplified Boiling-Wafer Reactor (600 MWe) [Figure b 1.16].
Ces projets sont caractérisés par une puissance réduite (600 MWe au lieu de 1 000 à
1 400 MWe) et un certain appel à des systèmes passifs. Ces projets en sont encore au
stade de l'étude.
L'AP 600 est un projet de Westinghouse, avec la collaboration des électriciens américains,
anglais, allemands, belges, français et espagnols. Il s'agit d'un PWR présentant les
originalités suivantes: un coeur d'une faible densité de puissance avec un combustible à
enrichissement réduit, un réflecteur réduisant la fuite de neutrons et ainsi la fluence reçue
par la cuve (durée de vie attendue pour celle-ci: 60 ans), systèmes passifs pour le
refroidissement de secours du coeur et de l'enceinte de confinement. De plus, les
simplifications apportées devraient réduire le nombre de vannes de 50 %, le nombre de
pompes de 35 %, la quantité de tuyauteries de 80 %, l'importance des systèmes de
chauffage, ventilation et refroidissement de 80 %, le volume des b>timents sismiques de 45
% et la quantité de c>bles de 70 %. La NRC examine actuellement le dossier de l'AP 600
et il est prévu que l'approbation du projet définitif soit délivrée en 1998. [4.1, 4.3, 4.5, 4.6,
4.12, 4.21 et 4.37]
Le SBWR est un projet de General Electric (USA) avec des collaborations hollandaises,
italiennes, japonaises. !l s'agit d'un BWR. Les principales modifications vis-à-vis d'un BWR
classique sont les suivantes: coeur avec une densité de puissance réduite (42 kW/I contre
environ 50 kW/I), pas de pompe primaire (refroidissement du coeur par circulation
naturelle), système de refroidissement d'urgence par gravité, systèmes passifs pour
l'évacuation de la chaleur résiduelle après un transitoire et le refroidissement de l'enceinte
de confinement après un LOCA. General Electric, par manque de fonds, a suspendu les
travaux sur ce modèle depuis mi-1996. [4.1,4.3,4.6, 4.37]
Du côté Russe, on notera:
le projet d'un réacteur à eau pressurisée de 635 MWe, le VVER-V407, développé en
collaboration avec Siemens (Allemagne) et dont les principales caractéristiques sont les
suivantes: augmentation de 25 % de l'efficacité du combustible, appel à des systèmes
passifs de sûreté, double enceinte de confinement, réduction du nombre d'équipements
et de la quantité de métaux utilisés, durée de vie de 50 à 60 ans. La construction d'un
premier groupe de trois réacteurs de ce type est en cours de démarrage sur le site de
Sosnovy Bor. [4.22, 4.45, 4.48]
la proposition de petites centrales de 1 à 80 MWe sur base de l'expérience acquise avec
les réacteurs pour la propulsion navale (brise-glace, sous-marin); certaines de ces
centrales pourront être embarquées sur un navire et ainsi amenées là où un besoin
particulier apparaît. [4.23, 4.49]
En Chine, l'Institut de l'énergie nucléaire de Chengdu est en train de mettre au point le
réacteur AC-600, un PWR de 600 MWe, qui intègre des systèmes de sûreté passifs pour
évacuer la chaleur. Il est prévu de terminer la construction du premier réacteur de ce
type en 2001 [4.37,4.50].
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Concepts "révolutionnaires"

Parfois, il est question de réacteurs "intrinsèquement sûrs" {inherently safe); il s'agit là d'un
concept irréaliste: aucune activité humaine n'est à 100 % sûre.
Par contre, dans un souci de toujours améliorer la sûreté, des concepts "révolutionnaires"
sont proposés; ils visent à utiliser des systèmes passifs tels que la sûreté n'est pas affectée
en cas de défaillance (fail safe) ni mise en péril en cas d'erreurs humaines ou de
malveillances. On notera que ces concepts présentent des inconvénients potentiels: le
terme de passivité n'est pas nécessairement synonyme de fiabilité, la fiabilité des
nouveaux équipements proposés doit être prouvée, ce qui demande beaucoup d'efforts
d'analyse et de qualification. [4.9 et 4.12].
Les deux principaux projets sont:
PIUS
SIR

Process-Inherent Ultimate Safety (640 MWe) [Figure bl.23 et bl.24];
Safe Integral Reactor (320 MWe) [Figure bl .26].
Le projet PlUS est développé par ABB (Suède); il s'agit d'un réacteur à eau pressurisée à
quatre boucles de 500 MWth chacune, avec quatre générateurs de vapeur à tube droit,
et des pompes primaires à rotor noyé situées directement sous les générateurs de vapeur.
Le réacteur PlUS se distingue du réacteur PWR classique par la cuve du réacteur et son
agencement intérieur: le coeur se trouve à la base d'une cheminée à l'intérieur de
laquelle se trouve le circuit primaire, le tout (coeur + cheminée) étant immergé dans une
grande piscine d'eau froide (3000 m;) à la pression primaire (9 MPa), contenue dans une
immense cuve en béton précontraint. Le circuit primaire est isolé fhermiquement par la
cheminée; il existe, par ailleurs, deux "verrous de densité", l'un en dessous du coeur et
l'autre sur la cheminée, qui isolent le circuit primaire de l'eau de la piscine. Si les pompes
primaires s'arrêtent de l'eau froide, fortement borée, investit le coeur et arrête la réaction
en chaîne. [4.6,4.12 et 4.24]
Le projet SIR est développé par ABB (Suède), Combustion Engineering (USA) et plusieurs
entreprises anglaises; il s'agit d'un petit réacteur à eau pressurisée, de conception
intégrée avec des systèmes de sûreté passifs. Les principaux composants (le coeur, les
générateurs de vapeur, les pompes primaires et le pressuriseur) sont tous à l'intérieur de la
cuve du réacteur. La durée de vie prévue est de 60 ans [4.6].
On mentionnera encore, parmi les concepts révolutionnaires, le réacteur ISIS proposé par
Ansaldo (Italie), un réacteur modulaire de 200 MWe d'une conception analogue à celle
du réacteur PlUS [4.33], et le réacteur NHP à l'étude par les Chinois pour le chauffage
urbain (200 MWth) [4.34].

4.2

Réacteurs à l'eau lourde
Le programme de R&D de l'AECL au Canada vise à réduire les coûts des centrales du
type CANDU et à renforcer de manière "évolutionnaire" les performances et la sûreté de
celles-ci [4.37].
Le projet CANDU 3 est développé sur base de l'expérience acquise avec les réacteurs
CANDU actuellement en service. Il s'agit d'un réacteur à eau lourde pressurisée d'une
puissance de 450 MWe. [Figure bl.30 et bl.31] qui est une version simplifiée des réacteurs
CANDU actuels, faisant appel à la standardisation et à l'utilisation de composants au
maximum construits hors du site. Quelques exemples de simplification: deux générateurs
de vapeur au lieu de quatre, 232 canaux combustible au lieu de 380, une seule machine
de chargement du combustible ne nécessitant plus l'entrée du personnel dans le
b>timent réacteur. La durée de vie attendue est de plus de 40 ans. Normalement, le
combustible serait de l'uranium naturel; toutefois l'utilisation d'uranium légèrement enrichi
(retour du retraitement de combustible LWR) est à l'étude. La faisabilité de l'utilisation de
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plutonium provenant d'armes nucléaires déclassées est également à l'étude [4.3, 4.25 et
4.26].
Deux nouveaux réacteurs du type CANDU-6 de 715 MWe, comprenant des améliorations
par rapport aux versions précédentes, sont en construction à Qinshan (Chine). Des études
techniques en amont se poursuivent sur le type CANDU-9 de 935 MWe, qui est une
adaptation des tranches en service à Darlington (Canada). D'après l'enquête de deux
ans sur la conformité réglementaire du CANDU-9 que la Commission canadienne de
sûreté nucléaire a terminée en janvier 1997, le réacteur répond aux prescriptions
nationales d'autorisation. D'autres études sont en cours et portent sur des versions
avancées de ces réacteurs en vue d'intégrer d'autres caractéristiques évolutionnaires et
d'augmenter la puissance du gros modèle jusqu'à 1300 MWe.
A Fugen (Japon) est actuellement en service un réacteur prototype de 148 MWe modéré
à l'eau lourde et refroidi à l'eau légère; il s'agit de l'ATR (Advanced Thermal Reactor). Une
version de 600 MWe était envisagée mais sa construction n'aura pas lieu, son coût étant
estimé trop élevé vis-à-vis des réacteurs standards du type LWR [4.27, 4.51].
L'Inde est en train de développer un réacteur à eau lourde avancé de 500 MWe. Ce
modèle intègre l'expérience des centrales de 220 MWe de conception indienne qui sont
en service dans le pays.

4.3

Réacteurs rapides
L'intérêt des réacteurs rapides se présente sous divers aspects:
utilisation optimale des ressources d'uranium par la transformation de I'238U non fissile
(99,3 % de l'uranium naturel) en un élément fissile, le 239Pu(Plutonium breeder);
la possibilité de brûler des quantités importantes de plutonium et d'actinides en
provenance du retraitement de combustibles LWR ou d'armes nucléaires déclassées
(Plutonium and actinide burners);
un rendement thermodynamique élevé (40 %).
Trois projets d'Advanced Liquid-Metal Reactors (ALMR) du type piscine sont à l'étude; il
s'agit de :

EFR

European Fast-neutron Reactor ( 1 500 MWe), (Figure b l .35 et bl .36)

IFR

Integral Fast Reactor (1 000 MWe)

PRISM

Power Reactor Innovative Small Module ( 160 MWe)
Le projet EFR a été lancé en 1988 par un groupe d'électriciens européens (français,
anglais, allemands et italiens) regroupés au sein de EFRUG (European Fast Reactor Utility
Group) et par les sociétés Framatome (France), NNC Limited (UK) et Siemens (Allemagne),
en collaboration avec les centres de recherche CEA, AEA et KfK. Les deux objectifs de
base du projet sont d'atteindre une compétitivité économique comparable à celle des
LWR et un haut niveau de sûreté, en combinant des améliorations significatives de
conception et le retour d'expérience de projets précédents (PFR, Phénix, Superphénix).
Les caractéristiques intrinsèques du coeur, alliées à des dispositifs d'arrêt
complémentaires, réduisent la probabilité d'un accident de fusion de coeur; d'autre part,
un attention particulière a été portée aux risques de feux de sodium et aux méthodes
d'inspection en service et de réparation. Suivant les besoins, l'EFR peut être réalisé en
surgénérateur ou en une installation utilisée pour la gestion du stock de plutonium
existant. Le projet a atteint le niveau de la réalisation industrielle. Toutefois, un temps
d'arrêt est marqué dans les études préparatoires à la construction, compte tenu
notamment du contexte politique actuel en France. [4.3, 4.17, 4.19, 4.51]
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Le projet PRISM est développé par General Electric (USA), en collaboration notamment
avec la Corée du Sud. Ses principales caractéristiques sont les suivantes: une conception
modulaire permettant l'envoi direct des principaux composants construits hors site, des
systèmes passifs pour la réduction de la réactivité en cas d'incidents et pour l'évacuation
de la chaleur résiduelle en cas de perte de la source froide, une souplesse du coeur
pouvant accepter des combustibles sous forme métallique ou d'oxyde ou de nitrure et
pouvant contenir du plutonium et des actinides provenant du retraitement de
combustibles LWR [4.3].
Le projet IFR est proposé par l'Argonne National Laboratory (ANL) aux USA. Ce qui
différencie ce projet des autres réacteurs rapides refroidis par un métal liquide, c'est son
combustible (un alliage métallique d'uranium, de plutonium et de zirconium) et la
technologie du cycle du combustible (voie pyrométallurgique). Les performances du
combustible et les caractéristiques de sûreté passive de ce type de réacteur ont été
démontrées par des essais dans EBR2 [4.3].
En 1993, le Gouvernement des Etats-Unis a indiqué qu'un financement fédéral pour le
développement de réacteurs n'était justifié que pour des projets présentant un intérêt
commercial à court terme. En conséquence, les subsides pour les programmes réacteur
rapide ont été interrompus. Toutefois, General Electric continue son programme d'études
et de développement des technologies en question, en collaboration awec des
partenaires d'outre-mer. [4.37]
D'autre part, il faut souligner l'intérêt particulier porté aux réacteurs rapides par la Russie
et certains pays d'Asie comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Inde [4.37],
L'expérience de la Russie en matière d'exploitation de réacteurs rapides expérimentaux
et de prototypes (BR-10, BOR-60 et BN-600) est très bonne. Les efforts portent sur
l'amélioration de la sûreté et de la fiabilité, afin de rendre les réacteurs rapides
compétitifs sur le plan économique par rapport aux autres sources d'énergie. Bien que
ces efforts risquent de prendre du temps, l'utilisation des réacteurs rapides est prévue à
court terme pour incinérer le plutonium (notamment d'origine militaire) et les actinides
mineurs. C'est ainsi que des fonds viennent d'être dégagés pour relancer la construction
à Beloyarsk du BN-800 d'une puissance de 800 MWe [4.52]. Du côté russe, on notera
encore le projet d'un réacteur de 220 MWe refroidi par un alliage plomb/bismuth et la
proposition de petits réacteurs de 1 à 2 MWe refroidis au plomb [4.23].
Au Japon, le prototype Monju, de 280 MWe, a divergé pour la première fois en avril 1994
et a été couplé au réseau en août 1995. L'exploitation du réacteur a été interrompue en
décembre 1995 à la suite d'une fuite dans le circuit secondaire, non radioactif. Malgré
cet incident, l'étude du surgénérateur rapide de démonstration, le DFBR d'une puissance
de 660 MWe, se poursuit; en effet les scénarios énergétiques actuels pour le Japon ne
peuvent pas permettre l'abandon de l'option du surgénérateur [4.40] En ce qui concerne
le Japon, on notera encore le développement de combustibles à base de niîrures et
l'étude conceptuelle d'un réacteur de 625 MWe refroidi au plomb [4.8,4.10].
La Corée du Sud prévoit d'achever l'étude conceptuelle de son premier réacteur
surgénérateur rapide, le projet Kalimer de 330 MWe, avant 2001. La construction est
prévue de telle façon que la première divergence ait lieu en 2011.
En Chine, la recherche fondamentale sur les réacteurs rapides a commencé en 1964.
Jusqu' en 1987, les principaux travaux ont porté sur la neutronique, la thermohydraulique
et la technologie du sodium. En 1991-1992, l'étude conceptuelle du réacteur rapide
expérimental chinois de 15 MWe a été achevée et, en 1992-1993, elle a été optimisée.
Depuis 1993, un travail important est consacré à l'élaboration d'un projet détaillé.
En Inde, un réacteur surgénérateur rapide expérimental, le FBTR, est en service. Les
principaux programmes techniques portent sur le développement du combustible,
l'irradiation de matériaux et la technologie du sodium. L'introduction des réacteurs
surgénérateurs rapides est liée à leur acceptabilité économique. On a maintenant choisi
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les caractéristiques techniques de base du futur prototype de 500 MWe qui devrait entrer
en service en 2009 [4.53].
Le lecteur désirant plus d'information sur le concept "réacteur rapide", notamment au
point de vue caractéristiques physiques, technologie, cycle du combustible, sûreté,
compétitivité économique, situation dans le monde, consultera utilement le rapport cité à
la référence [4.58],

4.4

Réacteurs refroidis au gaz
Dans le domaine des réacteurs refroidis au gaz, deux projets sont à signaler: le MHTGR
(Modular High-Temperature Gas-cooled Reactor) aux USA et le HTTR (High-Temperature
engineering Test Reactor) au Japon.
L'objectif du projet MHTGR lancé par General Atomics (GA) est de développer un
réacteur à gaz haute température éliminant toute nécessité d'évacuation autour du site
en cas d'accident. Le combustible est fait de particules enrobées de faibie puissance
spécifique de telle sorte que la température du combustible ( 1 250 /C) soit très inférieure
à la température au-dessus de laquelle son intégrité ne serait plus assurée (1 800 /C). La
puissance résiduelle est évacuée grâce à la grande capacité calorifique du graphite
constituant le modérateur et grâce à des moyens passifs tels que rayonnement,
conduction et convection naturelle. L'installation proposée se présente sous la forme de
quatre modules de 350 MWth refroidis à l'hélium, couplés à quatre groupes
échangeur/turbine vapeur produisant au total 538 MWe (rendement thermodynamique
de 38 %) (Figure bl.32 et bl.33) [4.3 et 4.12]. Une variante à l'étude, le GT-MHR (Gas
Turbine Modular Helium Reactor) prévoit de coupler les réacteurs directement à des
turbines à gaz, ce qui porterait le rendement à 47 %. GA vient de recevoir des Autorités
américaines l'autorisation de transférer cette technologie à la Russie pour brûler le
plutonium des stocks militaires [4.35, 4.54]
Le réacteur HTTR est un réacteur d'essais (30 MWth), pour la recherche dans des domaines
tels que la technologie spatiale, le développement de nouveaux matériaux et le
développement des HTR comme source de chaleur. La construction a débuté en 1991, la
mise en service est prévue pour Î998 [4.28J.
A signaler également les études conceptuelles menées en vue de porter le rendenment
thermodynamique des MHTGR à 50 % [4.18].

4.5

Auires concepts
L'énergie de fusion esi un grand espoir pour le futur; mais, elle exige encore un effort
important de R&D avant qu'on puisse penser à son exploitation pratique pour la
production d'énergie électrique. Suivant les prévisions actuelles, le réacteur ITER, qui doit
montrer la faisabilité de l'utilisation de la fusion comme source d'énergie pour l'humanité,
devrait démarrer au plus tôt en 2010. Quant au réacteur DEMO, sa mise en service est
prévue aux environs de 2025. La première centrale commerciale est attendue pour la
moitié du siècle prochain [4.7 et 4.59].
D'autres concepts futuristes sont également proposés tels que l'association d'un
accélérateur et d'un réacteur souscritique (proposition de C. Rubbia) [4.29] ou encore la
combinaison d'un réacteur HTGR avec un système MHD [4.11].
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Recherche sur les nouveaux réacteurs
La percée des réacteurs avancés ne se fera que si des efforts adéquats de R&D sont
consentis dans les domaines suivants [5.6,4.55,4.56]:
pour les réacteurs LWR évolutionnaires:
démontrer que l'installation soit capable de faire face à un accident sévère de fusion
du coeur sans qu'il en résulte un dégagement significatif de radioactivité à l'extérieur,
tester le comportement du combustible (y inclus le MOX) jusqu'à des taux de
combustion de 60 000 MWj/t,
s'assurer que la durée de vie des cuves atteigne 60 ans,
pour les réacteurs "révolutionnaires":
tester la fiabilité des nouveaux systèmes et matériaux envisagés,
pour l'ensemble (points essentiels conditionnant l'acceptation par le public):
-

mettre au point des méthodes acceptées pour l'élimination des déchets radioactifs,
poursuivre l'étude des effets biologiques des radiations.

Le CEN'SCK, dans le cadre de collaborations à l'échelle nationale et internationale, a
certainement un rôle à jouer dans ce domaine, par exemple par la réalisation
d'irradiations expérimentales dans son réacteur BR2 (comportement sous irradiation de
nouveaux combustibles et de matériaux, expériences de sûreté en pile) et d'expériences
dans ses laboratoires souterrains HADES et PRACLAY dans le cadre du stockage
géologique des déchets radioactifs.
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Evaluatie
van de nieuwe reactorconcepten

De drijvende krachten naar nieuwe reactorconcepten werden besproken in hoofdstuk 2
van dit rapport. De technische aspecten van de nieuwe concepten werden behandeld
in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de mate waarin de
behandelde types beantwoorden aan de belangrijkste criteria, gedistilleerd uit
hoofdstukken 2 en 3. De in hoofdstuk 4 besproken nieuwe reactorconcepten zijn
ingedeeld in de volgende categorieën (deze indeling wordt ook in bijlage 2 behouden) :
evolutionaire LWR's, eerste generatie,
evolutionaire LWR's, tweede generatie,
revolutionaire LWR's,
zwaarwaterreactoren,
gasgekoelde reactoren,
snelle reactoren.
De in dit rapport behandelde zwaarwater-, gasgekoelde en snelle reactoren kunnen op
basis van beschikbare technologie als evolutionaire types beschouwd worden.

5.1

Overzicht van de mate van evolutie van de besproken
reactortypes aan de hand van specifieke criteria
De mate waarin een bepaald concept voldoet aan een bepaald criterium kan, bij wijze
van overzicht, vergeleken worden met de huidige PWR's, en dit door middel van een
cijfercode (-2, - 1 , 0, 1, 2), waarbij 0 staat voor geen evolutie wat betreft het
beantwoorden van het desbetreffende criterium, vergeleken met een typische,
momenteel in werking zijnde PWR (bv. Tihange 3, Doel 4). De cijfercode 2 duidt dan op
een belangrijke positieve stap voorwaarts voor het desbetreffende criterium. Dit leidt
algemeen tot tabel 5.1.
We willen wel opmerken dat de cijfercodes de visie van de ontwerper op hun
voorgestelde type weergeven en dat bijgevolg de meeste vooropgestelde quotaties nog
aan de realiteit moeten getoetst worden.
In de volgende paragraaf worden de vooropgestelde criteria en de mate waarin
bepaalde reactortypes een duidelijke evolutie inzake de beantwoording aan deze
criteria doormaken meer in detail - en in een breder perspectief - besproken.
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Beantwoording van de nieuwe concepten aan de vooropgestelde criteria

vergelijking met een typische actuele PWR (type Doel 4, Tihange 3)

ALWR evolutionary
1st generation

ALWR evolutionary
2nd generation

ALWR revolutionary

safety (population)
routine radiological Impact
nuclear workers
environment
waste production
low active

1

1;

high active
competitiveness (per kWh)
investment cost
operation & maintenance
dismantling cost
fuel consumption
flexibility
maturity of technology
safeguards
public acceptance
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Beantwoording van de nieuwe concepten aan de vooropgestelde criteria
vergelijking met een typische actuele PWR (type Doel 4, Tihange 3)

Advanced Heavy
Water Reactor

Advanced Gas
Cooled Reactor

Fast Reactor

safety (population)
routine radiological impact
nuclear workers
environment
waste production
low active
high active
competitiveness (per kWh)
investment cost

-1

operation & maintenance

1

dismantling cost

-1

fuel consumption
flexibility
maturity of technology
safeguards
public acceptance

SCK-CEN

u

Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire

sept I998

Hoofdstuk S - Evaluatie van de nieuwe reactorconcepten

5.2

86

Evaluatie van de invulling van de belangrijkste criteria bij de
nieuwe reactorconcepten
De beslissing om een nieuwe electriciteitscentrale te bouwen kan omwille van (een
combinatie van) verschillende redenen genomen worden :
een behoette aan meer electrische energie omwille van een stijgende vraag ;
ter vervanging van een centrale die gestopt wordt omdat het einde van de levensduur
bereikt is ;
ter vervanging van een beduidend minder rendabele vorm van electriciteitsproduktie ;
ter vervanging van een centrale die niet meer voldoet aan normen ter bescherming van
het leefmilieu ;
ter vervanging van een centrale die afhankelijk is van minder beschikbare grondstof ;
ter vervanging van een centrale die niet meer getolereerd wordt door het publiek (om
welke redenen dan ook).
Of in deze voorgaande gevallen al dan niet geopteerd wordt voor een kerncentrale,
gebouwd rond een bepaald type reactor hangt af van een evaluatie "op twee niveau's".
Vooraleer een electriciteitsproducent (eventueel in samenspraak met de nationale
overheid) opteert voor een kerncentrale moeten een aantal basisvoorwaarden voor de
'competitiviteit' van kernenergie in vergelijking met alternatieve bronnen vervuld zijn.
Tenslotte, eens de optie kernenergie weerhouden is, moet aan de hand van een aantal
criteria een bepaald reactortype gekozen worden. De perceptie van de typische
nucleaire veiligheidsaspecten door publiek en politici maakt het op dit moment niet
mogelijk bij het maken van een keuze de verschillende reactortypes op één lijn samen
met verschillende types steenkool-, aardolie en gascentrales en hernieuwbare bronnen te
plaatsen.
De criteria die gebruikt worden bij de evaluatie van een bepaald type reactor worden in
deze paragraaf eerst in een perspectief ruimer dan kernenergie alleen geplaatst, zonder
evenwel in detail te treden. Een meer gedetailleerde evaluatie van het mogelijke
aandeel van kernenergie in een toekomstige (nationale) energiemix wordt gegeven in
het SCK-CEN rapport "Perspectives pour l'énergie nucléare" (SCK'CEN BLG771)
In deze paragraaf wordt vervolgens dieper ingegaan op de evaluatie van factoren die
een rol spelen bij een keuze uit verschillende nieuwe reactortypes.
Opdat een bepaald nieuw reactortype een kans wil maken om gekozen te worden als
energiebron voor een electriciteitscentrale moeten de volgende vier basisvoorwaarden
voldaan zijn :

1234-

het reactor - ontwerp moet economisch competitief zijn ;
in combinatie met op competitiviteit geïnspireerde modificaties moet de veiligheid van
het ontwerp minstens gegarandeerd blijven, en (bij voorkeur) verhoogd worden ; dit
laatste echter zonder te overdrijven ;
lange termijn - effecten van de produktie van afval moeten volledig beheerst worden ;
het publiek moet volledig geïnformeerd worden over alle aspecten van kernenergie - en
dit als het ware met "terugwerkende kracht", aangezien hef publiek bij wijze van spreken
geen onderscheid maakt tussen bestaande en nieuwe reactortypes.
Bij studie van de vooropgestelde criteria stelt men vast dat er geen noemenswaardige
positieve of negatieve evolutie doorheen de verschillende generaties of categorieën
gebeurt voor routine-stralingsbelasfing voor hef milieu, safeguards en produktie van hoog
actief afval. De stralingsbelasting voor het milieu tijdens routinewerking is voor de huidige
types al zeer laag en kan in feite niet meer op een economisch aanvaardbare wijze
verminderd worden. Het beheer van splijtbaar materiaal is een discipline die, afgezien
van de kweektechniek in snelle reactoren, in feite los staat van de fissiereactortechnologie. Dit criterium wordt slechts belangrijk als het fissiereactor-concept vergeleken
wordt met de Rubbia- of fusietechnologie. Dezelfde redenering geldt voor de produktie
van hoogactief afval: opdrijven van de burnup van de splijtstof kan belangrijke
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wijzigingen teweegbrengen in de splijtstofcyclus waarvan de reactor deel uitmaakt, maar
verandert niets aan de globale hoeveelheid hoog actief afval. Enkel de snelle reactor
kan, in zijn rol als plutonium- en actinidenbrander, een globale vermindering van de
hoeveelheid hoog actief afval teweegbrengen. De criteria, die door de introductie van
nieuwe reactorconcepten wel op een andere manier beantwoord worden, zijn hierna
kort besproken.
De verschillende industriële groepen die nieuwe reactortypes ontwerpen en aanbieden
hebben vanzelfsprekend grotendeels gelijklopende wat betreft de invulling van de
criteria. De weinige verschillen tussen de visies zijn eerder politiek of economisch dan
technisch van aard. Het spreekt vanzelf dat de aangehaalde factoren niet allemaal
dezelfde impact op deze competitiviteit hebben. Als we stilzwijgend aannemen dat de
bestaande basisconcepten voldoende veiligheid garanderen, dan zijn belangrijkste
factoren de aanpassingen ten opzichte van het basisdesign die een rechtstreekste
impact hebben op de totale kostprijs van de constructie en, eens de centrale opgestart is,
de factoren die de produktiekost verminderen. Al deze factoren samen bepalen
uiteindelijk de prijs per KWh die naar de consument wordt doorgerekend. In een vrije
markt - econmie is dit in feite de enige prijs die van belang is. Omdat een discussie over
energiebronnen voor de levering van electriciteit echter nooit kan losgekoppeld worden
van de mogelijke (lange of korte termijn) impact op het milieu zullen, naast de KWh-prijs,
steeds andere factoren een rol blijven spelen.
De vier aangehaalde basisvereisten worden hierna verder toegelicht.

5.2.1

Competitiviteit
- Elk reactorontwerp moet economisch competitief zijn Een toekomstig ontwerp voor een kerncentrale moet in al zijn aspecten economisch zijn.
Een centrale moet dus in eerste instantie kost-efficiënt gebouwd en uitgebaat worden.
Bijgevolg moet getracht worden de investeringskost, de produkfiekost en de
ontmantelingskost zoveel mogelijk te beperken.
De zogenaamde key-factors hierbij zijn standaardisatie, rendementsverhoging,
vereenvoudiging, beschikbaarheid en besparing. Deze factoren kunnen in verschillende
technische en managementsaspecten tot uiting komen. Bij het ontwerp zelf kan ook al
gekeken worden naar het "serie-effect" : de kosten- en tijdsbesparing per eenheid die bij
het bouwen van meerdere exemplaren tot uiting kan komen. En tenslotte is bij het
vervangen van oude centrales niet enkel de ontmantelingskost van belang, maar zal
men in de toekomst ook moeten streven naar korte ontmantelingstijden.
De volgende tabel geeft weer op welke manier deze key-factors tot uiting kunnen komen
in de verschillende technische- en managementsaspecten die van belang zijn bij bouw,
uitbating en ontmanteling van een kerncentrale
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Keyf actors voor competitiviteit

en de identificatie van de verschillende technische en managementsaspecten waarin ze
tot uiting kunnen komen

kost - efficiëntie per eenheid
Key Factors

design
licensing
constructie
splijtstof
produktie & onderhoud

standaardisatie
vereenvoudiging
rendement
beschikbaarheid
besparing

- personeel
- herstellingen en onderhoud
- generatie ML en LLWaste
- beschikbaarheid

levensduur van de centrale
ontmanteling
secundaire factoren

serie - effect
maturiteit
ontmantelingstijd
aanpasbaarheid aan de markt
flexibiliteit

5.2.1.1

Competitiviteit : algemene analyse van de generation cost

De competitiviteit van een reactortype wordt doorgaans bepaald op basis van de
"generation cost". Deze kost bestaat enerzijds uit de constructiekost of - algemener - de
investeringskost en anderzijds de uitgaven vanaf de start van de centrale. In deze laatste
uitgaven zitten bijgevolg de kost voor uitbating en onderhoud van de centrale en ook de
kosten voor splijtstof en ontmanteling begrepen
Nieuwe reactortypes zullen noodzakelijk een lagere uitbatingskost dan alternatieve
energiecentrales (kolen, gas) moeten hebben, de kost van de grondstoffen mee in
rekening gebracht4. Enerzijds omdat de voorziene ontmantelingskost voor een
kerncentrale steeds een zware last zal blijven, maar ook omwille van de aanvaarding van
het nucleaire alternatief door het publiek en de overheden. Gebaseerd op de
herinnering aan enkele nucleaire accidenten eisen zij een groter financieel voordeel in
ruil voor een groter risico. Deze redenering gaat in ieder geval op voor Europa en de
4

In bepaalde vergelijkende studies wordt door middel van een sensitiviteitsanalyse de prijs van steenkool
gekoppeld aan de investeringskosten voor de constructie van nieuwe kerncentrales. Een verlaging van
de prijs met 15 DM/TCE (Ton Coal Equivalent) (t.o.v. 90 DM/TCE basisprijs) zou betekenen dat de
investeringskost voor een kerncentrale met 12% moet dalen om competitief te blijven. Deze
vergelijkingen hebben echter alleen nut als de markt van steenkool stapsgewijze sprongen met lange
periodes van stabiliteit maakt, wat weinig realistisch is. aangezien steenkool nog steeds relatief uitgebreid
beschikbaar is en deze beschikbaarheid niet echt gekoppeld is aan polifieke of economische conflicten
op de wereldmarkt. Het spreekt vanzelf dat er meerdere factoren in rekening gebracht worden wanneer
er moet beslist worden over een toekomstig energiebeleid ; de bovenstaande factor is ons inziens echter
weinig relevant. De "return on investment" van een kerncentrale bedraagt nog steeds meer dan een
decennium.
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Verenigde Staten [5.1]. Landen zoals Japan, China en Indonesië leggen hun prioriteiten
eerder bij een zekere onafhankelijkheid tegenover de buitenwereld - een onafhankelijkheid die ze door de ontwikkeling van kernenergie kunnen verkrijgen. Deze landen zijn
bijgevolg bereid aanzienlijke investeringen te doen. Door het aantrekken van Westerse
partners hebben zij natuurlijk een zekere voorsprong vergeleken met de investeringen die
in de Verenigde Staten en in Europa vanaf de jaren '40 gedaan werden voor de
ontwikkeling van de noodzakelijke technologie.
De investeringskost per kWh zelf zal algemeen voor de volgende generaties reactoren
niet merkbaar dalen. De reden is verschillend voor de verschillende generaties reactoren,
zoals ze in dit rapport voorgesteld zijn. De eerste generatie evolutionaire reactoren heeft
een design dat gebaseerd is op proven technology. De ALWR's van deze generatie
verschillen in design in principe niet van de recent geconstrueerde lichtwaterreactoren,
afgezien van de efficiëntere implementatie van functies dankzij de evolutie die de
elektronica en de mechanica doormaakt. Dit alles kan de investeringskost per
geïnstalleerde MW licht doen dalen. De N4, de APWR en de EPR zijn hiervan typische
voorbeelden. Nochtans blijft de totale investeringskost van deze reactoren hoog, enerzijds
door hun hoog eenheidsvermogen (1,300-1,400 MWe) en anderzijds door hun ver
doorgedreven actieve beveiliging die drie tot viermaal redundant uitgevoerd wordt. Het
System 80+ van ABB is een voorbeeld van een ontwerp waar veel aandacht besteed
werd aan vereenvoudiging. Kabellengtes en leidingen worden zo kort mogelijk
gehouden, wat dan een kleine besparing inzake investerings- en onderhoudskost
oplevert. Evolutionaire tweede generatie-reactoren en revolutionaire types hebben een
kleiner eenheidsvermogen (tot 600 MWe). Dit maakt de investeringskost per geïnstalleerde
MW natuurlijk hoger. Belangrijker zijn echter de extra kosten die zullen moeten gemaakt
worden om de voorgestelde technologie te testen (bijvoorbeeld door de bouw van een
prototype) en de strengere en langere certificatieprocedures die deze types zullen
moeten doorlopen. Het is duidelijk dat dit vooral voor de revolutionaire types in het
huidige nucleaire klimaat een nadeel is. Eventueel moet ook rekening gehouden worden
met noodzakelijke aanpassingen aan het design; aanpassingen die zich opdringen tijdens
de certificatieprocedure en die in elk ander land anders kunnen zijn. In het Nederlandse
PINC-onderzoek werd bijvoorbeeld gesteld dat de AP600 in Nederland enkel een kans
maakt als de reactor uitgerust wordt met een dubbele betonnen containment.
Revolutionaire types zoals PIUS en SIR zullen eerst door middel van een prototype moeten
bewijzen dat ze minstens evenwaardig zijn met de ALWR's inzake flexibiliteit, terwijl hun
passief-hydraulische eigenschappen moeten getest worden op "blanco"-centrales (een
reactor waarbij de functie van de kern gesimuleerd wordt door een andere warmtebron).
In zekere zin is dit een extra kost die de evolutionaire eerste generatie-types niet hebben,
maar die natuurlijk vervalt van zodra bovenstaande types ook een zekere maturiteit
bereikt hebben. Een uitzondering op deze redenering moet gemaakt worden voor de
gasgekoelde geavanceerde types, de MHTGR en de revolutionaire GT-MHR, aangezien zij
qua design toch reeds grotendeels gebruik maken van ervaring uit het verleden. De types
kenden in de jaren '70 en '80 echter minder succes, aangezien de toenmalige trend naar
grotere eenheidsvermogens de investeringskost van deze types te hoog maakte en het
bovendien duidelijk werd dat dergelijke centrales per geïnstalleerde MW duurder waren
dan drukwaterreactoren. De huidige vraag van sommige landen naar kleinere, modulaire
types maakt van de geavanceerde gasgekoelde reactor terug een competitief concept.
Tijdens de designfase kan de latere ontmantelingskost van de reactor reeds in rekening
gebracht worden. Alhoewel er wel degelijk rekening mee gehouden wordt is deze kost
echter voor geen van de evolutionaire types met een groot eenheidsvermogen
beduidend kleiner dan voor de huidige PWR's. De ontmantelingskost voor evolutionaire
lichtwatertypes van de tweede generatie en voor de revolutionaire types kan per
geïnstalleerde MW hoger uitvallen omwille van het kleinere eenheidsvermogen. Geen
enkel besproken type voorziet bovendien een daling van deze kost door een principiële
herziening van de constructie of van de gebruikte materialen.
Aangezien de basisopbouw van een kernreactor (reactorkern - koelkring(en)
warmterecuperatie) voor alle types hetzelfde blijft kan men begrijpen dat er qua
beperking van de ontmantelingskost weining bewegingsvrijheid overblijft. Eén nieuwe
trend die op dit gebied van betekenis kan zijn is het modulaire constructieprincipe. De
verschillende onderdelen van de kernreactor worden zo ontworpen dat ze volledig "bij
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de constructeur" kunnen vervaardigd worden, zodat ze op de site enkel nog gemonteerd
moeten worden. Dit principe is bijvoorbeeld duidelijk toegepast bij de CANDU 3. Of dit
principe bij ontmanteling van de reactor enig voordeel kan opleveren moet de praktijk
nog uitwijzen. De constructeurs van de kleine Russische reactors (Yelena, ABV-6 en Sakha92) schuiven de beperkte ontmantelingskost (per geïnstalleerde MW) van deze types als
een duidelijk voordeel naar voor. Het is namelijk de bedoeling de reactor in zijn geheel
(met de splijtstof) te bergen, eens de levensduur van de reactorkern verstreken is.
5.2.1.2

Analyse van de kost-efficiëntle per eenheid 5

De wijze waarop de verschillende key factors concreet tot uiting kunnen komen wordt
hieronder toegelicht.
design

Een economisch design is in eerste instantie een evolutionair design (proven technology).
De belangrijkste factoren die hierbij voor alle ontwerpen naar voorgeschoven worden zijn
standaardisatie en simplificatie. Men stelt dat simplificatie niet betekent dat er zou
bespaard worden op de veiligheidsvoorzieningen, maar wel dat er gestreefd wordt naar
een compacter ontwerp : kortere leidingen, minder kabels, minder kleppen , het gebruik
van digitale I&C systemen',...
De Europese electriciteitsproducenten roepen in het European Utility's Requirements document (zie bijlage 2) de constructeurs op zoveel mogelijk een bestaande code te
gebruiken (RCC (F), KTA (D), ASME (USA)). Anderzijds uiten vele constructeurs de wens om
de overheid en de producenten zo vroeg mogelijk bij het ontwerp van de centrale te
betrekken.
Een belangrijke drijvende kracht voor het ontwerpen van revolutionaire types is de wens
om hef rendement van de centrales te verhogen. De basistechnologie van een nucleaire
centrale heeft de laatste twee decennia in feite weinig evolutie doorgemaakt. Het
rendement van nieuwe types stagneert rond de 35%, terwijl de meest geavanceerde
Combined Cycle Gas Turbine centrale (CCGT) een rendement van 58% haalt

licensing

Licensing - procedures nemen overal, ongeacht het reactortype, meerdere jaren in
beslag. Standaardisatie en simplificatie van (evolutionaire) "proven technology" moet het
mogelijk maken de licentie-procedure te vereenvoudigen. Zoals hierboven reeds vermeld
kan het gebruik van een bestaande constructiecode de licentie-procedure
vereenvoudigen, op voorwaarde dat de gebruikte code door de controlerende
nationale overheid aanvaard wordt7.
5
Kost - efficiëntie is op zich natuurlijk geen nieuw economisch begrip in de nucleaire sector, maar wordt
blijkbaar nu pas belangrijk voor de volgende generatie reactoren. Het is inderdaad zo dat de voorbije 40
jaar kost - efficiëntie niet altijd de belangrijkste factor was in de argumentatie ten voordele van nucleaire
electriciteit. Elk land heeft zijn typische ontstaansgeschiedenis van het eigen reactorpark ; een
geschiedenis die dikwijls ontstond dankzij de beschikbaarheid van nationale rijkdommen (vb België en
Kongo), en waarbij, naast zuiver economische overwegingen, ook nationale politiek en prestige een rol
speelden.
6
Vereenvoudiging en standaardisatie kan ook doorgevoerd worden op de instrumentatie voor sturing
en controle van de reactor {I&C). Het ligt bijgevolg voor de hand de instrumentatie zoveel mogelijk te
digitaliseren en ze computergestuurd te maken. Toezichtshoudende en regulerende overheidsinstanties
waarschuwen de designers echter nog steeds voor teveel enthousiasme en manen de constructeurs
nog steeds aan tot enige terughoudendheid in verband met de introductie van softwaresturingen.
7

Het streven naar het gebruik van een bepaalde constructiecode kan de competitiviteit van een
bepaald reactortype ook nadelig beïnvloeden, gewoon door het feit dat niet alle landen dezelfde
codes hanteren bij de licensing van een reactor. Bijvoorbeeld : omdat de Franse constructeur
Framatome vasthield aan een specifieke Franse code (RCC) heeft het bedrijf in het verleden
moeilijkheden ondervonden bij het benaderen van de Taiwanese markt.
In dezelfde lijn is het ook opvallend dat in de European Utility Requirements (EUR) nergens gepleit wordt
voor de invoer van een Europese code. De Franse code RCC en de Duitse code KTA blijven gewoon
naast mekaar bestaan. De European Pressurized water Reactor (EPR) zal in beide landen een licentie
krijgen omdat beide overheidsinstanties "streven naar een harmonisering van de licentievoorschriften"
en er enkel "site-dependent" - maar geen "country-specific" - aanpassingen zullen moeten gebeuren.
NPI (Nuclear Power International) voorziet ook geen problemen wat betreft de licentie van de EPR in
andere Europese landen die meewerkten aan de EUR.
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Er wordt heel veel aandacht besteed aan het beheersen van de tijd die nodig zal zijn
voor de constructie van nieuwe centrales. Op dit moment neemt een constructie vanaf
"first concrete" tot het opstarten van de commerciële produktie nog minstens vijf jaar in
beslag. Technische problemen kunnen daarbij voor drastische vertragingen zorgen (zie
Chooz BI). Standaardisatie is een eerste stap om deze tijd te verkorten. Daarnaast wordt
ook gedacht aan een strictere en contractueel strengere planning voor de
onderaannemers, maar ook aan het betrekken van deze laatsfen bij het ontwerp van de
centrale.
Het EUR document (zie bijlage aan dit rapport) voorziet constructietijden van 48 tot 60
maanden. De CANDU-9 heeft (o.a. door een doorgedreven modulaire opbouw) een
vooziene constructietijd van 46 maanden. AECL pretendeert dat de CANDU-9 tot 20%
goedkoper zal zijn dan een vergelijkbare PWR.

splijtstof

De splijtstoftechnologie die in de geavanceerde types zal toegepast worden is
hoofdzakelijk een evolutionaire technologie, gebaseerd op het gebruik van een oxide
van verrijkt uranium. Door het gebruik van MOX (uraniumoxide gemengd met een oxide
van gerecupereerd plutonium) kan men het basis-uraniumverbruik beperken. Alle
evolutionaire PWR's kunnen, eventueel na minimale aanpassingen aan het design, MOX
in de kern verbruiken (zie ook verder : "aanpasbaarheid aan de markt"). Het System 80+
kan bijvoorbeeld, na enkele aanpassingen aan het basis-kerndesign, een 100% MOX-kern
laden. Snelle reactoren kunnen een belangrijke besparing op het grondstoffenverbruik
betekenen, ofwel door het kweken van fissiel materiaal uit verarmde splijtstof, ofwel als
burner van plutonium, gerecupereerd uit splijtstofherwinning of militaire stocks. Ook bij
zwaarwaterreactoren wordt deze laatste optie (plutoniumbrander) momenteel
bestudeerd.
Door gebruik te maken van speciale controlestaven in het begin van de reactorcyclus —
staven die in feite enkel de functie van "waterverplaatser" vervullen - kan men een kern
met een initieel lagere verrijking laden. De aanwezigheid van de staven veroorzaakt een
verschuiving van het neutronenspectrum (spectral shift), zodat er in het begin van de
cyclus meer plutonium gevormd wordt. Dit extra plutonium kan dan later in de cyclus
verspleten worden. De APWR is het eerste reactortype waar deze voorziening standaard
ingebouwd werd.
Om de (cyclische) electriciteitsproduktie efficiënter en goedkoper te maken worden er
algemeen voorstellen gedaan om de splijtstof "beter te benutten". Concreet betekent
dit : verrijking naar 5%, cycle length naar 18 maanden of meer, burn up naar 60 Mwd/kg
of naar 40 MWd/kg (Low Leakage Core). Hierbij is de bepaling van de lengte wan de
cyclus een optimisatieproces aangezien langere cycli hogere kosten in de splijtstofcyclus
met zich meebrengen. Een hogere burn up is vooral interessant voor landen waar de
"back end costs" van de splijtstofcyclus hoog zijn. Fuel vertegenwoordigt ongeveer 10 tot
20% van de generating cost.
De EUR bevatten de volgende specificaties

«
produktie
& onderhoud
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UO2 burn up tot 60 Mwd/kg ;
gebruik van MOX : tot 50% van de kemlading ;
flexibele cycli met herladingsfrequentie tussen 12 en 24 maanden ;
verlengen van stretch out periode ;
gebruik van low leakage cores.
Om een redelijk continue produktie te kunnen verzekeren moet de beschikbaarheid van
de centrale (load factor) zo groot mogelijk zijn. Shutdowns voor onderhoud en herlading
moeten zo kort mogelijk gehouden worden en perfect gepland worden, rekening
houdend met seizoenen en periodes van piekverbruik. Bijvoorbeeld : in Japan is men erin
geslaagd de shutdowntijd van een 1100 MW - BWR, oorspronkelijk voorzien op 77 dagen,
terug te brengen tot 47 dagen. Vervanging van een stoomgenerator kan momenteel al
binnen een periode van 35 dagen. Het aantal onvoorziene shutdowns is voor de Westerse
centrales al heel laag maar kan nog verminderd worden
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Besparing op personeelskosten is een ander middel om de produktiekosten te beperken.
De bewegingsvrijheid is hier echter niet groot en wordt momenteel enkel ernstig
bestudeerd in de USA, waar, door de recente privatisering een grote conpetitiviteit heerst
tussen de verschillende producenten.
Bij het efficiënter plannen van onderhoudswerken kan er ook nog meer aandacht
besteed worden aan de beperking op de generatie van ML en LLWaste, enerzijds door
instrumentatie en machines van betere kwaliteit te gebruiken, zodat deze minder snel
moeten vervangen worden en anderzijds door toegangsprocedures eenvoudiger te
maken en het personeel besparings-bewuster te maken zodat de hoeveelheid wegwerpkleding drastisch kan beperkt worden.
In de huidige PWR-types wordt veelvuldig gebruik gemaakt van boorzuur voor
vermogenregeling en burnup compensatie (paragraaf S3.3.2). Vermogendalingen en
burnup compensatie vereisen de afvoer van boorhoudend water uit de primaire kring. De
behandeling hiervan creëert een belangrijke hoeveelheid (laag)actief vloeibaar afval.
Door het ontwerp van controlestaven en regelstaven op punt te stellen en de techniek
van het aanwenden van brandbare giffen verder te verfijnen tracht men in de meeste
evolutionaire PWR's het gebruik van boor tot een minimum te beperken of zelfs helemaal
uit te sluiten
Uitbating en onderhoud vertegenwoordigen meestal tussen de 10 en 20% van de totale
generating cost.
levensduur
van de centrale

De centrales die momenteel in werking zijn werden ontworpen voor een periode van 30
jaar. Het is interessant de nieuwe centrales te ontwerpen met het oog op een langere
levensduur en het leven van de bestaande te verlengen. De uiteindelijke leeftijd van
bestaande centrales kan verlengd worden tot 40 à 50 jaar. Een geavanceerde
drukwaterreactor wordt momenteel meestal ontworpen met het oog op een
produktieleeftijd van 60 jaar. Momenteel wordt door bepaalde constructeurs zelfs het
idee van de reactor met "oneindige levensduur" geopperd. Het is, in principe,
eenvoudiger en misschien zelfs goedkoper om eender welk onderdeel (zelfs het
reactorvat) te vervangen in plaats van de centrale te ontmantelen en op hetzelfde
moment een nieuwe te bouwen op een andere plaats.
Bijvoorbeeld : EdF heeft uitgerekend dat een "generation mix" (produktie met centrales
met verschillende ouderdom) met een leeftijd van 40 jaar ipv 30 jaar een jaarlijkse
investeringsbesparing van 20 miljard FF zou opleveren in de periode 2010-2030.

ontmanteling

Bij het begroten van de ontmantelingskost van een geplande centrale kan men zich
meer en meer baseren op ervaring. Zo krijgt men stilaan een idee van de werkelijke kost
en de problemen die de ontmanteling van een vermogencentrale met zich meebrengen.
Deze ervaring indachtig moet men trachten de ontmantelingskost van toekomstige
centrales te verlagen. Een kostenberekening bij de (reeds ver gevorderde) ontmanteling
van Gundremmingen KRB A reactor en van de VAK KAHL reactor geeft aan dat de
ontmanteling 10 tot 15% van de "oorspronkelijke" investeringskost bedraagt. De voorziene
ontmantelingskost voor geavanceerde centrales wordt algemeen geschat op 3 tot 10 %
van de totale generating cost.
Rekening houdende met een aantal basisvoorwaarden (levensduur 30 j , discount &
interest rate 8%, constructieperiode 48m, 1350 MWe met een capacity factor van 80%,...)
komt KEPRI voor de Korea Next Generation Reactor op een decommissioning-kost van
1.8% van de totale generating cost, ofwel 0.62 US$ per MWh.

5.2.1.3

serie - effect

SCIOCEN

Secundaire factoren die een invloed kunnen hebben op de competitiviteit

Het bouwen van meerdere exemplaren van één standaard design maakt dat de
investeringskost per eenheid kleiner wordt. Het serie-effect komt op twee verschillende
manieren tot uiting. Allereerst zijn er de studies, het ontwerp, de kwalificatie en de
validatie die slechts éénmaal moeten uitgevoerd worden (programme effect).
Vervolgens is er de mogelijkheid tot (kost)efficiënter plannen van de werken uitgevoerd
door contractors (productivity effect). Bij het ontwerpen van een nieuw design kan
meteen onderzocht worden wat hef besparende effect van de bouw van meerdere
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exemplaren zou zijn, na de bouw van het prototype. In tegenstelling tot het programme
effect kan het productivity effect moeilijk voorspeld worden. Het begroten van een
kostenbesparing bij de voorziene bouw van een serie is slechts zinvol als in de periode van
de bouw geen drastische technologische ontwikkelingen plaatsgrijpen die een herdesign
van de centrale wenselijk zouden maken. Ook blijven er kosten die specifiek aan de site
van een centrale verbonden blijven en die dus niet gestandaardiseerd kunnen worden
(tertiaire koelingsmogelijkheden, koppeling aan het lokale net, geologische en seismische
factoren, ..). Ook moet men rekening houden met het feit dat de "operation feedback"
van de eerste exemplaren slechts na meerdere jaren beschikbaar is. Een studie van EdF
wees uit dat de bouw van het eerste exemplaar van de serie bij voorkeur 2 jaar na de
opstart van het prototype moet aangevat worden. Langer wachten zou niet meer
interessant zijn, omdat dan de voordelen van het serie-effect (vooral het productivityeffect) zouden verloren gaan. Studies op de gebouwde series Franse centrales (34
900MW-exempIaren, 20 1300MW- exemplaren) hebben uitgewezen dat, wat betreft
constructiekost, de bouw van de n de centrale exponentieel naar de helft van de
oorspronkelijke prijs van de bouw van het prototype zou gaan (rekening houdende met
een "normale" kennisoverdracht en operation-feedback). TEPCo - studies vermelden voor
de ABWR een investerings-besparing van 7% voor de exemplaren volgend op het
prototype, op basis van operation-feedback.
Het spreekt vanzelf dat het serie-effect zich niet alleen gunstig zal manifesteren in de
engineering- en constructiekost voor serie-exemplaren, maar ook in de licensing
procedure.
Al bij al kan men gemakkelijk begrijpen dat het serie-effect eerder een "luxe"-factor is, die
enkel een rol kan spelen binnen een "gezonde" kernenergiesector8.
Maturiteit

De vraag naar de beschikbaarheid op termijn van de nieuwe types wordt beantwoord
door de in dit rapport gehanteerde indeling van de reactortypes zelf. Deze indeling is
gebaseerd op de maturiteit van de gebruikte technologie. Belangrijk hierbij is dat de
beschikbaarheid niet alleen afhangt van deze "nog te ontwikkelen technologie", maar
ook van de omvang van de certificatieprocedure en van de aanvaarding van een
bepaald type. Het is duidelijk dat dit verschilt van land tot land. Als men de situatie voor
België wil bestuderen moet er in feite voor elk type gekeken worden wat de kans is dat
het de huidige Belgische vergunningsprocedure met succes doorloopt binnen een
vastgestelde tijd en of deze kans vergroot of verkleint, rekening houdend met de bij de
vergunningsprocedure gehanteerde criteria. Deze "aanvaarding" door de overheid is op
zich natuurlijk geen criterium voor het reactortype zelf. Een criterium dat er evenwel kan
uit volgen is de omvang en de kost van de aanpassingen die aan het type nodig zouden
zijn om het conform de certificatie-eisen te maken. Soms eist een bepaald land dat,
vooraleer vergunning van een bepaald reactortype ter plaatse mogelijk wordt, er reeds
in een ander land (met een gelijkaardige politieke en economische structuur) een
dergelijke reactor in aanbouw of in werking is. Certificatie kan ook eenvoudiger verlopen
als het desbetreffende land reeds ervaring heeft met de technologie waarop het
bestudeerde concept gebaseerd is. Zo is de SBWR één van de belangrijkste kandidaten
voor een volgende kernreactor in Nederland, aangezien het type veel gelijkenis vertoont
met de BWR-centrale in Dodewaard. Op basis van deze redenering kan men ook
begrijpen dat het ondenkbaar is dat bijvoorbeeld de Russische VVER-V392, laat staan de
kleine Russische Yelena-reactor, de eerstvolgende 20 jaar in België gebouwd kan worden,
terwijl in het land van oorsprong de constructie van het eerste type mogelijk is en van het
tweede type zelfs concreet voorzien is. In het laatste geval gaat het immers om het type
dat gbruikt werd in de Russische kernonderzeeërs. Tabel 5.2 geeft voor enkele landen de
8

Het serie-effect kan een sterke factor zijn om de competitiviteit van kerncentrales tegenover
concurrerende types of tegenover alternatieve energiecentrales te bevorderen. Het belang ervan moet
evenwel geplaatst worden binnen een realistische visie op de toekomst. Er zijn op dit moment een
vijfhondertal kerncentrales in werking over de gehele wereld. Serie-effect impliceert in eerste instantie
dat een bepaalde constructeur de gelegenheid krijgt om, uitgaande van een bestaand prototype,
eender waar meerdere centrales te bouwen. Dit zou enkel mogelijk zijn als die constructeur ofwel een
monopolie heeft in zijn thuisland en bijvoorbeeld een reeks oude centrales kan vervangen, ofwel een
grote aanwezigheid op de internationele markt kan bewerkstelligen. De blijvende politieke invloed in het
beslissingsproces en de steeds toenemende tendens tot privatisering van de electriciteitsmarkt zullen in
volgende eeuw echter zorgen voor zeer weinig ruimte voor bewegingsvrijheid voor de bestaande
constructeurs.
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belangrijkste kandidaten voor een eventuele nieuw te construeren watergekoelde
reactor ter plaatse [5.3]9.

Tqbei 5:3

Belangrijkste kandidaat-waterreactoren voor de vermelde landen.

Land

Type reactor

Frankrijk
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Japan
Verenigde Staten
Canada
Zweden

N4, EPR
ABWR-1000, EPR
System 80+ (Sizewell C)
APWR, ABWR
ABWR, APWR
CANDU 3
BWR-90

Het System 80+, de APWR en de ABWR bekwamen in de Verenigde Staten reeds een Final
Design Approval, een belangrijke stap op weg naar de volledige certificatie. Er zijn
momenteel reeds ABWR's gebouwd in Japan. Voor het System 80+ wordt nu reeds
publiciteit gemaakt buiten de Verenigde Staten.
ontmanielingstijd

Wanneer in de eerste decennia van volgende eeuw de eerste generatie reactoren dient
vervangen te worden zal een zeer korte ontmantelingstijd van de oude centrales een
factor in het voordeel van de nucleaire industrie zijn. Deze zal namelijk in de volgende
eeuw geconfronteerd worden met weerstand bij het verwerven van nieuwe sites en zal er
dus gemakkelijker in slagen een nieuwe reactor te bouwen op een reeds bestaande site.
Het publiek zal hier minder moeite mee hebben en de praktische voordelen zijn
vanzelfsprekend (bestaande koel-infrastructuur, bestaand wegennet, bestaand
aansluitpunt op het net).

flexibiliteit

De huidige kerncentrales fungeren voornamelijk als basislastcentrale. Een dergelijke
elektriciteitscentrale levert de gedurende 24 uur ongeveer constant blijvende basisvraag
naar elektriciteit. In de toekomstige competitie met andere energiebronnen, en rekening
houdend met een mogelijke introductie van kleinere modulaire eenheden, wordt het
duidelijk dat de nieuwe reactorconcepten hun geleverd vermogen vlot zullen moeten
kunnen aanpassen aan het gevraagde, en dit op elk uur van de dag (load following).
Van de besproken concepten is er geen enkel type dat een herziene flexibiliteit op dit
vlak als een duidelijk voordeel naar voor schuift. Omwille van het typische design kan
men wel stellen dat de nieuwe gasgekoelde reactoren (MHTGR, GT-MHR) en de snelle
reactoren (EFR, ALMR), in vergelijking met huidige PWR-technologie, betere load
following-eigenschappen kunnen garanderen in de toekomst.

aanpasbaarheid
aan de marki

Omwille van de competitiviteit zouden de specificaties van een bepaald reactortype in
feite vlot moeten aanpasbaar zijn aan de vereisten van de markt. Het ontwerpen en
bouwen van een reactor is echter een project dat een zeer grote invesferingskost vraagt.
Hierdoor blijft de aanpasbaarheid van de aangeboden types heel beperkt. Aangezien
"aanpasbaarheid" in feite ook in tegenspraak is met de factoren standaardisatie en

9
Meerdere constructuers zien in het bestaan van ambitieuze nucleaire ontwikkelingsprojecten in de
Oostbloklanden, Rusland, China en Zuid Korea een teken dat het goed gaat met de nucleaire sector. Dit
is ons inziens echter een foute redenering. Deze projecten maken namelijk gewoon deel uit van de
normale economische en industriële ontwikkelingen van deze landen en worden nu pas doorgevoerd
omdat deze landen, na recente politieke en sociale veranderingen, een zekere achterstand proberen in
te halen op Europa, de USA of Japan.
Om een idee te krijgen van de "gezondheid" van de nucleaire sector moeten we kijken naar de evolutie
en de toekomst ervan in de landen waar de nucleaire industrie al een zekere graad van maturiteit
bereikt heeft.
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simplificatie zien de meeste constructeurs deze eigenschap ook niet als een noodzakelijke
troef van hun design10.
Er zijn in ieder geval enkele specifieke marktsegmenten waar constructeurs van
geavanceerde watergekoelde reactoren (doelbewust of noodgedwongen) niet op
inspelen.
Twee voorbeelden :
Sommige landen (bvb Indonesië) willen kernenergie niet alleen benutten voor de
produktie van electriciteit, maar ook voor de (bij)produktie van bijvoorbeeld warmte,
stoom en waterstof. Dit kan echter enkel economisch verwezenlijkt worden met hoge
temperatuur-gasgekoelde reactoren. De voor Europa in aanmerking komende
reactortypes zijn evolutionaire watergekoelde types en zijn enkel en alleen bedoeld voor
de produktie van electiciteit.
Watergekoelde centrales worden gebouwd met een relatief hoog eenheidsvermogen.
Dit houdt in dat zij ook grote waterpartijen nodig hebben voor condensorkoeling.
Dergelijke centrales kunnen dus niet gebouwd worden in dichtbevolkte waterarme
gebieden.
Ook wat betreft het eenheidsvermogen van de centrale is er relatief weinig
bewegingsvrijheid. Door de zeer hoge kosten die het ontwerpen van een prototype
vragen en door het noodzakelijke streven naar standaardisatie is de constructeur verplicht
een bepaald eenheidsvermogen voor zijn centrale te kiezen. Uit het vorige hoofdstuk kan
men opmaken dat de vermogens van de bestaande ontwerpen ruwweg in twee
categorieën kunnen onderverdeeld worden : rond de 600 MWe en tussen de 1000 en
1500 MWe. Slechts in uitzonderlijke gevallen zai een constructeur naast een bestaand
ontwerp een versie met een ander eenheidsvermogen voorzien. Bijvoorbeeld : omwille
van een duidelijke Europese voorkeur voor >1000 MW-centrales heeft Westinghouse een
1000 MW-versie van de AP600 ontworpen die speciaal voorzien is voor de Europese markt
(de European Passive Plant).
De enige flexibiliteit (wat betreft aanpasbaarheid van het basisontwerp) die in de
toekomst van geavanceerde reactoren zal gevraagd worden is de mogelijkheid om
verschillende types splijtstof te laden en te kunnen functioneren met variërende
kemconfiguraties en -cycli. Meer bepaald :
de mogelijkheid om over te schakelen van "Out-ln Loading" (High Leakage Core) naar
partiële LLC of zelfs naar een volledige LLC om de burn up te verhogen. (Dit wordt nu al in
verschillende centrales toegepast) ;
de mogelijkheid om gadolinium-splijtstofelementen te laden ; dit is bij reactoren met hoog
vermogen nodig voor het samenstellen van een LLC (het al dan niet kunnen laden van
gadolimium-brandstof is echter eerder een licentie-kwestie dan een technisch probleem);
meer flexibiliteit in het laden van splijtstof met variërende (meestal hogere) verrijking ;
10
Het is opvallend dat het begrip competitiviteit meestal gehanteerd wordt in de context van de
vergelijking van kernenerige met alternatieve energiebronnen (olie, gas, kolen, hernieuwbare bronnen),
eerder dan bij vergelijking van verschillende kernreactoren onderling. Via technische conferenties en
allerhande publicaties worden aan de "energiemarkt" diverse nieuwe reactortypes naast mekaar
gepresenteerd, zonder dat er kritische vragen gesteld worden over conceptuele of technische
verschillen tussen de geprestenteerde ontwerpen. Deze verschillen zijn natuurlijk van een geheel andere
orde dan deze die een rol spelen in de discussie over energiebronnen. Ze zouden pas belangrijk worden
als de beslissing om een bepaald reactortype te bouwen enkel gebaseerd zou zijn op zuiver technische
en economische redenen, en de concepten geen "nationale kleur" meer zouden hebben. We kunnen
bijna met zekerheid zeggen dat dit laatste nooit het geval zal zijn. Integendeel, door de zeer grote
investeringen die het ontwerp en de bouw van een centrale vergen, en door de politieke rol in dergelijke
beslissingen, is de kans groot dat het aanbod zich volgende eeuw, bij wijze van spreken, zal beperken tot
een Europese, een Amerikaanse, een Japanse en een Russische reactor die slechts minimale licentieaanpassingen vragen om in een bepaald land te kunnen gebouwd worden. Deze trend is nu al
merkbaar in Europa en kan zich verder zetten als de bestaande constructeurs verder doordringen op de
markt van de zogenaamde "landen in ontwikkeling" (Oostbloklanden, China, Indonesië, India, Zuid
Afrika,...) en de vraag naar centrales met klein eenheidsvermogen (< lOOMWe) stagneert.
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meer flexibilteit in het verlengen van de cyclus (stretch out) wanneer dit nodig geacht
wordt (ook dit wordt nu al regelmatig toegepast) ;
voorzien zijn op het laden van kernconfiguraties met een variërend percentage MOXelementen ;

Veiligheid
- In combinatie met op competitiviteit geïnspireerde modificaties moet de veiligheid van
het ontwerp gegarandeerd blijven, en, bij voorkeur, verhoogd worden ; dit laatste echter
zonder te overdrijven -

5.2.2.1

Beheersen van het risico op nucleaire incidenten en accidenten

De huidige PWR's zijn uitgerust met actieve veiligheidssystemen. Dit wil zeggen dat onder
alie omstandigheden getracht wordt de kern te koelen met water. De reactoren zijn
daarvoor voorzien van systemen die reeds op een hoge druk, niet veel lager dan de
werkingsdruk, water afkomstig van externe voorraden in het reactorvat en de primaire
kring kunnen pompen, in het geval dat de normaie primaire koeling gestoord wordt of
zelfs helemaal wegvalt. Bij het eventueel vrijkomen van stoom of delen van de
kerninhoud in het reactorgebouw kan de oververhitting van het gebouw tegengegaan
worden door een sproeisysteem dat water put uit een opslagtank en na enige tijd ook
water recupereert onderin het gebouw. Dit systeem is bij de meeste PWR's twee tot
driemaal redundant uitgevoerd. De geavanceerde lichtwater-reactortypes van de eerste
generatie (N4, EPR, APWR, System 80+, ABWR, VVER-V392, BWR90), die naar het principe
van de huidige PWR's gebouwd zijn, zijn voorzien van gelijkaardige redundante actieve
veiligheidssystemen. De belangrijkste evolutionaire lichtwaterreacfor van de tweede
generatie, de AP600, heeft naast zijn actieve koelvoorzieningen ook een passief
koelsysteem. De SBWR heeft daarentegen reeds een volledig passief koelsysteem, echter
met een beperkte autonomie (ongeveer een à twee dagen).
De revolutionaire types zijn ontworpen om onder alle omstandigheden de kern op een
passieve manier te blijven koelen zonder menselijke tussenkomst of energietoevoer.
Volledige passiviteit eist onbeperkte autonomie van het koelsysteem en houdt
noodzakelijkerwijze in dat men moet afstappen van het idee "koelen vanuit een
hogergelegen waterbassin". Reactoren zoals PIUS en ISIS maken daarom gebruik van
koeling door warmteconvectie door de reactor volledig onder te dompelen in een
aangepast bassin.
Door de ontwikkeling van de foutanalysetechnieken is het voor de ontwerpers van
geavanceerde reactoren mogelijk geworden een PSA (Probabilistic Safety Assessment) te
doen tijdens de ontwerpfase in plaats van achteraf, zoals nu bij de huidige PWR's gebeurt
tijdens de periodische herziening van hun veiligheidsdossier. De N4 is het eerste
geavanceerde type waarvan de risicoanalyse gebeurde op basis van een PSA tijdens de
ontwerpfase.
Het is duidelijk dat het huidige bestaande reactorpark van moderne watergekoelde
reactoren tot nu toe meer dan voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. De extra
veiligheidsvoorzieningen van de nieuwe ontwerpen spitsen zich vooral toe op de rol van
de "human factor"en op het opvangen en succesvol opvolgen van het designbasisongeval : een groot "loss of coolant" accident op de primaire kring. Aangezien de
kans op een dergelijke LOCA, hoewel zeer klein, zeker niet nul is, zijn dergelijke studies en
investeringen meer dan zinvol.
Er heerst op de markt stilaan een consensus over het feitdat er een grens is wat betreft het
aanbrengen van extra veiligheidsvoorzieningen en dat deze grens, omwille van het
verzekeren van de competitiviteit van kernenergie, gezamelijk moet afgesproken worden
en verdedigd worden naar de regulerende overheden toe.
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Ingeval een ernstig ongeval zou plaatsvinden is het belangrijk dat :
•

noodacties voor de bescherming van de bevolking in de eerste fase van het ongeval
(eerste 24u) kunnen vermeden worden. ;
permanente evacuatie (resettlement) voor meer dan één jaar in de omgeving van de
reactor kan vermeden worden ;
tijdelijke evacuatie buiten een 3 km - zone kan vermeden worden.
Deze beschouwingen leiden onmiddellijk tot de conclusie dat het risico op het vroeg
falen van de containment praktisch moet geëlimineerd worden, de kern onbeperkt lang
gekoeld moet kunnen blijven en de containment by-pass vrijstellingen gecontroleerd en
zeer laag moeten gehouden worden.
De veiligheidsvoorzieningen voor evolutionaire geavanceerde watergekoelde reactoren
kunnen bijgevolg samengevat worden in vier richtlijnen :
elimineer het risico op kernsmelting bij hoge druk ;
bouw een containment die weerstaat aan vrijstelling van activiteit, warmte en druk bij
een ernstig ongeval bij lage druk ;
verzeker de redundante actieve afvoer van residuele warmte, aangevuld met passieve
afvoer van warmte in de containment ;
voorzie redundante noodvoeding voor de centrale.
De certificatie-eisen met betrekking op de kans op kernsmelting (Core Damage
Frequency of CDF) kunnen verschillen van land tot land. Voor de meeste Westerse PWR's
die nu in werking zijn, evenals voor de evolutionaire LWR's van de eerste generatie, is het
doel concreet de CDF te beperken tot e-5 per jaar en de kans op een reactorongeval
met een beduidende vrijstelling van radioactief materiaal naar de omgeving toe (Severe
Release Frequency of SRF) te beperken tot e-6 per jaar (zie hoofdstuk 2 en bijlage 3). Het
spreekt vanzelf dat constructeurs van nieuwe types reactoren trachten deze frequenties
nog verder te verlagen, echter steeds met een realistische investeringskost voor ogen.
Belangrijk is hierbij dat gegarandeerd wordt dat alle ontwerpers dezelfde criteria
hanteren voor het bepalen van bovenvermelde risicofrequenties. De juiste interpretatie
van dergelijke cijfers vormt momenteel nog steeds een discussiepunt. De AP600 stelt een
CDF van 3.4e-7 per jaar en een SRF van 3e-8 per jaar voorop. De ontwerpers van de APWR
hielden tijdens de designfase een vermindering van de CDF met een factor 10 voor ogen.
De (gewijzigde) wetgeving in Duitsland laat enkel nog catastrophe-free reactoren toe,
wat in de praktijk neerkomt op het verzekeren van een SRF gelijk aan nul. Deze eis kan,
vanuit het specifieke design gezien, niet voldaan worden voor de evolutionaire
lichtwaterreactoren van de eerste en tweede generaties. De constructeurs van
revolutionaire types zoals PIUS en ISIS stellen bij hun ontwerp daadwerkelijk een SRF gelijk
aan nul voorop. Ook de gasgekoelde reactoren MHTGR en GT-MHR hebben volgens hun
ontwerpers een catastrophe-free-design. Rekening houdende met dit aspect, evenals
met het feit dat Duitsland een zekere ervaring heeft met de gasgekoelde technologie,
maakt van de modulaire gasgekoelde reactor een belangrijke kandidaat voor een
eventuele nieuwe reactor in dit land.

5.2.2.2.

Beheersen van de routlne-stralingsbelasfing voor werknemers

De stralingsbelasting die werknemers bij de normale uitbating van de reactor mogen
oplopen is in het ARBIS vastgesteld op 50 mSv per persoon per 12 glijdende maanden. De
werkelijke dosis die het Belgische reactorpersoneel en het personeel van andere
nucleaire bedrijven van klasse 1 oploopt komt de laatste jaren niet meer boven de 15
mSv per persoon en per 12 glijdende maanden. De trend van het "vooruit lopen op de
wetgeving" is internationaal. Bij het ontwerp van een reactor wordt algemeen, wat
betreft voorziene uitbatings- en onderhoudswerkzaamheden, rekening gehouden met het
ALARA-principe. Dit houdt in dat de doses van het personeel zowel bij routinetaken als bij
speciale opdrachten zo laag als redelijkerwijze mogelijk gehouden worden (as low as
reasonably achievable). Ervaring leert dat het beperken van de doses beneden de 5 mSv
per persoon en per 12 glijdende maanden voor personeel tewerkgesteld in bewaakte
zones volgens het ALARA-principe bijna niet meer realistisch is. De gemiddelde
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dosisbelasting wordt bij de nieuwe reactorconcepten enkel noemenswaardig verlaagd
door het functioneler ontwerpen van de reactor en het verhogen van zijn autonomie
tijdens de werking, teneinde de nodige tijd en de hoeveelheid personeel bij
onderhoudswerkzaamheden tot een minimum te beperken. Met de huidige reactoren lijkt
1 man.Sv.jaar-1 reeds realistisch. In de toekomst kan dit misschien nog tot 0.7 man.Sv.jaar-1
beperkt worden.

5.2.3.

Afvalproduktie
- de lange termijn-effecten van de produktie van afval moeten volledig beheerst worden De technische problemen die komen kijken bij de zogenaamde "back end" van de
splijtstofcyclus worden meer en meer beheerst. De installaties en processen die nodig zijn
voor definitieve opslag van hoog actief afval zijn in grote lijnen ontworpen en worden nu
getest. De techniek van herwerking wordt al volop toegepast.
Er dient echter gewezen te worden op het feit dat de nucleaire sector - in tegenstelling
tot andere sectoren - de enige is die van bij het begin van de ontwikkeling tot nu altijd
verantwoording diende af te leggen omtrent de lange-termijn afvalstrategie. De paradox
daarbij is dat de nucleaire sector ook de enige sector is die al een realistisch scenario
voor haar lange-termijn- afvalbehandeling heeft.
De belangrijkste taak die de nucleaire industrie nu moet vervullen is het vinden van een
verantwoord evenwicht tussen de twee mogelijke scenario's : heropwerken van splijtstof
en berging van restafval enerzijds of rechtstreekse berging van gebruikte splijtstof
anderzijds.
Speciaal voor België wordt hierop dieper ingegaan in het rapport SCK-CEN BLG 772
"Overzicht van de mogelijke splijtstofcycli in België"

5.2.4.

Publieke aanvaarding
- Het publiek moet volledig geïnformeerd worden over alle aspecten van kernenergie De discussie omtrent kernenergie is bij voorbaat irrationeel : elke poging tot het
verschaffen van toelichting kan als gevolg hebben dat het wantrouwen van het grote
publiek alleen maar groter wordt (de reden dat steenkool- en aardolieverbranding
algemeen wel meer aanvaard worden is zeker niet omdat het publiek volledig op de
hoogte zou zijn van de technische specificaties of van de voordelen en de risico's ervan).
Het is op dit moment meer dan noodzakelijk het publiek te informeren over de gevaren
én voordelen van kernenergie. Hierbij dient duidelijk vermeld te worden dat de verstrekte
informatie niet in eerste instantie dient om het publiek overtuigen van het feit dat de
risico's, die nucleaire electriciteitsproduktie en berging van afval met zich meebrengen,
aanvaardbaar zijn. Het is de bedoeling het publiek zelf, op basis van voldoende
informatie, de gevaren en risico's te laten interpreteren en hen te stimuleren om deze
factoren af te wegen tegenover "hun" nood aan energie' '.
Het debat inzake de aanvaarding van kernenergie speelt zich af op drie vlakken: de
bewaking van splijtbaar materiaal, de behandeling van hoog actief afval en de
veiligheid van reactoren. Zoals reeds vermeld brengt de introductie van de in dit rapport
besproken nieuwe reactorconcepten, afgezien van de mogelijkheid plutonium en
actiniden te verbranden in snelle reactoren, geen noemenswaardige evolutie mee wat
betreft de twee eerste disciplines. Het debat over de publieke aanvaarding speelt zich
tussen constructeurs, ontwerpers en regulerende organen hoofdzakelijk af op het gebied
van de reactoren zelf. Recentelijk werd door vertegenwoordigers van deze drie partijen
1
' De laatste jaren lijkt, bij het aanhoren van de argumentatie naar het publiek toe, de drijfkracht om de
veiligheid van de volgende generatie reactoren nog te verhogen eerder de noodzaak zich te
verdedigen fegen de publieke en politieke opinie, en nief het bestaan van technische of menselijke
onzekerheden. Dit wordt soms expliciet gesteld door de constructeurs. In de presentatie van de EURstandpunien (bijlage 2) wordt, wat betreft de studie van veiligheisvoorzieningen, gepleit voor het
"gebruik van eenvoudige argumenten die het publiek kan begrijpen, zoals een sterke containment"...
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[5.4] een polarisatie vastgesteld naar twee duidelijk verschillende standpunten toe. Een
reactorconcept kan zijn kans op aanvaarding vergroten door passieve veiligheidssystemen te voorzien (Amerikaanse, Franse en Japanse visie) of door het reactorgebouw
zó te ontwerpen dat het alle mogelijke accidentscenario's weerstaat (Duitse visie). In
ieder geval is men het erover eens dat de geavanceerde lichtwaterreactoren van de
eerste generatie, net als de geavanceerde zwaarwater- en kweekreactoren geen
positieve invloed op de publieke opinie kunnen hebben omdat het publiek en de
overheden, in vergelijking met de huidige reactortypes, geen duidelijke evolutie ziet in de
aanpak van de veiligheidsfilosofie. Hierbij moet opnieuw opgemerkt worden dat deze
situatie weerom sterk afhangt van land tof land. De Japanse elektriciteitsproducenten zijn
bijvoorbeeld geïnteresseerd in het passieve veiligheidsconcept, maar dringen anderzijds
aan op het ontwerpen van centrales met hoog éénheidsvermogen. Dit brengt mee dat
onderzoek in dit land speciaal toegespitst wordt op het ontwerpen van ABWR- of APWRtype reactoren met passieve veiligheidskarakteristieken, waarbij men tracht aan te tonen
dat passieve veiligheidskenmerken extrapoleerbaar zijn naar hogere éénheidsvermogens.
Het is in dit kader dat bijvoorbeeld Westinghouse de AP600 enerzijds voorstelt als het
concept dat als "een frisse wind over het nucleaire landschap kan waaien" [5.4] in
landen waar momenteel de verdere installatie van nucleaire technologie van buitenaf
tegengehouden wordt, maar anderzijds toch werkt aan een AP-versie met dezelfde
passieve veiligheidskarakteristieken maar met een hoger éénheidsvermogen.
In Duitsland schrijft men momenteel catastrophe-free technology voor. In het kader
daarvan doet men in het onderzoekscentrum in Karlsruhe onderzoek op zogenaamde
super strong containments. Deze onderzoekers stellen onder andere dat een voorziening
van een dergelijk reactorgebouw slechts een meerkost van 5% zou betekenen voor een
typische vermogencentrale. Het is in ieder geval duidelijk dat publieke aanvaarding sterk
kan beïnvloed worden door economische argumenten en dat in een debat een
dergelijke argumentatie in sommige landen zelfs sterker kan doorwegen dan een
bewezen daling van de CDF en/of SRF van een bepaald concept met een factor 10 of
100. Alles hangt af van de voorkennis die een publiek of een overheid over het
onderwerp bezit op het moment dat het een oordeel velt.

5.3.

De toekomst van economisch competitieve reactortypes
invloed van externe factoren.
Bepaalde factoren die rechtstreeks of onrechtstreeks de competitiviteit kunnen
beïnvloeden (in gunstige of in ongunstige zin) heeft de nucleaire industrie niet zelf "in de
hand":
de beschikbaarheid van uranium, steenkool, olie en gas op de grondstoffenmarkt en de
internationale diplomatieke en politieke verhoudingen die deze beschikbaarheid kunnen
beïnvloeden ;
de privatisering van de energiesector ;
de technologische evolutie van alternatieve energievoorzieningen (andere dan nucleair)
en de stimulering ervan ;
de invloed van het publiek op de politieke besluitvorming naar aanleiding van projecten,
acties of problemen van de nucleaire industrie die (bij voorbaat) veel media-aandacht
krijgen (transporten, bouw van fabrieken, kleine incidenten,...) ;
de impact van de aanwending van fossiele brandstoffen op het leefmilieu (zure regen,
broeikaseffect).
Het huidige en toekomstige belang van deze factoren moet in eerste instantie voor elk
land op nationaal niveau bekeken worden, aangezien de situatie van land tot land sterk
kan verschillen. Eén factor die wereldwijd een gunstige invloed op de toekomst van
kernenergie kan hebben is de bezorgdheid in verband met de toenemende uitstoot van
CO2 en andere broeikasgassen en de klimaatsveranderingen die hiervan het gevolg
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zouden zijn. Deze en andere factoren worden meer in detail besproken in het rapport
SCK'CEN BLG771 "Perspectives pour l'énergie nucléaire".
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Nuclear Engineering International, januari 1994, pagina 15.

[5.2]

Dossier "Kernenergie", Ministerie van Economische Zaken, Nederland, 1993.

[5.3]

Advanced water-cooled reactor technologies; rationale, state of progress and outlook,
Report by an Expert Group, Nuclear Energy Agency, OECD, 1989. Hoewel het bronrapport
zes jaar oud is, is de voorgestelde situatie nog steeds geldig.

[5.4]

I.,M. Newton, Super safe versus super strong, ARS'94, Nuclear Engineering International.
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Conclusions

A la fin de 1993, quelque 430 réacteurs nucléaires de puissance étaient en service dans le
monde, représentant une puissance installée nette de 337,718 MWe. Des améliorations
sont régulièrement apportées aux réacteurs actuels et, avec divers objectifs en vue, de
nouveaux réacteurs sont proposés; on les désigne souvent sous le vocable advanced
reactors. Ces nouveaux réacteurs sont soit en construction, soit au stade de l'étude
détaillée, de l'avant-projet ou seulement de l'étude conceptuelle. Le présent rapport
passe en revue les principaux concepts proposés.
Les objectifs poursuivis sont essentiellement les suivants:
augmenter la fiabilité et l'efficacité économique des centrales nucléaires afin de
maintenir et même d'augmenter la compétitivité de ce type d'énergie;
minimiser l'impact sur l'environnement: la pollution thermique, la production de résidus
radioactifs, les rejets éventuels en cas d'accidents;
rendre maximale l'assurance d'un fonctionnement sûr des centrales;
améliorer l'acceptation par les autorités et le public.
Les améliorations visées en ce qui concerne les réacteurs refroidis à l'eau légère ou à
l'eau lourde ont trait à la compétitivité économique, à la sûreté et, dans une certaine
mesure, à la réduction de l'inventaire de résidus radioactifs (plutonium, uranium de
retraitement).
Dans le cas des réacteurs rapides et des réacteurs refroidis au gaz, des rendements
thermodynamiques plus élevés peuvent être atteints (soit entre autres une pollution
thermique moindre) et le spectre du flux neufronique à disposition dans les réacteurs
rapides permet de réduire substantiellement la production et les stocks existants de
plutonium et d'actinides mineurs (neptunium, américium, curium,...).
D'autres concepts, comme les réacteurs de fusion, sont évoqués. Si ces concepts peuvent
s'avérer prometteurs dans le futur, cela ne peut être qu'à long terme, étant donné les
efforts importants de R&D encore nécessaires pour prouver leur fiabilité, notamment
technologique.
Le choix d'un concept plutôt que d'un autre exige des études approfondies. Les éléments
considérés sont notamment les objectifs poursuivis, l'expérience déjà acquise, les
ressources disponibles, les perspectives de percée économique, les efforts de R&D exigés
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compte tenu du caractère plus ou moins innovateur des solutions envisagées, des
conditions locales comme notamment la perception de l'opinion publique.
La Belgique a opté pour la filière PWR, la filière qui a, sur base de l'expérience existant à
l'échelle mondiale, la préférence de la plupart des grands pays nucléaires. La Belgique
jouit d'une expérience solide et de longue date dans ce domaine, basée sur l'exploitation
d'installations-pilotes comme la centrale BR3 de Mol, l'adaptation régulière des centrales
existantes et l'établissement de projets de nouvelles centrales. Ce processus va se
poursuivre, l'accent étant mis sur une exploitation des centrales toujours plus compétitive,
souple et sûre. Progressivement seront mis à profit les développements technologiques
dans d'autres domaines tels que l'information, la communication et les matériaux.
In deze lijn is het logisch dat, indien op korte termijn een beslissing zou genomen worden
om een bestaande kerncentrale te vervangen, België zal opteren voor een 'Belgische
versie" van de REP.N4 (Chooz B) of - na het jaar 2000 - voor de Frans-Duitse EPR. Echter,
aangezien men meer en meer opteert voor het verlengen van de levensduur van de
bestaande centrales (om technische zowel als om economische redenen) is de kans dat
er in de nabije toekomst (binnen de 10 jaar) een centrale van groot vermogen (typisch
>1000 Mwe) van het type N4, of van het type EPR, besteld wordt ongeveer gelijk aan nul.
Door de actuele lage gasprijzen is het nü bouwen van een nieuwe kerncentrale ter
vervanging van een gas- of kolencentrale met gelijk vermogen niet echt de meest
economische optie in België12. Het spreekt vanzelf dat dit in de toekomst kan veranderen.
Alles hangt af van het energiebeleid dat België in de toekomst wenst te voeren en de
invloed van buitenaf die men hierbij wenst toe te laten. Als de overheid zou opteren voor
een lange-termijn stabiliteit van de eigen nationale energievoorziening is het zeer
waarschijnlijk dat het percentage kernenergie in de energiemix (een kleine 60%)
ongeveer zal behouden blijven voorbij 2020. Een liberalisering van de markt zou dit
scenario evenwel drastisch kunnen wijzigen. Hoe dan ook, indien België zou opteren voor
een relatief onafhankelijke positie op de Europese energiemarkt is het niet zeker dat, eens
de keuze voor kernenergie zou gemaakt worden, zeer grote centrales zoals de EPR nog
een kans krijgen in België. Het lijkt op dit moment realistischer dat dan de keuze zou valle,
op een meer geavanceerd reactortype van een kleiner vermogen (typisch 500 à 600
Mwe), zoals de AP600 of het System 80+, zeker als de centrale zou gebouwd worden ter
vervanging van een oude gas- of kolencentrale.
Op langere termijn zijn er nog enkele externe factoren die het hierboven geschetste
beeld nog extra kunnen beïnvloeden :
une adaptation du cycle du combustible résultant de la problématique du stockage
définitif des transuraniens. Cela pourrait conduire à l'adoption de concepts rendant
possible l'exploitation de coeurs contenant une fraction plus importante de plutonium.
une situation critique en ce qui concerne l'effet de serre, qui entraînerait une limitation
drastique de l'utilisation des combustibles fossiles. L'énergie nucléaire peut alors offrir une
solution de rechange sur base de plus petits réacteurs de type révolutionnaire, souples,
simples et de la plus haute sûreté.
la démonstration par un constructeur nucléaire important d'une centrale compétitive
avec des éléments passifs convaincants.
Enfin, il faut souligner que la percée des réacteurs avancés ne se fera que si les efforts
adéquats de R&D sont consentis. Le SCK-CEN, dans le cadre de collaborations à l'échelle
nationale et internationale, a certainement un rôle à jouer dans ce domaine, par
exemple par la réalisation d'irradiations expérimentales dans son réacteur BR2
(comportement sous irradiation de nouveaux combustibles et de matériaux, expériences
de sûreté).

Een rapport van OECD/NEA ('Projected Costs of Generating Electricity - Update 1998', 8.09.1998
NEA#0768, ISBN: 92-64-16162-7) toont aan dat kernenergie op dit moment d e meest economische optie
is in slechts vijf landen, rekening houdende met een discount rate van 5%.
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ijlage 1
Overzicht van nieuwe
reactorconcepten

In deze bijlage worden nieuwe reactorconcepten ingedeeld volgens het koelmiddel en
ook volgens het evolutionaire of revolutionaire karakter van het concept. Bij de
bespreking van een bepaald type wordt uitgegaan van de algemene designprincipes
die in hoofdstukken 2 en 3 behandeld werden en ligt de nadruk op de wijzigingen ten
opzichte van het respectievelijke conventionele design. Bij elk type wordt ook een tabel
met de belangrijkste designparameters gegeven en wordt vermeld in welke fase (naar de
certificatie toe) het concept zich bevindt.
Een "concept", zoals er hier meerdere voorgesteld worden, kan een gedetailleerd (op
papier) uitgewerkt design zijn, maar ook niet meer dan een vluchtig eerste idee. Hiermee
rekening houdend is het duidelijk dat wij met deze bijlage geenzins pretenderen een
volledig overzicht te geven van alle op dit moment bestaand concepten. Vooral voor de
zogenaamde tweede-generatie concepten werd er eerder geopteerd voor het
opnemen van enkele typische voorbeelden die de verschillende evolutionaire en
revolutionaire stromingen zo goed mogelijk illustreren.
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atergekoelde reactoren

lichtwater : evolutionair ; eerste generatie
De term "evolutionair" duidt vooral op het teit dat de basisopbouw van kern +
geassocieerde kringen niet principieel gewijzigd werd ten opzichte van het
oorspronkelijke bestaande concept en op de toepassing van actieve veiligheidssystemen
voor noodkoeling
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N4
Framatome
specificaties

ergonomie

type
rendement
elektrisch vermogen
thermisch vermogen
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

PWR
34%
1470MWe
4270 MWth
licht water
licht water
verrijkt UO2
elektronisch & gravitatie
H : 13.6 m ; diam. :4.5m
H : 4.27 m

Na het Three Mile Island accident voerde EdF selectieve wijzigingen door bij hun 900
MWe-reactoren met het doel de "man-machine" relatie te verbeteren. Bij het 1300 MWetype werden deze ideeën verregaand geïmplementeerd. Het resultaat van deze evolutie
bij EdF is dat het nieuwe N4-type een volledig computergestuurd instrumentatie-en
kontrolesysteem heeft, met inbegrip van de sturing van de kringen voor noodkoeling. Het
volledige computersysteem is dubbel redundant uitgevoerd (zie ook paragraaf 3.3.3 over
deN4).
De (op wereldvlak) allereerste reactoren, die op deze wijze uitgerust zijn, zijn de twee N4's
die in het Franse Chooz in dienst genomen werden.
Zicht op de kontrolezaal van de N4 - reactor (Chooz, Frankrijk)
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Opbouw van de N4 - reactor
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APWR 1000,1300 (Advanced Pressurized Water Reactor)
Westinghouse
specificaties
APWR 1300 type
elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

PWR
1300 MWe
80 kW/I
3900 MWth
33%
licht water
licht water
verrijkt UO2
magnetisch/hydraulisch
H : 16.4 m :diam. :5.1 m
H : 3.9 m ; diam. : 4 m

desing

De ontwikkeling van het APWR-concept van Westinghouse startte reeds in 1978. Het was
de bedoeling voor in de jaren '90 een reactor te kunnen aanbieden met een sterk
vereenvoudigd design, een lagere constructiekost en een lagere kost van de totale
splijtstofcyclus. Er werd ook een grotere flexibiliteit in uitbating vooropgesteld, zodat de
reactor zou kunnen concurreren met olie-, gas- of kolencentrales.
Mitsubishi Heavy Industries (Japan) toonde in 1981 interesse in het APWR concept en
startte samen met Westinghouse en vijf Japanse elektriciteitsmaatschappijen een
programma van onderzoek en ontwikkeling van de APWR. Hoewel het design dus
oorspronkelijk voor de Japanse markt ontwikkeld werd werd het concept aangepast aan
de criteria van hef US EPRI (Electric Power Research Institute)

splijtstoikost

De kostenbesparingen in de splijtstofcyclus wordt hoofdzakelijk verkregen door de
vermogendichtheid van de kern met 20% te verlagen. Dit brengt besparingen bij de
aanmaak van splijtstof mee, naast een grotere veiligheidsmarge bij de uitbating van de
reactor. De kern is tevens omgeven door een radiale reflector, zodat de neutronenlek
verkleint. De APWR werkt met splijtstof met een kleinere initiNIe verrijking, in vergelijking
met conventionele types. Door in het begin van de cyclus staven in te brengen (en
daardoor het water mechanisch te verplaatsen) vermindert op deze posities ook de
modererende werking van hef water. Hierdoor wordt het neufronenenergie-specfrum
gewijzigd (spectral shift) en wordt er in de splijtstof meer plutonium gevormd dat verderop
in de cyclus weerom kan gespleten worden. De verrijking aan fissiel materiaal kan dus bij
de produktie van splijtstof lager gehouden worden.

sfoomgenerafor

Bij de APWR werd extra aandacht geschonken aan de stoomgeneratoren. Het gebruik
van thermisch behandeld Inconel 690 voor de buisjes, waardoor hef primaire water loopt,
biedt een betere weerstand tegen corrosie en leidt tot een kleinere vrijstelling van
«Cobalt.

veiligheid

Het design-programma startte in de periode na het TMI-accident. Dit had als resultaat dat
de (toen volop in ontwikkeling zijnde) Probabilistic Safety Assessment technieken voor de
eerste maal in de ontwerpfase op het concept toegepast werden. Tot dan werden enkei
PSA-studies uitgevoerd op reeds bestaande reactoren.
De hoge druk - veiligheidsinjectie van de installatie voor noodkoeling put water uit de
bassins voor splijtstofherlading. Deze watervoorraad bevindt zich in het reactorgebouw
(containment) en maakt het overschakelen van een watervoorraad buiten het
reactorgebouw (op het moment van uitputting) naar hef onderaan in het reactorgebouw
verzamelde water overbodig.
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Vergelijking van de APWR-1300 kernopbouw met een conventioneel design

Calandria Tube

Upper Core Internals
WDR Rod Guide
BCC/GR Rod Guide
Core Barrel
— Upper Core Piste
Radial ReNeclor
Reactor Vessel
Lower Core Support Column
•Lower Core Plate
Lower Core Support Plate

APWR
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specificaties
APWR 1000 type
elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
splijtstofherlading
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

110

PWR
1050 MWe
96.2 kW/I
3150 M Wt
33%
licht water
licht water
verrijkt UO2
na 18 tot 24 maanden
magnetisch
H : 12m;diam. : 4.47 m
H : 3.658 m ; diam. : 3.370 m

ervaring

De APWR 1000 werd geVnfroduceerd op vraag van de electriciteitsproducenten.
Westinghouse ontwikkelde deze reactor samen mef de Spaanse firma's INITEC, ENSA en
ENUSA. Deze reactor heeft hetzelfde principiNIe concept als de APWR 1300
(vereenvoudiging, veiligheidsmarges van de splijtsfofuitbating, ...) en bij het ontwerp van
de 1000 - versie kon men dus voordeel halen uit de ervaring met de APWR 1300. De
aanpassing van hef ontwerp van de primaire kring van vier naar drie parallelle circuits
ging bijgevolg relatief vlot..

uitbatingskost

Met APWR 1000 wil Westinghouse een gemiddelde jaarlijkse beschikbaarheid van 90%
bereiken, wat meer is dan het huidige gemiddelde van welk bestaand conventioneel
type dan ook. Bij een vaste operatiekost verminder aldus de operatiekost per geleverde
kWh. Met de APWR 1000 wordt een vermindering van de werkings- en onderhoudkosten
van ongeveer 30% vooropgesteld

reactorkern

De spectral shift - voorziening (door mechanische inwerking op de plaatselijke
hoeveelheid moderator) van de APWR 1300 is in het 1000 - concept niet voorzien. Het
desing van de kern is eerder gebaseerd op standaardprincipes (vb qua
splijtstofsamenstelling, waarbij evenwel de wens voor een lagere vermogendichtheid
weerhouden werd.
Door gebruik te maken van "grijze" kontrolestaven kunnen kleine vermogenveranderingen
opgevangen worden zonder wijzigingen van de boorconcentrafie. Hierdoor kan de
hoeveelheid vloeibaar afval beperkt worden.

kontrolezaal

In de kontrolezaa! werd, zoals bij de meeste nieuwe reactordesigns, gebruik gemaakt van
overzichtelijke grafische displays, ergonomische bedieningspanelen en geavanceerde
microelectronica.

veiligheid

De reactor is voorzien van een standaard veiligheidsinjectie-systeem met enkele
geavanceerde voorzieningen. Het Integrated Safeguards System (ISS) werd bij het
ontwerp van de APWR 1300 ontwikkeld en gepatenteerd en is eveneens voorzien bij de
APWR 1000. De watervoorraad van het systeem bestaat uit twee conventionei
accumulatoren en een bassin, alle geplaatst in het reactorgebouw (dit in tegenstelling tot
meer conventionei systemen). De actieve noodkoeling zelf bestaat uit een hoge druk veiligheidsinjectie, een sproeisysteem om in geval van een LOCA de omgevingslucht in
het reactorgebouw te koelen en de vluchtige splijtingsprodukten neer te slaan en een
warmtewisselaar om, bij problemen met de stoomgeneraioren, de nakomende warmte
af te voeren. Dit is een vrij klassiek design dat echter in deze reactor viermaal redundant
en volledig gescheiden uitgevoerd is (waarbij de vier identieke kringen natuurlijk uit
dezelfde watervoorraad kunnen putten). De scheiding van de kringen is bovendien ook
fysisch doorgevoerd door buiten het reactorgebouw vier gescheiden compartimenten te
voorzien.
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PR (European Pressurized water Reactor)

NPI (Nuclear Power International]
specificaties

type
elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

PWR
1450 MWe
107 kW/I
4250 MWt
34 %
licht water
licht water
verrijkt UO2 of MOX (UO2/PUO2)
zwaartekracht
H : 12.8 m ; diam. : 5.25 m
H : 4.2 m ; diam. : 3.470 m

Introduction
Le projet EPR {The European Pressurized water Reactor) est un projet commun francoallemand, lancé en 1992 et financé par les exploitants des centrales nucléaires
allemandes et Siemens pour la partie allemande et EDF (Electricité de France) et
Framatome pour la partie française.

Objectifs de l'EPR
La première mission de l'EPR, sur ses marchés domestiques (France et Allemagne), sera
d'assurer le remplacement des centrales nucléaires existantes qui auront atteint la fin de
leur durée de vie prévue et d'en améliorer encore la sûreté tout en restant compétitif par
rapport aux sources fossiles d'énergie. D'autre part, ce sera ie modèle de réacteur
avancé proposé à l'exportation par NPI (Nuclear Power International), la filiale commune
créée par Framatome et Siemens pour le développement de l'EPR.
L'EPR est un réacteur avancé du type "évolutionnaire" (par opposition à tout choix
révolutionnaire]: il s'inscrit dans une continuité de l'évolution des réacteurs à eau sous
pression français et allemands. Il prend le meilleur de chaque concept (le N4 français et
le Konvoi allemand), en apportant un certain nombre d'améliorations.
La sûreté est accrue dans ses deux composantes:
la prévention des accidents; il est fait appel aux méthodes PSA {Probabilistic Safety
Analysis) dès la phase d'étude, la probabilité d'une fusion du coeur doit être inférieure à
10-5 par année,
la réduction des conséquences d'un hypothétique accident, allant jusqu'à ia prise en
compte dès la conception du risque d'accident grave conduisant à la fusion du coeur;
même dans ce cas très improbable, le corium résultant de cet accident serait confiné et
refroidi à long terme, protégeant ainsi le sous-sol, la nappe phréatique, et l'environnement
de la centrale. Les incidences radiologiques aux alentours de la centrale doivent être
limitées de telle sorte qu'il ne soif pas nécessaire d'évacuer la population et qu'il ne soit
pas porté atteinte de façon durable à l'agriculture des environs.
Le projet est conçu pour être licenciable en France et en Allemagne, et d'une manière
générale dans les autres pays européens.
La puissance nominale et les conditions d'exploitation de l'EPR lui permettront de s'insérer
facilement dans les réseaux européens. Il produira un kWh à un coût compétitif par
rapport aux autres sources d'énergie. En effet, outre l'augmentation du rendement porté
à 36%,
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l'objectif de disponibilité est de 90 %;
les coûts liés au combustible sont en baisse;
la durée de vie de l'installation est portée à 60 ans.

Principales caractéristiques de l'EPR
La puissance électrique est de 1 525 MWe par tranche, adaptée aux réseaux européens.
Ce choix dimensionne la puissance thermique du coeur à 4 250 MWth. Pour les pays dont
l'électricité est principalement d'origine nucléaire, comme c'est le cas actuellement de la
France, la puissance fournie par le réacteur s'adaptera à celle demandée par le réseau
grâce à un fonctionnement en suivi de charge et en réglage de fréquence.
Plusieurs nouveautés contribueront à réduire les coûts d'exploitation, en particulier ceux
engendrés par le combustible et la maintenance:
la conception du coeur et des structures qui l'entourent (enveloppe de coeur épaisse
servant de réflecteur pour les neutrons) réduit l'enrichissement en 235U nécessaire;
avec un taux d'irradiation du combustible porté à plus de 60 Gigawatt x Jour/tonne et
une masse globale plus importante, les rechargements seront plus espacés, avec des
cycles de 18 à 24 mois;
le coeur est conçu pour accepter, outre les assemblages classiques à uranium, des
assemblages MOX (jusqu'à 50 % de la charge) permettant de recycler le plutonium;
la durée des arrêts nécessaires au rechargement, à l'inspection en service et aux
opérations de maintenance sera réduite à une moyenne annuelle inférieure à 19-25 jours.
D'autre part, les principaux composants du réacteur évoluent:
la cuve, qui est l'élément limitant la durée de vie d'un réacteur, pourra durer 60 ans: à ses
qualités métallurgiques propres s'ajoute une protection contre l'irradiation neutronique,
assurée par une enveloppe de coeur massive et une épaisseur d'eau plus importante
entre l'enveloppe de coeur et la paroi interne de la cuve. Par ailleurs, un espace entre
elle et le calorifuge permettra de l'inspecter de l'extérieur, lorsque l'on souhaitera affiner
un diagnostic fait à partir de l'inspection normale de l'intérieur.
le coeur est un peu plus grand, avec 241 assemblages 17x17 (contre 205 dans le N4, et
193 assemblages 18x18 dans le Konvoi);
les générateurs de vapeur sont équipés d'un économiseur axial, augmentant ainsi la
pression secondaire de 3 bar, donc le rendement;
afin de faciliter la maintenance, l'accent a été mis sur la simplicité d'inspection et de
remplacement du système d'aspersion et des cannes chauffantes du pressuriseur;
le groupe motopompe primaire reste de même conception que dans les réacteurs
actuels français ou allemand.
L'organisation des systèmes de sûreté en 4 trains indépendants facilite la maintenance et
réduit la probabilité d'accident pendant les arrêts.
En ce qui concerne la sûreté, la grande nouveauté apportée par l'EPR est la prise en
considération dès la conception de l'éventualité d'une fusion du coeur, bien que sa
probabilité soit réduite par rapport à tous les réacteurs existants. D'une manière générale,
les améliorations portent sur la prévention des accidents, le renforcement des systèmes
de sauvegarde, la récupération et le refroidissement du coeur en cas de fusion, et la
quasi-élimination de tout rejet radioactif gazeux ou liquide hors de la double enceinte en
béton.
Cette amélioration de la sûreté résulte d'un certain nombre d'évolutions technologiques.
Les systèmes affectés aux fonctions de sûreté (injection de sécurité, alimentation de
secours des générateurs de vapeur, refroidissement des composants, alimentations
électriques de secours) sont divisés en 4 trains indépendants et géographiquement
séparés.
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L'ensemble des bâtiments du réacteur, du combustible, et des systèmes de sûreté, est
situé sur un même radier et conçu pour résister aux séismes et à des ondes de choc.
Les bâtiments contenant deux des trains sont bunkerisés pour résister aux chutes d'avion.
Leur structure interne est découplée des structures externes pour minimiser la transmission
des vibrations. Les bâtiments des deux autres trains, non bunkerisés, sont à l'opposé l'un de
l'autre, supprimant le risque d'être affectés tous les deux lors d'un même accident.
Le bâtiment réacteur (figure 1), avec ses deux enceintes, assure une protection renforcée
dans les deux sens: depuis l'extérieur ou depuis le réacteur:
l'enceinte interne en béton précontraint (comme N4), avec une pression de conception
portée à 6,5 bar abs, est destinée à contenir le fluide primaire vaporisé, selon les scénarios
d'accidents les plus graves, avec un taux de fuite inférieur à 1 % du volume total confiné
par jour;
l'enceinte externe en béton armé est conçue (comme Konvoi) pour résister à des
agressions externes (chutes d'avions militaires);
les éventuelles fuites de l'enceinte interne sont récupérées entre les deux enceintes et
filtrées.
Le puits de cuve est aménagé pour !a récupération du coeur fondu, du corium. Celui-ci
tombe par gravité sur un radier en matériaux réfractaires où il s'étale naturellement, pour
l'évacuation de sa chaleur résiduelle (figure 2).
La réserve d'eau primaire servant normalement aux rechargements est stockée dans le
bâtiment réacteur, pour servir au refroidissement du coeur fondu.
L'hydrogène engendré par la décomposition de l'eau sur le zircaloy des gaines de
combustible est recombiné à de l'oxygène pour éviter tout risque d'explosion.
Le volume interne libre des composants primaires esi augmenté. Les effets des transitoires
sont ainsi réduits et l'opérateur dispose de plus de temps pour réagir (particulièrement en
cas d'accident tel que la perte de réfrigérant primaire):
l'augmentation du volume du pressuriseur, par son effet de tampon, évite un certain
nombre d'ouvertures inopinées des soupapes de sûreté;
l'augmentation du volume des générateurs de vapeur donne une marge supplémentaire
en cas de perte de leurs alimentations en eau.
Le circuit primaire est protégé contre les surpressions par un ensemble de soupapes
pilotées optimisant les conceptions du N4 et du Konvoi.
Le contrôle-commande est conçu pour minimiser les erreurs humaines, et en particulier
donner du temps (30 minutes en général) à l'opérateur pour prendre sa décision, que ce
soit en fonctionnement normal, incidente! ou accidentel. Une information claire et
appropriée lui est fournie par des systèmes informatiques. L'ensemble du contrôlecommande bénéficie des derniers développements réalisés en France (N4) et en
Allemagne (Konvoi).
L'interface homme-machine est constitué d'écrans pour la conduite en toutes
circonstances en salle de commande. Celle-ci est doublée d'une zone spécialement
affectée à la sûreté et équipée de moyens de secours pour la conduite postaccidentelle.

Situation du projet
Le calendrier de développement de l'EPR est repris à la figure 3.
La phase de l'avant-projet détaillé (Basic design) vient de se terminer; il va être soumis
d'une part à l'analyse des autorités de sûreté allemandes et françaises et va d'autre part
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faire l'objet d'une étude d'optimisation de certains aspects de la conception, en vue
d'améliorer la rentabilité économique des futures centrales nucléaires du type EPR.
D'ici la fin de 1998, toutes les conditions nécessaires préalables doivent être réunies pour
permettre le lancement d'une procédure d'autorisation indépendante du site.
Quant à la rentabilité économique, le "Basic design" a montré que l'EPR est capable de
produire de l'électricité de manière aussi avantageuse que les centrales modernes au
charbon. Actuellement, ce ne sont que les centrales à gaz du type TGV qui produisent à
un coût moins cher, car elles profitent du prix du gaz momentanément bas.
La phase d'optimisation vise à rendre l'EPR compétitif vis-à-vis des centrales au gaz. Au
cours de cette phase, les systèmes et les composants de même que la dimension des
bâtiments seront optimisés et on en profitera pour regarder s'il est possible de réaliser une
augmentation de puissance (jusqu'à 1 800 MWe) qui permettrait d'améliorer encore la
rentabilité de l'EPR.
A l'heure actuelle, ni la France ni l'Allemagne n'ont l'intention de construire un réacteur
EPR dans l'immédiat. Le contexte politique n'est pas favorable et des deux côtés on
dispose de capacités suffisantes en centrales nucléaires. Malgré la faible croissance de la
demande énergétique en Europe, les exploitants considèrent toutefois indispensable de
maintenir l'option nucléaire, d'autant que la France et l'Allemagne figurent parmi les pays
les plus avancés au monde en matière de technologie nucléaire. Aussi et en raison de la
longue période d'attente jusqu'à l'obtention des autorisations et de la durée de
construction (estimée à 57 mois), l'EDF souhaite commander au plus tôt, quand le
contexte politique le permettra, un EPR comme tête de série de la nouvelle génération
de réacteurs; sa mise en service serait au plus tôt en 2006.
Jusqu'à la fin de 1998, l'ensemble des partenaires auront dépensé environ 440 millions
DEM (9 milliards BEF) pour le développement de l'EPR.
Coupe du bâtiment réacteur de l'EPR
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Installation de récupération du coeur fondu de l'EPR

Bollom Cooling
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Calendrier de développement de l'EPR
1989-1992

études préliminaires réalisées par Framatome et Siemens

1992-1993

préparation de recommandaiions communes par les autorités de sûreté françaises et allemandes
(approuvées en juin 1993);
Etudes communes des concepts EPR par Framatome, Siemens, EDF et neuf électriciens allemands

2-1995 à 6-1997

deuxième étape du projet, dite de "basic design" (durée: 2 à 3 ans) par les électriciens français et
allemands et les industriels Framatome, Siemens et NPI après approbation des principaux concepts par
les autorités de sûreté française et allemande.

7-1997 à 12-1998

poursuite de l'évaluation par les autorités de sûreté françaises et allemandes et optimisation de certains
aspects spécifiques de la conception.

1999-2000

fin de la phase de "basic design" permettant le démarrage des études détaillées et de la procédure de
licenciement formelle. En fonction de la décision de construction, il est possible d'envisager le début de
l'exploitation commerciale en 2006.

Schedule f a r t h e EPR (CSFRF=Corueptua! Safety Features Review File)

©
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and Utilities'
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System 80+
ABB (Asea Brown Boverij & CE (Combustion Engineering)
specificaties

PWR
1300 MWe
95.5 kW/I
3817 MWt
34%
licht water
licht water
verrijkt UO2 en/of PuCh
na 18 tot 24 maanden
magnetisch
H : 15.3 m ; diam. : 4.6 m
H :3.81 m; diam.:3.65m

oorsprong

Het System 80+ - design is gebaseerd op evolutionaire verbeteringen aan een standaard
System 80 NSSS (nuclear steam supply system) en het Cherokee/Perking "balance of plant"
design. Het originele design werd gemodifieerd op basis van het Amerikaanse Electric
Power Research Institute's ALWR Utility Requirements Document (ALWR : Advanced Light
Water Reactor) en op basis van de stellingen van de U.S. Nuclear Regulatory Commission.
De reactor heeft, zoals de vorige ABB/CE - reactoren twee koelkringen en heeft, ten
opzichte van de vorige types, verbeterde veiligheidsvoorzieningen, een lagere
uitlaattemperatuur voor het kern - koelwater en een drukvat met een groter volume.

veiligheid

De noodkoeling van de kern is een actief systeem dat viermaal redundant uitgevoerd is.
De noodinjectie staat niet op de hoofdkoelleidingen maar wel direct op het reactorvat.
Het water voor de noodkoeling wordt geput uit de in het reactorgebouw aanwezige
bassins voor splijtstofherlading. In deze bassins wordt ook het water van het sproeisysteem
opgevangen.
Het reactorgebouw is dubbel uitgevoerd. De buitenste wand is een conventionele
betonnen cylinder. De binnenste wand is een sferische metalen bol. Op deze wijze
vergroot de oppervlakte van de werkruimte in het reactorgebouw met 75 %, waardoor
splijtstofherlading en onderhoud eenvoudiger wordt. De systemen voor noodkoeling zijn
binnen het tweede omhulsel onder het bolvormige binnenste omhulsel geplaatst om de
lengte van de pijpleidingen en de signalisatiekabels korter te kunnen houden.

sturing

De instrumentatie is opgebouwd op basis van programeerbare controle-eenheden en
minicomputers. De signalisatie is zoveel mogelijk in glasvezelkabel uitgevoerd, eveneens
gebruik makend van digitale multiplextechnologie. Op deze wijze bevat de centrale 70%
minder koperkabel dan het bestaande system 80 concept.
De controlezaal is voorzien van een groot grafisch overzichtscherm dat op overzichtelijke
wijze de belangrijkste toestandsparameters aangeeft. Ook het gebruik van "touchsensitive" schermen is voorzien in het ontwerp. De overzichtelijkheid van de
controlepanelen wordt ook verbeterd door 80% minder controlparamefers in confrolezaal
weer te geven en de alarmsignalisatie z\ te herorganiseren dat de operatoren 60%
minder alarmen dienen te bewaken.
De reactiviteitsregeling bij vermogenveranderingen wordt verwezenlijkt met "grijze
confrolestaven". De door het net gevraagde vermogenveranderingen kunnen dus
opgevangen worden zonder boorregeling, waardoor de hoeveelheid vloeibaar
radioactief afval sterk verminderd wordt.

reactorvat

SCK'CEN

type
elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
splijtstofherlading
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

Door het gebruik van grotere gewalste onderdelen bevat het reactorvat 30% minder
lasnaden en geen lassen rond de actieve kern. De inspectie van de lassen in het
reactorvat kan bijgevolg meer beperkt worden, wat ook een tijdsbesparing bij nazicht en
onderhoud oplevert.
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De reactor is met zijn 1300 MWe een centrale met een realtief groot eenheidsvermogen.
Volgens ABB bieden grote evolutionaire geavanceerde lichtwaterreactoren de meest
economische oplossing voor basislastelectriciteit.
certificatie

Aangezien het System 80+ is evolutionair concept is zijn er voor het ÜS NRC geen testen
nodig voor certificatie zelf. Het Final Design Approval werd in 1994 gegeven, de Design
Certification werd afgeleverd in 1997. In Zuid Korea zijn momenteel 4 System 80's onder
constructie die reeds met een aantal specifieke 80+ voorzieningen uitgerust zijn.
Algemene opbouw van de System 80+ reactor
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ABWR (Advanced 1Boiling Water Reactor)
General Electric 1 Toshiba / Hitachi
type
elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
splijtstofherlading
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

BWR
1300 MWe
50.6 kW/I
3926 MWt
33%
licht water
licht water
verrijkt UO2
na 18 tot 24 maanden
elektrisch / hydraulisch
H :21 m;diam. :7.1 m
H : 3.708 m ; diam. : 5.164 m

Ongeveer parallel met de ABWR ontwikkelde GE de SBWR (Simplified Boiling Water
Reactor), een evolutionair concept van de tweede generatie (zie verder).
primaire kring

In tegenstelling tot vroegere BWR - ontwerpen is bij de ABWR geen externe recirculatie
meer voorzien. Er werd namelijk gestreefd naar een compacter kernonfwerp met minder
aansluitingen op het reactorvat. Door het gebruik van grotere onderdelen bevat het
reactorvat 50 % minder lasnaden.
Het primair circuit van de ABWR en de SBWR is ongeveer gelijkaardig. Het belangrijkste
verschil zit hem in het feit dat bij de ABWR de circulatie in het reactovat verzekerd wordt
door 10 interne recirculatiepompen, ingebouwd in het reactorvat, terwijl de circulatie bij
de SBWR op natuurlijke wijze door verschillen in temperatuur en dichtheid gedreven
wordt. De SBWR heeft ook meer passieve veiligheidsvoorzieningen (zie verder : '1.2.). De
interne motorpompen voor de circulatie bij de ABWR zijn een verbeterde versie van het
klassieke design
De turbine staat (volgens de Amerikaanse specificaties) in lijn met het reactorgebouw.

sturing

De sturing van de reactor is uitgebouwd rond digitale controle-eenheden en digitaal
gestuurde sensorsystemen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
glasvezelverbindingen in multiplex-structuren, met een vermindering van de hoeveelheid
koperkabel tot gevolg.
Bij de ABWR wordt extra zorg besteed aan de fijntuning bij de besturing van de electrohydraulische kontrolestaven, zodat het periodisch onderhoudbeperkt kan worden.
De controlestaven worden elektrisch gestuurd bij normale operatie en hydraulisch bij
sera m.
Er wordt in het ontwerp van de controlezaal veel aandacht besteedt aan de
overzichtelijkheid van de controlepanelen. De toestand van de centrale wordt onder
anderen schematisch weergegeven op een grote grafische display die de verschillende
kringen en reactorcomponenten voorstelt. In principe is JJn operator voldoende om de
gehele centrale te besturen.

splijtstof

De ABWR - splijfstofpastilles zitten vervat in een zirconiumhuls, een klassiek systeem dat in
de bestaande reactoren ook al toegepast wordt. Wel nieuw is dat de verrijking van de
splijtstof en de gadoliniumconcentrafie (neutronengif) axiaal variNren.

veiligheid
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Door de plaatsing van de aansluitingen van de primaire kring en hulpkringen te herzien
verzekert de constructeur dat de kern in geval van een LOCA steeds ondergedompeld
blijft door primair koelmiddel of water afkomstig uit de noodkoeling.
Het systeem voor noodkoeling bestaat uit drie redundante hoge druk / lage druk
veiiigheidsinjectie-kringen, met elk een dieselgenerator voor de aandrijving van de
pompen in geval van verlies van netvoeding. De veiiigheidsinjectie-kringen bevatten ook
een pomp die aangedreven wordt met een turbine die gevoed wordt met primaire
stoom, en dus onafhankelijk van het elektrische net kan werken tot de voorraad stoom op
druk uitgeput is. Het is bijgevolg het eerste systeem dat geactiveerd wordt bij een LOCA.
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Tenslotte is er ook nog een gasturbine-generator voorzien om de veiligheidsinjectiekringen van stroom te voorzien.
Bij de kringen voor noodkoeling hoort ook een systeem voor "noodvulling" van de
onderste dry-well (de ruimte onder het reactorvat) om bij breuk van het reactorvat de
interactie bij zeer hoge temperatuur tussen gesmolten keminhoud en betonnen
draagconstructie te vermijden. Door waterinjectie op deze plaats wordt ook de vorming
van niet-condenseerbare radioaktieve gassen beperkt en dus meteen ook een te grote
overdruk in het reactorgebouw. Het systeem is passief in die zin dat het geactiveerd wordt
door een te hoge temperatuur in de dry-well onder het reactorvat. Tevens zal de op die
plaats ontstane watervoorraad het grootste deel van de splijtingsprodukten
tegenhouden, zodat ze niet met de waterdamp in de atmosfeer van het reactorgebouw
terechtkomen. Het reactorgebouw kan dankzij deze voorziening (het tegenhouden van
splijtingsprodukten in een waterfase) op een passieve wijze beschermd worden tegen
overdruk. Bij te hoge druk opent een breukschijf, zodat de vervalwarmte en de overdruk,
beide vervat in de waterdamp, kunnen afgevoerd worden.
Op deze manier kan GE de kans op het overschrijden van een 25 rem offsite dosis
beperken tot 2 10' per reactorjaar. Algemeen leidt het ontwerp tot een minstens 50%
lagere achtergrondstraling in het reactorgebouw.
certificatie
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De designcertificate voor Japan werd gegeven in 1991. Tokyo Electric Power Co. (een
joint venture van GE, Hitachi en Toshiba) bouwde de eerste twee ABWR's in Japan. Final
Design Approval voor de ABWR geldt nu ook in de US. De design certification voor de
ABWR werd in de US gegeven in 1997.
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Algemene opbouw van de ABWR

Vent and Head Spray
Steam Diyer
Steam Outlet Flow Restrktor
Steam Separators
RPV Stabilizer
Shutdown Cooling Outlet
Low Pressure Flooder (LPFL)
and Shutdown Cooling Sparger
High Pressure: Core Flooder
{HPCF) Sparger
HPCF Coupling
Top Guide
Fuel Assemblies
Core Shroud
Control Rod
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In-Core Instrument Guide
Tubes
Control Rod Guide Tubes
Core Differential Pressure Line
Reactor Internal Pumps (RIP)
Thermal Insulation
Control Rod Drive Housings
Fine Motion Control Rod
Drives
RIP Motor Casing
Local Power Range Monitor
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VVER-V392
Skoda (Czech Republic), EDO (Russian Federation)
specificaties

type
elektrisch vermogen
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel

PWR

1000 MWe
- 3000 MWt
33%

water
water

De VVER V 392 is een Russisch design gebaseerd op het VVER 1000 - V320 type. Zeventien
reactoren van dit laatste type zijn momenteel in werking.
Het belangrijkste objectief bij het ontwerpen van de V392 was het verlagen van de
verwachte frequentie wat betreft het risico op kernbeschadiging (< 10-5/jaar)
veiligheid

Er zijn ook extra actieve veiligheidsvoorzieningen getroffen om accidentscenario's die
voorbij DBA gaan op te vangen :
een snel boor-injectiesysteem
een koelcircuit voor de afvoer van de nakomende warmte in accidentfase
een extra hydro-accumulatorsysteem

sturing

door het aantal controlestaven ongeveer te verdubbelen verkrijgt de reactor een extra
antireactiviteit bij shutdown of scram. Het ontwerp van de kern voorziet een negatieve
reactiviteits-terugkoppeling gedurende de gehele reactorcyclus. Het is voorzien hiervoor
onder andere gadolinium als brandbaar neutronengif te gebruiken.
De voorziene levennsduur van de V392 is 40 jaar

ontwerpfase
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Het concept is momenteel ter studie.
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BWR90
ABB
specificaties

type
elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
mechanisme kontrolestaven

BWR
1170 of 830 MWe
52 kW/I
3300 of 2350 MWt
35%
licht water
licht water
verrijkt UO2
elektronisch / hydraulisch

ervaring

Gebaseerd op de ervaring met BWR's ontwierp ABB de BWR90, waarbij de nadruk in het
concept ligt op een vermindering van de constructiekosten zonder in te perken op de
veiligheidsvoorzieningen, het toepassen van nieuwe technologie (vooral wat betreft
stuurelektronica) en het toepassen van geavanceerde veiligheidsvoorzieningen.

veiligheid

Het reactorvat bevat interne circulatiepompen en controlestaven waarvan de
aandrijving een extra fijnregeling meekregen. De veiligheidssystemen zijn redundant en
fysisch gescheiden opgebouwd.
Algemene opbouw van de BWR-90
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Reactorvat van de BWR-90
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lichtwater : evolutionair ; tweede generatie
De reactorconcepten die getypeerd worden als een evolutionaire ontwikkeling van de
tweede generatie zijn kleinere modulaire eenheden met een eenheidsvermogen van
typisch 500 - 600 MWe. Enkele constructeurs bieden naast een 1000 - ot 1300 MWE
ontwerp een gelijkaardige reactor met een kleiner eenheidsvermogen aan. Het gebruik
van kleinere modulaire eenheden maakt het mogelijk de variaties van de basislast inzake
electriciteitsverbruik van een land of regio op langere termijn vlotter op te vangen.
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AP600
Westinghouse

specificaties

type
elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
splijtstofherlading
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

PWR
600 MWe
78.8 kW/I
1812 MWt
31%

licht water
licht water
verrijkt UO2
typisch na 18 maanden
magnetisch
H : 11.6 m ; diam. : 4.4 m
H : 3.658 m ; diam. : 2.922 m

De AP600 is een ontwerp van Westinghouse en dateert van 1989. De primaire kring
bestaat uit twee afzonderlijke identieke circuits. Vereenvoudiging en passieve
veiligheidsvoorzieningen zijn de belangrijkste eigenschappen.
reactorkern

herlading

De kern is omgeven door een roestvrij staal / water reflector, zodat de neutronenlek
gereduceerd wordt. Door deze verbeterde neutroneneconomie kan splijtstof met een
lagere verrijking genomen worden. Door de aanwezigheid van deze reflector vermindert
de neutronenfluentie drastisch : voor een typische AP600-leeftijd van 60 jaar werd de
fluentie op 2 10" neutronen per cm5 begroot, terwijl voor een konventionele PWR de
fluentie 5 1019 n/cm5 kan bedragen voor een leeftijd van 40 jaar.
Door het deksel van het reactorvat, de bovenste geleidingsstructuur voor de
controlestaven, de seismische supporten en de aansluitingen voor instrumentatie die zich
in de kern bevindt in JJn structuur te monteren kan het geheel in één beweging
weggenomen worden voor een herlading. Bij een konventionele reactor dienen de
verschillende onderdelen afzonderlijk verwijderd te worden.

sturing

De stuur-instrumentatie en het verwerken van kontrole- en alarmsignalen is gebaseerd op
microprocessortechnologie en multiplex-signaalverwerking. Het gebruik van glasvezel
vermindert het aantal koperleidingen met 70 %. In de controlezaal is niet alleen de status
van de centrale in een kamerbreed grafisch display vervat, maar ook een accident
monitoring systeem. Hierbij is rekening gehouden met het menselijk gedrag en de
menselijke reactie op signalen in beslissingsfases, dit om menselijke fouten of vergissingen
quasi onmogelijk te maken.
Door het gebruik van "grijze" kontrolestaven is het volgen van hef door het net gevraagde
vermogen mogelijk zonder dagelijkse boorverdunning. Hierdoor wordt de hoeveelheid
vloeibaar radioactief afval beperkt.

vereenvo udiging

Door de primaire pompen onderaan de stoomgeneratoren op te stellen wordt de lengte
van de primaire leiding tussen de pomp en de stoomgenerator tot nul gereduceerd.
Hierdoor verkleint de lengte van de primaire leiding en vereenvoudigd de draagstructuur
van stoomgenerator en bijbehorende pomp. Ten opzichte van een "konventionele"
reactor bevat de AP600 80 % minder pijpleidingen, onderworpen aan
veiligheidsvoorschriften Op deze manier komt er ook meer ruimte vrij voor
werkzaamheden rond de reactor.
Bij het ontwerp van de stoomgeneratoren werd extra nadruk gelegd op de
corrosiebestendigheid van de buisjes waardoor het primaire water stroomt (gebruik van
Inconel 690) en op de slijtvastheid ervan, door de vibratie ten gevolge van het stromen
van het secundaire water zoveel mogelijk tegen te gaan. Tevens werd bij het ontwerp
van de primaire zijde van de stoomgeneratoren extra aandacht besteed aan de
toegankelijkheid van een robot-installatie voor onderhoud van de buisjes en de
pijpenplaat. Op deze manier kan menselijke tussenkomst in de stoomgenerator vermeden
worden.
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veiligheid

Van de besproken evolutionaire reactorconcepten is de AP600 wel het type mei het
"meest passieve" veiligheidssysteem. In het geval van een LOCA kan de kern gekoeld
worden door een aktiev (klassiek) koelsysteem, maar ook passief door twee
watervoorraden die zich boven het niveau van de reactorkern bevinden : de kern make
up - tanks en het bassin met de watervoorraad die gebruikt wordt voor splijtstof herlading.
Ook zijn nog twee accumulatortanks op verhoogde druk voorzien, van waaruit water in
de primaire kring kan geVnjecteerd worden. De warmte afkomstig van het radioaktieve
verval van de splijtingsprodukten kan ook afgevoerd worden via een passieve
warmtewisselaar die in het bassin met de watervoorraad voor splijtstofherlading
opgesteld staat, en dit in het geval dat de stoomgeneratoren niet beschikbaar zouden
zijn. Deze noodkring voor warmteafvoer werkt volledig op basis van natuurlijke circulatie.
Ook de ventilatie van de kontrolezaal en de daar opgestelde instrumentatie, evenals de
verwarming en de air-conditioning is passief en blijft dus verzekerd bij het uitvallen van de
elektriciteit in de cetrale zelf. Het systeem voorziet ook een voldoende voorraad lucht
(opgeslagen in druktanks, dubbel en afzonderlijk) die in de kontrolezaal gedurende
enkele dagen voor verse lucht kunnen zorgen en bovendien op die manier ook de
kontrolezaal op overdruk houden, zodat eventueel radioactief besmette lucht niet kan
binnentreden.
Het reactorgebouw is een klassieke dubbele cylindrische structuur met een binnenwand
in staal en een buitenwand in beton. Bij de AP600 is bovenaan tussen de twee omhulsels
een waterbassin voorzien. Bij een LOCA kan de verhitting van het binnenste stalen
omhulsel beperkt worden door het water uit het bassin erover te laten stromen. De nodige
kleppen worden hiervoor automatisch geopend en vereisen geen operator-aktie, noch
pompwerking. De koeling van de stalen wand gebeurt door natuurlijke luchtcirculafie in
de dubbele wand tussen de twee omhulsels. De tank bevat een watervoorraad voor drie
dagen en kan uit een externe voorraad bijgevuld worden.

aardbevingen

Door de vereenvoudiging van de kringen neemt de AP600 in vergelijking met een
konventionele PWR 45 % minder gebouwenvolume in dat moet beantwoorden aan
veiligheidsvoorschriften voor aardbevingsrisico's en dit ondanks het feit dat hef
reactorgebouw een grotere diameter (39 m) heeft dan een konventioneel 600 MWe type (typisch 32 m).

certificatie

In 1992 werden het SSAR (Standard Safety Analysis Report) en de PRA (Probabilistic Rise
Assessment) aan de US Nuclear Regulatory Commission (NRC) afgeleverd. In juli 1998 werd
het Final Safety Evaluation Report door de US NRC goedgekeurd. Final Design Approval
voorde US volgde in september van dit jaar (NucNet Business News N° 105 van 7-9-98)
Algemene opbouw van de AP600
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AP600 - passief noodkoelsysteem voor het reactorgebouw
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A

Internal condensation and natural circulation transfers heat from the core to the steel
containment.

B

The containment is continuously cooled by natural circulation of air between the
containment vessel and surrounding shield building.

C

Initially, containment cooling is enhanced by gravity-fed water from tanks above the
containment.
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SBWR (Simplified Boiling Water Reactor)
Genera/ Electric / Toshiba / Hitachi
specificaties

type
elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
splijtstofherlading
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

BWR
640 MWe
41 kW/I
2000 MWt
32%
licht water
licht water
verrijkt UO2
na 18 tot 24 maanden
elektrisch / hydraulisch
H : 24.5 m ; diam. : 6 m
H : 2.743 m ; diam. : 4.88 m

De SBWR is als ontwerp naast de ABWR ontstaan omdat er, naast de grote BWReenheden, ook een trend naar kleinere vermogeneenheden met kleinere afmetingen,
grotere eenvoud en meer passieve veiligheidsvoorzieningen bestaat. Ook de
konstruktietijd is beduidend korter. De vermogendichtheid is lager dan bij een
conventioneel BWR - design ( - 50 kW/I ].
reactorvat

Net zoals de ABWR heeft de SBWR geen externe recirculatie meer (zoals bij klassieke BWR's
wel het geval was). De kern heeft een extra compact design en het reactorvat heeft
minder aansluitingen op de wand. Daarnaast is het reactorvat ook uit grotere gewalste
en gesmede eenheden samengesteld, met als resultaat 50 % minder lasnaden en dus op
termijn een beperkter inspectieprogramma van het vat zelf.
De kleinere diameter en de grotere hoogte van het reactorvat maken natuulijke circulatie
mogelijk. De toepassing van het principe van natuurlijke circulatie bij BWR's is niet nieuw.
Het werd al toegepast bij de Nederlandse Dodewaard BWR De nadruk werd ook gelegd
op vereenvoudiging van de splijtstofelementen en een globale lagere kostprijs van de
splijtstofcyclus. De SBWR - splijtstofpastilles zitten vervat in een zirconiumhuls, een klassiek
systeem dat in de bestaande reactoren ook al toegepast wordt. Wel nieuw is dat de
verrijking van de splijtstof en de gadoliniumconcentratie (neutronengif) axiaal variNren.
Bij normale werking vangt een isolatiecondensor automatisch (passief) drukschommelingen in het reactorvat op, zonder dat daarmee het watervolume in het reactorvat
verkleint. Dit systeem was ook al voorzien in het oorspronkelijke BWR-design en is
weerhouden in het SBWR-ontwerp. De isolatiecondensor is boven het niveau van de
reactorkern opgesteld, in een waterbassin en buiten het reactorgebouw.

reactorsturing

De sturing van de reactor is uitgebouwd rond digitale controle-eenheden en digitaal
gestuurde sensorsystemen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
glasvezelverbindingen in multiplex-structuren, met een vermindering van de hoeveelheid
koperkabel tot gevolg.
Bij de SBWR wordt extra zorg besteed aan de fijntuning bij de besturing van de electrohydraulische kontrolestaven, zodat het periodisch onderhoudbeperkt kan worden. De
controlestaven worden elektrisch gestuurd bij normale operatie en hydraulisch bij scram.
De controlzaal is kleiner dan bij een conventioneel BWR-design. Er wordt in het ontwerp
veel aandacht besteedt aan de overzichtelijkheid van de controlepanelen. De toestand
van de centrale wordt onder anderen schematisch weergegeven op een grote grafische
display die de verschillende kringen en reacforcomponenten voorstelt. In principe is JJn
operator voldoende om de gehele centrale te besturen.

nsss
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De turbine is in lijn met het reactorgebouw opgesteld (USA voorschriften). De turbine heeft
geen klassieke hoge druk / middendruk / lage druk - opstelling, maar wel een hoge druk /
tweeweg lage druk opstelling met "last-stage buckets" voor het lage druk gedeelte. In
deze opstelling is de rotor van de lage druk - turbine afwezig, zodat voor gelijkblijvend
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thermisch vermogen een compactere opstelling mogelijk wordt, naast een eenvoudigere
opstelling van condensor en bijbehorende pijpleidingen. Het geheel kan bijgevolg in een
kleiner gebouw opgesteld worden. Dit is belangrijk omwille van het feit dat de turbine bij
een BWR radioactieve stoom voert, en dus in een gekontroleerde zone moet opgesteld
worden.
Modernere voorverwarmers voor het voedingswater laten toe JJn enkele voedingslijn met
100% voorverwarmingscapaciteit en een afzonderlijke by-pass voor elke voorverwarmer
te voorzien, in tegenstelling tot het konventionele design (twee parallelle kringen met elk
50% voorverwarmingscapaciteit). Het aantal voorverwarmers, het aantal kleppen en het
aantal controlesignalen wordt aldus met 50% gereduceerd.
De SBWR heeft een kringloop zonder herverhitting (zie bijlage 1). Een compacte hogesnelheid separator scheidt water en stoom zonder het geheel te herverhitten. Het water
wordt als warmtebron gebruikt in de hoge - en lage druk voorverwarmers (in cascade] en
vervolgens terug in de kring gebracht v \ \ r de lage druk voorverwarmers. Hierdoor wordt
weerom het aantal kleppen en controlesignalen gereduceerd
veiligheid

certificatie

SCK«CEN

Om natuurlijke circulatie mogelijk te maken is het volume van het reactorvat relatief
groot. Dit heeft als voordeel dat de kern als bij voorbaat omgeven is door een grote
hoeveelheid koelmiddel, waardoor het risico op droogkoken verkleint. Aangezien er geen
grote pijpleidingen in of uit het reactorvat gaan ter hoogte van - of lager dan - de kern
kan de kern zelf nooit droog komen te staan bij een Design Basis Accident.
Het noodkoelingssysteem werkt volledig op gravitatiekracht, dus zonder pompen of
diesels. De passieve werking is mogelijk door de opstelling van een watervoorraad
(suppression pool) boven de reactorkern.
De bovenvemoemde isolatiecondensor kan ingeval van een LOCA ook gebruikt worden
voor het afvoeren van warmte uit het reactorgebouw.
De certificatie van het SBWR - design in de US is momenteel ter studie.
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Algemene opbouw van het SBWR - reactorvat
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Large vessel inventory
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Algemene opbouw van de SBWR
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NP500
Skoda (Czech Republic}, EDO "G/dopress" (Russian Federation)
specificaties

type
elektrisch vermogen
rendement
thermisch vermogen
moderator
koelmiddel

PWR

500 MWe
33%

1515 MWt
licht water
licht water

De NP500 is een evolutionair concept voor een lichtwaterreactor met een beperkt
eenheidsvermogen. De Russische overheid stimuleert onderzoek op evolutionaire
reactorconcepten van het PWR-type, en dit in twee vermogencategorieën : 500-600 MWe
en 1000-1100 MWe. Een type dat in deze laatste categorie ontwikkeld wordt is de VVER
V392 (zie eerder in de tekst).
De belangrijkste algemene doelstellingen bij het ontwerp van de NP500 zijn (vergeleken
met een 'klassieke' reactor) :
de frequentie van het optreden van een ernstig ongeval beduidend verminderen ;
de efficiëntie inzake splijstofverbruik verbeteren ;
het verlagen van de uitbatingskost ;
het verhogen van de levensduur tot 50 à 60 jaar.
Het ontwerp is momenteel in de studiefase
Schematische opbouw van het reaciorgebouw van de VVER NP500

ECCS hyd.-otank
PHRS pipeli
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Rusland stimuleert onderzoeksprogramma's in verband met reactorconcepten met een
klein eenheidsvermogen. De enorme oppervlakte en de lage bevolkingsdichtheid maken
dat een energievoorziening met een eenheidsvermogen van de orde van 1000 MWe niet
altijd praktisch is. In 1991 werden door Malaya Energetika, een joint company van het
Russische Ministerie voor Energie, enkele onderzoeksinstituten en het Byeloyarsk Nuclear
Power Sation, designvoorstellen ingewacht voor compacte reactoren met een klein
eenheidsvermogen. Uit de dertig voorgestelde concepten, variërend van 1 MWe tot 150
MWe, werden er 4 lichtwaterreactoren geselecteerd in drie categorieNn (40-80 MWe, 6-10
MWe en 1-2 MWe) en twee snelle reactoren van respectievelijk 220 en 1 MWe. Veel van
de 30 ingezonden reactorconcepten waren omgewerkte versies van oorspronkelijke
militaire of experimentele reactoren, onder andere op basis van de reactoren die
gebruikt werden in oorlogs-onderzeeNrs en in ijsbrekers. In principe zijn (volgens de
Russische overheid) de hierna besproken types klaar voor commercialisatie. Momenteel is
er echter nog geen enkel concept gecertificeerd of zelfs maar ter studie in Europa of de
VS. De vier lichtwater-concepten worden hier kort besproken. Het vijfde en zesde
concept, de snelle reactoren, worden verder in de bijlage vermeld.

KLT-40 (categorie 40 - 80 MWe)
Experimental Design Bureau of Machine Building (OKBM} Baltiskii Shipyard, Aisberg Design
Bureau

pecificatie

SCK-CEN

type
ktrisch vermogen
moderator
koelmiddel
splijtstofherlading
mechanisme kontrolestaven

PWR
50 MWe
water
water
om de vier jaar
electrisch, gravifatie

historiek

Het KLT-40 concept is niet nieuw. De reactor werd 20 jaar lang in de zeven Russische
nucleair aangedreven ijsbrekers en in enkele vrachtschepen gebruikt, met een totale
ervaring van 130 reactor-jaren, en dit zonder belangrijk accident. De reactor zou geschikt
zijn voor de electriciteitsvoorziening van een middelgrote stad (100000 inwoners), een
zeehaven of luchthaven of een kleine industriNIe zone. Er bestaan plannen om het
concept te verwezenlijken in een zeehaven in het Noordpoolgebied, met een budget
geraamd op $250M, 6 jaar constructietijd en uiteindelijk, voor de uitbating, 40
personeelsleden die in drie shiften werken.

nsss

De verbindingen van de hoofdcomponenten van de KLT-40 (reactorvat,
stoomgeneratoren en primaire pompen) zijn zo kort mogelijke gehouden om de
compactheid van de centrale te garanderen.

veiligheid

Bovenaan in het reactorvat zijn de leidingen voor noodkoeling en nood-depressurizatie
aangesloten. De reactor is ook voorzien van een passief shut-down mechanisme en tanks
met een grote warmtecapaciteit om nakomende warmte af te voeren. De reactor heeft,
zoals een PWR met groter volume, eveneens een negatieve reactiviteitscoNfficiNnt.

sturing

De instrumentatie van de reactor is compacter, maar is algemeen identiek aan die van
een conventionele PWR.
Een belangrijke eigenschap van de reactor is zijn vlotte vermogenregeling, zodat hij, in
combinatie met zijn compactheid en zijn relatief grote autonomie (slechts 40
personeelsleden en een herlading om de vier jaar), op "onherbergzame" locaties kan
ingeschakeld worden. De bovenstaande firma's en centra onderzoeken bijvoorbeeld de
mogelijkheid om de KLT-40 te gebruiken als energiebron voor ontziltingscentrales en offshore energiecentrales. Voor een dergelijke ontzoutingscentrale werd er reeds
belangstelling getoond vanuit Afrika, Zuid-Amerika, Azië en het Midden Oosten.
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KLT-40 : inwendige structuur van het reactorvat & belangrijkste kringen
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ABV-6 (categorie 6-10 MWe)
Expérimenta! Design Bureau of Machine Building (OKBM)
specificaties

type
electrisch vermogen
moderator
koelmiddel
splijtsfofherlading

PWR

6-10 MWe
water
water
om de drie jaar

historiek

Deze reactor is. net zoals de KLT-40. een OKBMvoor de Soviet-zeemacht.

opbouw

De centrale kan, onder andere door het lage eenheidsvermogen, zeer compact
gemaakt worden. De reactorinstallatie zelf (de zwaarste module van de centrale) weegt
slechts 200 ton en kan in zijn geheel getransporteerd worden. De ABV-6 heeft zeer weinig
bewegende componenten, maakt gebruik van natuurlijke circulatieprocessen en vergt
daardoor ook relatief weinig onderhoud.

autonomie

De splijtstof hoeft pas na drie jaar herladen te worden, zodat de reactor een relatief grote
autonomie bezit en ingeschakeld kan worden in onherbergzame gebieden of op zee.
De scheepsbouwdivisie van het Russische Ministerie van Landsverdediging maakte recent
70 miljard Roebel vrij voor de constructie van een drijvende centrale met twee ABV-6
eenheden. Deze centrale zal energie leveren aan een Russische militaire basis.

certificatie

Door de ervaring met de ABV-6 reactor in vroegere militaire toepassingen kon het
concept vrij snel gecertificeerd worden voor de Russische overheid en is het klaar voor
commercieel gebruik ter plaatse.
Volgens de ontwerper is er reeds een volledige ABV-6 centrale te koop voor $150M.
ABV-6 : inwendige bouw van het reactorvat
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ABV-6 : algemene opbouw

Yelena (categorie 1-2 MWe)
Kurchatov Onderzoekscentrum, Ishora Piani Production Association
specificaties

type
elektrisch vermogen
moderator

koelmiddel
splijtsfofherlading

PWR
0,1 MWe
water
water
na 25 jaar

historiek

De Yelena-reactor is de kleinste van de 6 bestaande Russische compacte
reactorconcepten. In een vroegere versie leverde hij 100 KWe electrische energie op 5000
meter diepte op de zeebodem. Diverse types leverden op deze wijze gedurende 12 jaar
energie. De Yelena is gebaseerd op de Gamma Research Reactor van het Kurchatov
Onderzoekscentrum.

sturing

Yelena is een PWR die volledig passief is en geen menselijke besturing vergt. In principe
kan de reactor 25 jaar volledig autonoom werken vooraleer de splijtstof moet herladen
worden. Wanneer deze herlading niet gebeurt stopt de reactor vanzelf.
De volledige nucleaire centrale weegt 200 ton en kan in onderdelen eenvoudig per
binnenschip of helicopter getransporteerd worden. Een Yelena zou $12-15M kosten.

netwerk
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Het zou de bedoeling zijn een "netwerk" van dergelijke reactoren op te zetten in ver van
elkaar gelegen dorpen, ze te voorzien van een controlesysteem met zendcapaciteit en
het volledige set via een satelliet in JJn centraal punt te bewaken.
De Russische overheid voorziet de implant van enkele Yelena's nabij de dorpen Kyussur in
het Balungebied van Yakutiya en in Yessey nabij Krasnoyarsk.
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Sakha-92 (categorie 1-2 MWe)
Experimental Design Bureau of Machine Building (OKBM)
specificaties

type

elektrisch vermogen
moderator

koelmiddel
splij'tstofherlading

PWR
1 of 3 MWe
water
water
na 20 tot 25 jaar

Het OKBM ontwierp twee referentie-designs van respectievelijk 1 en 3 MWe van het
Sakha-92 concept. Net zoals de Yelena werkt deze reactor zonder supervisie van een
operator ter plaatse. De reactor heeft een autonomie van 20 tot 25 jaar vooraleer een
splijtstofherlading nodig is. Wanneer deze herlading niet gebeurt stopt de reactor vanzelf.
De volledige Sakha weegt 70 tot 90 ton en zou ongeveer $12M kosten.
Sakha-92 module - opbouw
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lichtwater : revolutionair
De revolutionaire reactortypes beogen het quasi absoluut onmogelijk maken van het
smelten van de kern. Dit vereist o.a. eenheden met een lager vermogen (ongeveer 300
MWe) die modulair kunnen gecombineerd worden tot grote centrales. Er werden types
ontwikkeld met water-, gas- en natriumkoeling. De meeste ontwerpen voorzien eveneens
een bijkomende bescherming tegen uitwendige ongevallen. Het economische
schaaleffect wordt gecompenseerd door eenvoud en flexibiliteit. Deze reactorconcepten
verkeren momenteel in een studiefase.
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PIUS (Process Inherent Ultimate Safety)
ABB (Asea Brown Boven)

specificaties

type
elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

PWR
640 MWe
72.3 kW/I
2000 MWt
32%
licht water
licht water
verrijkt UO2
geen kontrolestaven (zie tekst)
H : 43 m ; B : 27 H 27 m ; caviteit diam. : 12 m
H : 2.5 m ; diam. : 3.760 m

veiligheid

De PI US reactor is een Zweeds ABB-ontwerp dat de mogelijkheden van passieve
veiligheid optimaal tracht te benutten. De veiligheidsvoorzieningen Jn de koeling van de
reactor in normaal bedrijf functioneren namelijk volgens de wetten van de zwaartekracht,
zonder actieve componenten en zonder noodzakelijke operator-actie.
De reactor is in principe ongevoelig voor menselijke fouten en opzettelijke kwaadaardige
operaties en het reactorgebouw weerstaat, door de robuuste constructie in
voorgespannen beton, externe geweldadige gebeurtenissen (vb aardbevingen,
vliegtuigcrash,...)

primaire kring

Het reactorvat is ondergedompeld in een grote watervoorraad met een realtief hoge
boorconcentratie en een lage temperatuur (-15/C). De kern wordt gekoeld door een
primaire waterstroom van onder naar boven (zie figuur). Het primaire water stijgt door
natuurlijke convectie vanuit de kern eerst in het centrale gedeelte van het reactorvat en
vervolgens aan de buitenkant (de omschakeling gebeurt ongeveer in het midden van
het reactorvat). Het koelwater verlaat het vat bovenaan en wordt langs de bovenkant de
vier warmtewisselaars (stoomgeneratoren) binnengeleid. Aan de onderkant van de
stoomgeneratoren wordt het koude water terug naar boven in het vat gepompt, waar
het, eerst centraal en vervolgens aan de buitenkant, naarde kern toe daalt. Het passeert
langs de kemwand en vloeit er onderaan weer binnen.

sturing

De PIUS reactor heeft geen controlestaven. Het reactorvermogen wordt geregeld door
het wijzigen van de boorconcentratie en de temperatuur van hef koelmiddel.
Het water in de primaire kring wordt in de reactor opgewarmd van 260/C naar 290/C en
is van de watervoorraad in het bassin gescheiden door middel van twee watersloten
onder en boven de reactorkern. In deze watersloten blijft het water van primaire kring en
bassin gescheiden door de verschillende dichtheid, te wijten aan de verschillende
temperatuur en door de geforceerde circulatie in de primaire kring (gebruik van primaire
pompen). Door het debiet en de gemiddelde temperatuur van het primaire water binnen
bepaalde werkingsgrenzen vast te leggen kan men vermijden dat er water van het bassin
in de primaire kring en bijgevolg in de kern binnenkomt. Wanneer dit laatste toch gebeurt
zal de reactor, door de hoge boorconcentratie van het bassinwater, gestopt worden. Het
uitbatingsprincipe van de PIUS reactor is dus gebaseerd op het feit dat men druk en
temperatuur in de kern nauwkeurig moet instellen en bewaken om de reactor in werking
te houden en dat bij elke storing op de uitbatinsvoorwaarden de reactor onvermijdelijk
gestopt wordt door het binnentreden van bassinwater. Dit is dus in feite tegengesteld aan
het werkingsprincipe van een conventionele reactor.
Wanneer bijvoorbeeld de neutronenflux stijgt, bij gelijkblijvend koeldebiet, dan wordt
koeling van de kern onvoldoende, stijgt de gemiddelde temperatuur van het koelwater,
daalt de dichtheid ervan en verschijnen er eventueel stoombellen. De pompen slagen er
dan niet meer in het primaire water en het bassinwater op het juiste niveau in de
watersloten gescheiden te houden, en er zal bassinwater in de kern binnentreden,
waardoor de vermogenwerking verlaagt of stopt. Hetzelfde verschijnsel treedt op
wanneer de primaire pompen uitvallen. De nakomende warmte wordt, ingeval het
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koeldebiet wegvalt, afgevoerd door natuurlijke circulatie van bassinwater doorheen de
watersloten. Door de grote voorraad bassinwater en de aanwezigheid van bassinkoelers
(die door natuurlijke circulatie van omgevingslucht gekoeld worden] kan de reactor zelf
gedurende minstens JJn week een LOCA opvangen, zonder dat enige menselijke actie
nodig is. Dit geeft de operatoren ruim de tijd op, na een LOCA, de reactor in een veilige
toestand te brengen.
De primaire kring staat bovenaan (op de plaats waar het gekoelde primaire water weer
de reactor binnentreedt} in verbinding met een stoomvolume. Dit volume op druk zorgt
voor de druk in de primaire kring bij normale werking maar fungeert ook als
"hevelonderbreker". Immers, indien de leiding, langswaar hef koude water weer de
reactor ingepompt wordt, onderaan zou breken bestaat het gevaar dat door
hevelwerking hef reactorvat en, via de waterslofen, het bassin leeggezogen wordt.
Wanneer dit gebeurt zal er vanuit het stoomvolume bovenaan stoom meegezogen
worden, waardoor de hevelwerking vanzelf onderbroken wordt.

SCK-CEN

controlezaal

De kontrolezaal is, zoals bij de andere nieuwe reactortypes, uitgerust met grafische
displays die de toestand van de reactor op overzichtelijke wijze aangeven. De
instrumentatie is gebaseerd op microelectronica en is redundant uitgevoerd. De meet- en
controleapparatuur voor het opvolgen van een onregelmatige werking of een ongeval is
dubbel uitgevoerd en gesitueerd twee identieke kontrolezalen onderin het
reactorgebouw, fysisch gescheiden van elkaar en van de hoofd-kontrolezaal.

certificatie

Het PlUS-concept werd, samen met ABB, reeds bediscussieerd door de Italiaanse
autoriteiten en de Italiaanse firma's Ansaldo en Fiat. Ook in China werd reeds een
uitvoerbaarheids-studie uitgevoerd. In de US wordt binnen afzienbare tijd een
veiligheidsevaluatie door de Nuclear Regulatory Commission verwacht.
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PIUS - principe voor de passieve noodkoeling

a The heat source (e. s- s core emitting decay heal) lies
inside a vertical pipe in a pool filled with burated water.
The emitted heat gives rise lo natural convection
(represented by arrows). The pool is pressurized by a
sleam bubble.
b The convection How from Ihe pipe is returned to the inlet
by pumping.The heat remains in the circulating waler and
these is no longer any flow ol wafer through Ihe pool.
Boron can now bo removed from the circulating waler. The
pump speed is controlled by temperature sensors such
thai the posilion of the hof/cold interface below the core is
kept constant. A gas bubble may be used temporarily io
block the natural circulation white the reactor is being
mads critical.
c

The heal generated by Ihe core is extracted by a heat
exchanger (slearn generator) for utilization. The core
power is controlled by varying the boron concentration
and the temperature of Ihe coolant.

d The core does not receive adequate cooling (e.g. due to
increased reactivity or an insufficient supply of feedwater).
The coolant temperature rises, the circulation rate
increases and the pump is forced to relurn more and more
coolant. Alter a while, Ihe pump reaches the maximum
speed permitted by the power supply frequency and the
coolant deficiency is met instead by the borated water in
the pool (via the lower density lock). As a result, the power
is limited to a safe value or Ihe reactor is shut down
completely.
Self-protective thermohydraulic feedback mechanism
featured in PIUS
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Algemene opbouw van de PlUS reactor

SCK-CEN

Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire

sept 1998

Bijlage I - Overzicht van de nieuwe reactorconcepten

145

SIR (Safe Integral Reactor)
ABB Œ + verschillende Engelse firma's
specificaties

type
elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
afmetingen reactorvat

PWR
320 MWe
54.6 kW/I

1000 MWt
32%
licht water
licht water
laag verrijkt uranium (3.3 B 4 %)
H : 24 m ; binnendiameter : 5.8 m

primaire kring

In het SIR-concept verlaat het primaire koelwater het reactorvat niet. De kern, de primaire
pompen, het drukregelvat en de stoomgeneratoren zijn alle ingebouwd in het reactorvat.
Alle doorvoeringen doorheen de wand van het reactorvat (secundair koelwater en
instrumentatie) werden zo hoog mogelijk boven de kern gesitueerd.
De twaalf identieke stoomgeneratoren zijn opgesteld boven de reactorkern, zodat kan
gebruik gemaakt worden van natuurlijke circulatie van primair water. De
vermogenwerking kan blijvend verzekerd worden ingeval JJn van de twaalf
stoomgeneratoren onbeschikbaar wordt.

sturing

De controle-instrumentatie van de reactor is volledig gelijkaardig met de instrumentatie
van het System 80+ van dezelfde constructeur. De sturing van het vermogen gebeurt met
controlestaven. De SIR maakt geen gebruik van opgelost boor.
Voor het opvangen van een LOCA werd een veiligheids-injectiesysteem voorzien dat,
gebaseerd op zwaartekracht, gevoed wordt vanuit een wqtervoorraad met een
autonomie van 72 uur. Het reactorvat is ingebouwd in een afgesloten compartiment.
Voor het compenseren van een overdruk in dit compartiment werd een ventilatiesysteem
voorzien dat via 8 watertanks de verhitte lucht van het compartiment koelt. De tanks
zitten vervat in een betonnen structuur en vormen samen met het reacforvatcomparfiment het eigenlijke reactorgebouw.

onfwerpfase

Het SIR - project is momenteel ter studie.
Vergelijking van de primaire kring met die van een conventionele 4-loops reactor.

Steewei! B
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SIR : primary circuit flow paths
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ISIS (Inherently Safe Immersed System)
Ansaldo Nuclear Division, Italy
specificaties

type
elektrisch vermogen
rendement
thermisch vermogen
moderator
koelmiddel

PWR
200 MWe
31 %
650 MWt
licht water
licht water

veiligheid

Het veiligheidsprincipe van de ISIS is volledig gebaseerd op het waterslot - principe van
de PIUS - reactor. Hiermee streeft men met het concept naar een volledig passieve
werking van de koelsystemen in abnormale omstandigheden, waarbij ook geen overdruk
in het reactorgebouw optreedt.

koeling

Het binnenste reactorvat bevat het (op natuurlijke wijze) cirkuierende heet water op druk.
Dit primair water bevat een lage boorconcentratie. Het reactorvat is volledig
ondergedompeld in koud water met een hoge boorconcentratie. Er zijn extra
voorzieningen getroffen qua isolatie, om het warmteverlies naar dit koude water te
beperken. Het buitenste reactorvat (pressure vessel) omvat dit volume koud water en dus
ook het binnenste vat. Het verschil in opbouw met de PIUS zit in de plaatsing van het
drukvat. Waar het bij de PIUS 'In lijn" boven het vat geplaatst werd, staat het hier naast het
buitenste reactorvat. Het reactorvat en het drukvat zijn tenslotte ondergedompeld in een
koud boorhoudend waterbassin.

ontwerpfase

Het ISIS-concept is momenteel ter studie.

ISIS : reactormodule
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ISIS : algemene opbouw van hei reactorgebouw
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NHP (Nuclear Heating Plant)
Institute of Nuclear Energy and Technology, China
specificaties

type
thermisch vermogen
vermogendichtheid
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
mechanisme kontrolestaven

PWR
200 MWt
36 kW/I
licht water
licht water
licht verrijkt uranium ( 1.8 tot 3 %}
hydraulisch

concept

Het NHP-concept produceert geen elektriciteit, maar gebruikt d e geproduceerde warmte
rechtstreeks als warmtebron. Tussen de primaire kring en de eigenlijke kringen die de
warmte verspreiden in de nabijliggende gebouwen is een intermediare kring
opgenomen. De toepassing van dit concept houdt dus in dat de reactor zo kort mogelijk
bij een woonkern gebouwd wordt.

koeling

De in de reactor gegenereerde warmte wordt afgevoerd door natuurlijke circulatie. Het
geïntegreerde concept maakt dat de kern, de controlestaven en hun
aandrijfmechanisme en de warmtewisselaars alle ingebouwd zijn in het reactorvat (zie
figuur b2.29). De installatie is uitgerust met twee koelkringen voor de afvoer van de
nakomende warmte, ingeval de reactor gestopt wordt. Ook deze kringen werken volgens
het principe van natuurlijke circulatie.

sturing

Boven in het reactorvat bevindt zich een water/stoom mengsel dat meteen dient als
"drukvat". Het primair water bevat geen boor. De compensatie voor de splijtstofafbrand
wordt verzekerd door de in de splijtstof opgenome brandbare neutronengiffen.
De kern bevat 96 splijtstofelementen en 32 controlestaven. De splijtstofstaven zijn volgens
een klassiek concept opgebouwd : een zirconiumhuls omvat de splijtstofpastilles die
bestaan uit licht verrijkt uranium (3.0%, 2.4% en 1.8%).

SCK-CEN

veiligheid

Het reactorvat is gebouwd in een reactorgebouw dat als tweede omhulling dienst doet.
Deze tweede omhulling heeft een ontwerp - weerstandsdruk die bijna even hoog is als
die van het reactorvat (2.5 MPa). De veiligheidssystemen werken volgens het passieve
principe van de natuurlijke circulatie. Bij het ontwerp ervan lag de nadruk op het onder
alle omstandigheden bevloeien van de kern. De reactor is eveneens uitgerust met een
boor - injectiessysteem. Het in werking stellen van dit systeem veroorzaakt een noodstop
van de reactor.

ontwerpfase

De conceptstudie is aanvaard door het State Planning Committee en Daqing Oil. Het
design is volledig klaar en het eerste veiligheidsrapport is ter studie.
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Zwaar water (D2O) gekoelde reactoren
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Candu 3
AECL Candu (Canada)
specificaties

type
elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator

koelmiddei
splijtstofsamenstelling
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern
concept

PHWR
450 MWe
12.78 kW/I
1441 MWt
31%
zwaar water
zwaar water
natuurlijk UO2
mechanisch (veren ; zwaartekracht)
H : m ; diam. : m
H : 5.944 m ; diam. :4.912 m

De CANDU-3 is de nieuwste en tevens kleinste versie van het CANDU - concept dat
ontwikkeld werd in Canada. Bij het ontwerp van deze reactor werd, net zoals bij de
vroegere types, vooral de nadruk gelegd op eenvoud in design en standaardisatie. Dit
heeft
tot
gevolg
dat
het
ontwerp
van
de
stoomgeneratoren,
de
splijtstofherladingsmachine, primaire pompen en de drukbuizen, waarin de
splijtstofelementen zitten, ongewijzigd bleef.
De CANDU-3 blijft ook de tot dusver unieke eigenschappen van de vroegere CANDU versies behouden :
De splijtstof is uraniumoxide op basis van natuurlijk uranium (niet verrijkt) ;
Als koelmiddei in de drukbuizen en als moderator wordt weer zwaar water gebruikt ;
De splijtstof wordt herladen terwijl de reactor in bedrijf blijft.
Voor de CANDU-3 wordt speciaal de modulaire opbouw naar voor geschoven. De
opbouw van de verschillende kringen en signalisatie - systemen is ontworpen op een
systeem/subsysteem basis. Het principe wordt ook toegepast bij de fysische scheiding van
de installaties in verschillende ruimtes. De ontwerpers willen op deze manier een 50%
reductie van de totale stralingsdosis van het personeel bereiken. Dit alles heeft ook tot
gevolg dat de meeste componenten van de reactor "bij de fabrikant" kunnen gebouwd
worden en men on site bij wijze van spreken enkel nog de verschillende onderdelen in
elkaar moet monteren. Voorbeelden van dergelijke componenten zijn : de
splijtstofkanalen - assemblage, de volledige calandria (moderatortank) en de installatie
voor reactiviteitsregeling.

veiligheid

Het systeem voor directe noodkoeling bestaat uit een passieve korte termijn - injectie
vanuit accumulator tanks op druk. De noodkoeling op langere termijn wordt
gegarandeerd door een recirculatie - installatie die het mengsel van zwaar en licht water
vanop de vloer van het reactorgebouw recupereert. In vergelijking met de CANDU-600
wordt het sproeisysteem geëlimineerd.
De reactor is tevens uitgerust met een dubbel uitgevoerd shut-down systeem. Beide
systemen zijn fysisch gescheiden en kunnen elk volledig autonoom de reactor in een
veilige toestand brengen in een accidentsituatie waarbij toch de integriteit van de
primaire kring behouden blijft.
Uit het bovenstaande principe volgt ook het belangrijke verschil met de vorige CANDU versie inzake de opbouw van de instrumentatie. Bij het vorige type (de CANDU-600) werd
de procescontrole uitgevoerd door twee grote centrale computers (redundante
uitvoering). Bij de CANDU-3 is het systeem vervangen door een meer verspreid redundant
set van modulaire computers die "naast de installatie staan" en verbonden zijn door coaxkabel hoofdverbindingen. De signalisatie wordt in de controlezaal op een overzichtelijke
grafische wijze weergegeven.
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Algemene opbouw van de CANDU - 3 reactor
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Inwendige bouw van het CANDU - 3 reactorvat
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asgekoeide reactoren

Om tegen het huidige en geplande overwicht van de watergekoelde reactoren in te
gaan schuiven de constructeurs van gasgekoelde reactoren een reactorprofiel naar voor
dat zich duidelijk onderscheidt van het profiel van de huidige en geavanceerde
watergekoelde reactoren : een eenvoudig ontwerp en uitbatingsregime, waarbij het
design een "core damage frequency" van 0 garandeert (in tegenstelling tot de gekende
TO-6 à 1O7/jaar voor PWR's) zonder speciale actieve veiligheidsvoorzieningen. Dit wordt
o.a. gemotiveerd door te stellen dat de splijtstof bij de grootst mogelijke te verwachten
abnormale temperatuursfijging de splijtingsprodukten toch 100 % vasthoudt.
We kunnen algemeen stellen dat de nieuwe gasgekoelde types evolutionaire reactoren
van de tweede generatie zijn (constructie in 2020-30), tenzij plotse economische en
politieke interesse het ontwikkelingsproces zou versnellen.
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MHTGR (Modular High Temperature Gas Cooled Reactor)
Genera/ Atomics, ABB
specificaties

SCK-CEN

elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
splijtstofherlading
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

4x 134.5 MWe
5.9 kW/I
4 x 350 MWt
38%
grafiet
helium
UCO / ThO2
de helft van de kern om de 20 maanden
elektrisch
H : 22 m ; diam. : 6.8 m
H : 7.925 m ; binnendiam.: 1.65 m ; buitendiam.: 3.5 m

concept

De MHTGR is een reactor waarvan het concept gebaseerd is op dertig jaar ervaring met
gasgekoelde reactoren. Het principe is grotendeels hetzelfde gebleven : koeling met
Helium en grafiet als moderator. De technologie van de splijtstofsamenstelling heeft
echter wijzigingen ondergaan. Ook de vorm en de afmetingen van de reactorkern en de
vermogendichtheid hebben een evolutie doorgemaakt die vooral toegespitst wordt op
de passieve veiligheidsvoorzieningen.
Het MHTGR-concept wordt sterk gesteund door het US Department of Energy (DOE) en
verwezenlijkt door een industriNIe groep waarin onder andere General Atomics en Asea
Brown Boveri Combustion Engineering meewerken. De noden en standpunten van de
uiteindelijke "gebruiker" worden tijdens de ontwikkeling naar voor gebracht door de
GCRA (Gas Cooled Reactor Associates), een groep potentiNIe klanten
(elektriciteitsmaatschappijen) en operatoren.

opbouw

De reactor 'is opgebouwd uit vier modules, die elk afzonderlijk in een ondergrondse
betonstructuur ondergebracht zijn. Deze "silo's" zijn in feite afzonderlijk geventileerde
omhulsels voor de respectievelijke reactoren. Samen met de geassocieerde diensten (Hezuivering, splijtstofherlading, ventilatie, ...) zijn de vier reactoren ondergebracht in JJn
overkoepelend gebouw. Op deze wijze is bvb. de installatie voor splijtstofherlading
gemeenschappelijk. De vier reactoren zijn twee aan twee gekoppeld met een klassieke
turbine/generator set in een aanpalend gebouw dat zo dicht mogelijk tegen het
reactorgebouw staat. De primaire kring is een eerder klassiek ontwerp waarbij wel de
nadruk wordt gelegd op de eenvoud van de verbindingen. De twee componenten van
de kring (reactorvat en stoomgenerator + He-circulator) staan in gescheiden ruimtes
opgesteld en zijn verbonden met JJn zeer korte dubbelwandige leiding (met daarin
centraal de verhitte en aan de buitenkant de terugkerende gekoelde gasstroom). De
gas"pomp" (He - circulator) is ingebouwd in de stoomgenerator. Deze laatste produceert
oververhitte stoom.

reactorkern

De kern bestaat (zoals bij vroegere types) uit hexagonale grafietblokken waarin
cylindrische ruimtes uitgespaard zijn voor koeling en splijtstof. Het centrale gedeelte en de
reflector bestaan uit gelijkaardige structuren zonder splijtstof. De kern heeft een annulaire
opbouw (zie figuur b2.33).
De combinatie van inert He met grafiet leidt tot lage activiteitsniveau's van het koelgas,
en dus tot een lage sfralingsbelasfing van het personeel. Dit laatste geldt natuurlijk enkel
als de He voldoende zuiver is.

splijtstof

De splijtstofbundels bestaan uit 0.8 mm diam. - pellets van ofwel Uraniumoxycarbide
(19.9% verrijkt in 235U), ofwel thoriumoxide, met daarrond in beide gevallen enkele
coatings (afwisselend poreuze grafiet, pyrolytic carbon, siliciumcarbide en opnieuw
pyrolityc carbonj. De deeltjes zijn vervolgens compact gebonden tot splijtstofstaven.

sturing

Het reactorvermogen wordt geregeld door middel van controlstaven die van bovenaan
in de kern geschoven worden. Er is een reserve shut-down systeem voorzien onder de
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vorm van een voorraad boorhoudende pellets die in daartoe bestemde kanalen in de
kern kan laten vallen.
De koeling tijdens de reactorstop wordt door de primaire kring verzekerd. In de
reactorkern is een reserve shut-downkoeling voorzien, opgebouwd uit een watergekoelde
warmtewisselaar en een electrisch aangedreven compressor.
De kontrolezaal is uitgerust voor de besturing van de vier reactormodules samen. Dankzij
het gebruik van microelectronica, grafische displays en een intelligente alarm-en
controle-signalisatie kunnen de vier modules op deze wijze door slechts twee operatoren
bediend worden.
veiligheid

De veiligheidsvoorzieningen van de MHTGR berusten op vier specifieke concepten.
Het koelmiddei is een inert gas. Het kan dus geen verbindingen vormen met eventueel
geactiveerd materiaal uit de kemsfructuur of de splijtstofstructuur, noch met eventueel
vrijgestelde splijtingsprodukten.
Het specifieke design van de splijtstof resulteert in een hoge weerstand tegen druk en
hoge temperaturen.
De kernstructuur uit grafiet weerstaat zeer hoge temperaturen en bezit een grote
warmtecapaciteit, zodat een tijdelijke oververhitting door het wegvallen van de actieve
koeling door de grafietmatrix kan opgevangen worden.
Ingeval de actieve koelsystemen onbeschikbaar zijn wordt de koeling van de kern
verzekerd door een passief systeem, opgesteld in een afgescheiden ruimte onder de
reactor. Door natuurlijke circulatie van koude buitenlucht wordt de nakomende warmte
van de kern, opgenomen door het He-gas, afgevoerd.

certificatie

Na een uitvoerbaarheidsstudie in 1990 werd voorgesteld het modulevermogen op te
drijven van 350 naar 450 MWt. Omdat het interessant is de vermogendichtheid van de
kern zo laag mogelijk te houden werd deze modificatie in het design verwezenlijkt door
de kern uit te breiden van 66 naar 84 grafietkolommen. Het MHTGR-design levert hierdoor
in totaal 692 MWe in plaats van 538 MWe. Ook stelt men voor de splijtstofsamenstelling te
wijzigen van U(19.9%)/Th naarU(19.9%)/natuurlijk U.
De US NRC bestudeerde het MHTGR concept op basis van een Preliminary Safety
Information Document en een Probabilistic Risk Assessment. Op basis hiervan publiceert
het NRC dan een Preapplication Safety Evaluation Report (PSER) en uiteindelijk een finaal
PSER. Uitgaande van dit rapport wordt in 1996 een Preliminary Standard Safety Analysis
Report (PSSAR) verwacht, vervolgd door een Preliminary Design Approval (PDA). Op basis
van dit rapport wordt tegen hef jaar 2000 een Final Standard Safety Analysis Report
(FSSAR) voorzien, dat op zijn beurt het basisdocument voor een Final Design Approval
(FDA) zal zijn. Design certificatie is voorzien voor binnen een tiental jaar en zal, naast de
theoretische studie, ook gebaseerd zijn op het testen van een prototype New Production
Reactor (NPR) van het Department Of Energy (DOE), op voorwaarde dat de MHTGR door
het DOE als NPR geselecteerd wordt.
(De hierboven voorgestelde certificatieprocedure is typisch voor de meeste landen en
vergelijkbaar wat betreft andere reactortypes)
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Algemene opbouw van de MHTGR
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Opbouw van het MHTGR - reactorvat
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GT-MHR (Gas turbine Modular Helium Reactor)
General Atomic
specificaties

elektrisch vermogen
rendement
thermisch vermogen
moderator
koelmiddel
splijtstotsamenstelling
mechanisme kontrolestaven

282 MWe
47%
600 MWt
grafiet
helium
mengsel van verrijkt (20%) en natuurlijk U
elektrisch

concept

Het GT-MHR concept evolueerde uit de ontwikkeling van de (hiervoor besproken) MHTGR
technologie en kadert in het Advanced Reactor Program van het US Department of
Energy (DOE). Het belangrijkste verschil met de MHTGR is het ontbreken van een
secundaire waterkoelkring. Het primair koelmiddel is eveneens heliumgas, maar het wordt
rechtstreeks toegevoerd aan een turbine, in plaats van de opgenomen warmte af te
geven in een stoomgenerator. Het ontbreken van waterkringen maakt een grote
vereenvoudiging van het design mogelijk en resulteert in een verhoging van het
rendement tot 47%.

opbouw

Een standaard nucleaire GT-MHR centrale bestaat uit vier modules. Het koelcircuit is, zoals
bij de MHTGR, opgebouwd door de drie hoofdcomponenten zo compact mogelijk met
elkaar te verbinden. De drie hoofdcomponenten zijn hier nu : het reactorvat, de primaire
pomp en de gasturbine. Deze constructie is volledig ingebouwd in een ondergrondse
betonnen structuur, verdeeld in drie compartimenten (zie figuur b2.34). Uniek voor dit type
is het feit dat de generator in het turbinevat ingebouwd is, zodat hij in een
heliumomgeving moet werken. Op deze manier vermijdt men het bouwen van lekvrije
asafdichtingen en moeten enkel de stroomkabels van de generator doorheen de wand
van het vat gevoerd worden.
Het reactorvat bevat de kern, de controlestaven en een reserve-shutdown systeem. De
doorvoeringen van de controlestaven en de instrumentatie bovenaan het reactorvat
worden ook gebruikt bij herlading van de kern. De kern zelf is opgebouwd uit hexagonale
grafietblokken die splijtstof bevatten onder de vorm van ingecapselde ceramisch
gecoate microsfeertjes. De splijtstof zelf is een mengsel van verrijkt uranium (20%) en
natuurlijk uranium. In het centrum van de kern en errond zijn grafietblokken geplaatst die
de rol van reflector spelen. De splijtstof bezit een sterk negatieve temperatuurcoNfficiNnt.
Dit wil zeggen dat de splijtingsreacties trager doorgaan naarmate de temperatuur in de
kern stijgt. De reactor heeft dus de neiging bij te hoge flux (en dus te hoog vermogen) uit
zichzelf te stoppen, terwijl de temperatuurstijging beperkt blijft. Daar komt nog bij dat de
kernstructuur
(het
grafiet)
een
grote
warmtecapaciteit
bezit,
zodat
temperatuurtransiNnten beperkt blijven bij vermogenveranderingen. De kern heeft ook
een relatief grote verhouding oppvervlakte/volume, zodat, zelfs bij totaal verlies van
koeldebiet, de warmteafvoer gedurende voldoende tijd in die mate blijft dat de
spltijtstof/grafiet structuur niet beschadigd wordt.
Het reactorvat wordt aan de buitenkant gekoeld door natuurlijke circulatie. Er is ook een
shutdownkoeling door geforceerde circulatie voorzien die gebruikt wordt bij
onderhoudswerken en splijtstofherlading. Het helium biedt als koelgas talrijke voordelen
(en werd daarom al eerder gebruikt). Het absorbeert geen neutronen, is een inert gas en
ondergaat geen reactiviteits- of thermische interacties met de kerninhoud. De totale
afwezigheid van water maakt dat de reactor geen corrosieproblemen kent.

certificatie

SCK'CEN

Het GT-MHR concept is ter studie. Er is wel een US-Russische joint venture opgericht om de
mogelijkheden van het concept voor het verbranden van Pu uit kernwapens te
bestuderen.
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figuur b2.34
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atriumgekoelde reactoren (snelle reactoren)

Het principe van de snelle reactor (of 'kweekreactor') is niet nieuw. Het technologisch
onderzoek en de ontwikkeling van prototypes begon in de jaren '50 met het oog op de te
verwachten uitputting van de (economisch) ontginbare voorraad uranium. Vandaag
verwacht men nog een economisch haalbare ontginning voor enkele tientallen jaren en
voorziet men ook geen grote schommelingen van de uraniumprijs. De ervaring die men
(ook Europees : Superphénix, EFR) gedurende die tijd opgedaan heeft is, volgens de
voorstanders van snelle reactoren, daarom niet verloren want er is een tendens (voorlopig
"op papier") om het belang van snelle reactoren meer naar het einde van de
splijtstofcyclus te schuiven. Dergelijke reactoren zijn geschikt om Pu-bevattende brandstof
te verbruiken en kunnen, met hun specifieke neutroneneconomie, een oplossing bieden
voor de verbranding van langlevend radioactief afval. Het is duidelijk dat in de huidige
politieke en economische context de ontwikkeling van een nieuwe generatie snelle
reactoren niet meer onafhankelijk van een verantwoorde splijtstofcyclus-strafegie kan
gebeuren. De motivatie van de voorstanders van dergelijke reactoren is o.a. dat het
gebruik van Pu in PWR's een nodige maar tijdelijke stap is in de ontwikkeling van een
verantwoorde splijtstofcyclus. Enkel snelle reactoren kunnen de splijtstofcyclus "volledig
sluiten" door een optimale Pu-consumptie en tegelijkertijd het verbranden van Neptunium
en Americium en een minimale produktie van minderwaardige actiniden.
Op gebied van stralingsbescherming biedt de typische opbouw van een
natriumgekoelde reactoren een voordeel ten opzichte van watergekoelde reactoren.
Het primaire koelmiddel blijft steeds in het primaire bassin en wordt dus niet in het
reactorgebouw rondgeleid. Ook veroorzaakt natrium geen corrosie en bijgevolg geen
vreemde stoffen die kunnen geactiveerd worden. Deze aspecten leiden tot een
beperking van de totale dosis van het personeel dat rond de reactor werkt.
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EFR (European Fast Reactor)
EFR associates

specificaties

elektrisch vermogen
vermogendichtheid
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

1450MWe
290 kW/I
3600 MWt
40%
geen
vloeibaar natrium
MOX
elektrisch ; zwaartekracht
H: 17m;diam. : 17.2 m
H : 1 m ; diam. : 4 m

EFR associates is een joint design organisation van Novatome (een afdeling van het
Franse Framatome), het Duitse Siemens KWU en Engelse NNC Ltd.
concept

Het design is gebaseerd op klassieke karakteristieken van snelle reactoren, namelijk :
vloeibaar natrium als koelmiddel
de reactorkern is ondergedompeld in een bassin van vloeibaar natrium (dit bassin is de
primaire koelkring)
de splijtstof is een mengsel van uranium- en plutoniumoxide

opbouw

Het primaire bassin bevat de kern, 6 warmtewisselaars en drie primaire pompen. Het
bassin is gescheiden in twee gebieden. In het warme bad komt de natrium uit de kern en
gaat het in de warmtewisselaars. Na afkoeling wordt het koelmiddel in het koude bad via
de primaire pompen weer doorheen de kern gestuwd. De primaire "kring" is dus in feite
JJn bassin zonder leidingen. Er werd veel onderzoek gedaan naar de hydraulica van het
hete natrium, om het reactorvat zo compact mogelijk te maken. Ook stelt een dergelijke
werkomgeving zeer hoge eisen aan de ondergedompelde primaire pompen. Dit
compact primair systeem vindt op deze manier plaats in een reactorvat met 17 m
diameter.
Het bassin is voorzien van een deksel met alle nodige doorgangen voor instrumentatie.
De zes warmtewisselaars steken door dit deksel heen. Het deksel bevat ook een
permanent opgestelde herladingsmachine die op haar beurt voorzien is van doorgangen
voor controle - en veiligheidsstaven.

reactorkern

De kern heeft drie verrijkingszones en een herladingsprogramma dat gebaseerd is op een
totale verblijftijd van 6 jaar voor elk splijtstofelement. Twee mogelijke kerndesigns werden
voorgesteld : enerzijds met een heterogene axiale samenstelling, anderzijds met een
homogene samenstelling. Ook is het, door modificatie van de kernopbouw, mogelijk de
kweekcapaciteiten van de reactor te wijzingen. Een "high breeding" kern heeft aan de
buitenkant rond de kern twee rijen van kweek-splijtstofelementen (splijtstofelementen met
een lagere verrijking).
Een homogeen layout bevat 387 splijtstofelementen en 78 kweekelementen. De splijtstof
zit vervat in een verbeterde versie van het titanium-gestabiliseerde austenitisch roestvrij
staal, volgens de Franse en Duitse specificaties.
In het primaire natriumvat is naast de kern ook een ruimte voorzien om 234 gebruikte
splijtstofelementen op te slaan. Op deze manier wordt de nakomende warmte ervan op
een efficiNnte wijze afgevoerd. Tussen deze splijtstofelementen en de eigenlijke kern is
een ring vanneutronenschilden opgesteld.
De kern bevat twee onafhankelijke shutdownsystemen, elk bestaande uit een
scramsysteem (veiligheidsstaven) en 33 controlestaven.

secundaire kring

In het secundaire koelcircuit stroomt eveneens natrium. De secundaire pompen voeren
de warmte af vanuit de 6 warmtewisselaars van het reactorvat en voeren de warmteenergie naar een corresponderende "conventionele" stoomgenerator. De secundaire
kring bestaat dus uit 6 identieke koelcircuits. De natrium vloeit in de stoomgenerator
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doorheen buisjes gemaakt uit een ferritisch staal gelegeerd met chroom, molybdeen,
vanadium.en niobium (91-ferritisch - 9CrlMoVNb). Op figuur b2.36 is te zien dat de
secundaire pompen en de stoomgenerators buiten het eigenlijke reactorgebouw
opgesteld zijn.
veiligheid

De veiligheidsprincipes van de EFR zijn enerzijds gebaseerd op ervaring met vroegere
snelle reactor - ontwerpen en anderzijds op veiligheidsprincipes die de laatste jaren bij
lichtwaterreactoren gecertificeerd werden. Dit houdt ook in dat zoveel mogelijk
veiligheidsvoorzieningen passief werden uitgevoerd
De nakomende warmte bij shutdown wordt afgevoerd door het hoofdkoelcircuit, maar
kan eveneens afgevoerd worden door een "direct reactor cooling" circuit (DRC) dat
volledig onafhankelijk is van het hoofdcircuit. Dit circuit bestaat uit twee groepen van drie
circuits die op hun beurt bestaan uit
een natrium/natrium warmtewisselaar, ondergedompeld in het primaire bassin
een natrium/lucht warmtewisselaar die zo hoog mogelijk boven de natrium/natrium
warmtewisselaar opgesteld staat, zodat natuurlijke circulatie van het natrium tussen de
twee warmtewisselaars mogelijk is.
een schouw voor de afvoer van warme lucht en de aanvoer van koude lucht
een natrium - expansievat op het natrium - tussencircuit

sturing

reactorgebouw

realisatie

SCK-CEN

De instrumentatie voor de besturing van de centrale is "derde generatie"- electronica,
met andere woorden : geavanceerde softwaregestuurde microprocessor-technologie.
De veiligheids-instrumentatie is daarentegen opgebouwd op basis van "tweede
generatie"- electronica : microprocessortechnologie, voorzien van parallelle datatransfercircuits, die gebruik maakt van uitwendige bedrading, in plaats van een volledig
softwaregestuurde VLSI-implementatie.
De onderhoudsinstallaties zijn ingebouwd in het reactorgebouw, evenals de installatie
voor decontaminatie. Een reactor die met natrium gekoeld wordt heeft immers een
installatie nodig om onderdelen, die met natrium in contact kwamen, te reinigen,
vooraleer deze met de omgevingslucht mogen in contact komen en (voor zover mogelijk)
met de blote hand mogen aangeraakt worden.
Voor de ontwikkeling van het EFR-concept werken, samen met de bovenvemoemde EFRassociates, ook enkele Franse, Duitse en Engelse onderzoekscentra ingeschakeld. De
concept-validatiefase werd eind 1993 beNindigd met de voorstelling van een compleet
ontwerp van een EFR-centrale en met de publicatie van een veiligheidsrapport (nog niet
geografisch gebonden). In een volgende fase moet een site-gebonden ontwerp
voorgesteld worden en een BOP (balance of plant) opgemaakt worden. Deze laatste
studie onderzoekt de compatibiliteit met het NSSS (nuclear steam supply system : het
"klassieke" deel van een nucleaire centrale) en bestudeert eveneens de nationale
voorzieningen van het land dat in de bouw van een prototype geïnteresseerd is.
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Opbouw van het primair circuit van de EFR
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ALMR (Advanced Liquid Metal Reactor; PRISM & IFR)
GE, Argonne National Laboratories
specificaties

concept

elektrisch vermogen
thermisch vermogen
rendement
moderator
koelmiddel
splijtstofsamenstelling
mechanisme kontrolestaven
afmetingen reactorvat
afmetingen actieve kern

3 H 480 M We vermogendichtheid : 180 kW/I
3xl415MWt
34%
geen
vloeibaar natrium
U(25%)/Pu(10%)Zr metaallegering (gewichts%)
elektrisch ; zwaartekracht
H : 18.7 m ; diam. : 5.7 m
H : 1.35 m ; diam. : 1.57 m

Het U.S. Department of Energy steunt de ontwikkeling van een Advanced Liquid Metal
Reactor. Het is de bedoeling het IFR - concept (Integral Fast Reactor) van Argonne
National Laboratories toe te passen op het PRISM - design {Power Reactor Innovative
Small Module) van General Electric.
Het IFR - concept is in feite meer een ontwerp voor een gesloten splijtstofcyclus voor een
kweekreactor. De samenstelling van de splijtstof verschilt van de die van alle andere
snelle reactoren. Het is een metallische verbinding van uranium, plutonium en zirconium.
Een dergelijke splijtstofsamenstelling biedt interessante veiligheidsaspecten (weerstand
tegen oververhitting) en kan volgens het relatief eenvoudige pyroproces gefabriceerd
worden. Dit splijtstoftype is jarenlang aangewend in de Experimental Breeder Reactor 2
van Argonne, en dit met een burn-up van 150000 tot 200000 MegaWattdagen per ton
splijtstof (een conventionele PWR brandt de splijtstof op tot een totale geleverde energie
van ongeveer 30000 MWd/t). De passieve veiligheidskarakteristieken van de splijtstof
werden in de EBR2 aangetoond. Het stoppen van de koeling in het primaire bassin leidde
in de EBR2 (zonder operatoractie) tot een automatisch beperken van de splijtingskettingreactie tot op een lager vermogenniveau, terwijl de natuurlijke circulatie
voldoende was om de warmte uit de splijtstof af te voeren. De EBR2 is een kleine reactor.
Berekeningen hebben echter aangetoond dat de verschijnselen extrapoleerbaar zijn
naar reactoren van 1000 MWe. Het grote voordeel van het pyroproces is dat een
fabricage van een beperkte hoeveelheid splijtstof, bijvoorbeeld voor de uitbating van JJn
reactor, economisch haalbaar is.
Het pyroproces bestaat uit drie stappen :
electro-rafinage : de (verbruikte) splijtstof wordt opgelost en de zware metalen en de
splijtingsprodukten worden door electro-transport gescheiden en op verschillende
plaatsen verzameld.
cathode processing : de zware metalen worden gezuiverd en in metalen ingots gegoten,
injection casing : fabriceren van nieuwe metalen splijtstofstaven
Het bovenstaande principe voor de splijtstofcyclus wordt gecombineerd met het PRISMdesign voor een modulaire reactor. Het Argonne-programma levert hierbij de splijtstof en
de diverse behandelingen in de splijtstofcyclus. Een specifiek voordeel van de ALMRsplijtstofcyclus is de mogelijkheid om actiniden in de kern op te branden, en dit dankzij het
snelle neutronenspectrum. Op deze manier wordt accumulatie van actiniden in de
splijtstof vermeden. Ook kan actiniden-bevattende splijtstof uit andere reactortypes in de
ALMR gebruikt worden als start-up splijtstof.

opbouw

SCK-CEN

Het referentiedesign bestaat uit negen modules, verdeeld in drie identieke 480 MWe groepen. Elke groep bevat drie identieke modules, elk met hun afzonderlijke primaire
natriumkring en stoomgeneratorinstallatie. De drie modules leveren hun oververhitte
stoom aan JJn gemeeschappelijke turbine.
Eén reactormodule weegt ongeveer 800 ton en kan grotendeels bij de constructeur
vervaardigd worden. De compactheid van de module maakt het mogelijk een testprototype op ware grootte te maken.
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Het primaire natriumbassin bevat de reactorkern en is tevens de eerste koelkring. Het
bassin bevat geen penetraties beneden het bovenste deksel. Alle leidingen en
instrumentatiekabels gaan dus doorheen het bovenste deksel van het primaire bassin. Het
primaire bassin bevat vier ondergedompelde primaire natriumpompen. Deze pompen
voeden twee intermediaire natrium/natrium warmtewisselaars die op hun beurt, via een
intermediaire natriumkoelkring de stoomgenerator voeden. Op tiguur b2.37 is te zien dat
de reactormodule een smalle en hoge opbouw heeft, wat een stabiele en uniforme
circulatie van primair koelmiddel toelaat, maar ook natuurlijke circulatie bij shutdown of
accidentcondities toelaat.
De kern is een heterogene opbouw van 66 "vermogen"splijtstofelementen, 30 interne
"kweek"elementen (waarin de kweek-kettingreactie doorgaat), 6 controlestaven, 6 gasexpansiemodules (zie verder) en een installatie die onder invloed van de zwaartekracht
boorhoudende kogels in de kern injecteert bij noodstop. Deze interne structuur is
omgeven door 42 radiale kweekelementen, 48 reflectorelementen (terugstrooiing van
neutronen in de kern) en 54 afscherm-elementen. Het instoppen van JJn van de 6
controlestaven is voldoende om de reactor te stoppen. De controlestaven kunnen
electrisch ingedreven worden (normaal of verhoogde snelheid) of door middel van de
zwaartekracht.
De splijtstof zelf is een ternaire legering van uranium (25%), plutonium (10%) en zirconium.
De splijtstof in de kweekelementen (blanket) bestaat uit een legering van verarmd
uranium (10%) en zirconium.
Metallische splijtstof biedt goede negatieve terugkoppelingseigenschappen bij verlies
van koelmiddel of optreden van een (lokaal) oververmogen. Een referentiecyclus (tussen
twee herladingen) duurt 24 maanden.
De instrumentatie van de ALMR is gebouwd op basis van digitale controletechnieken en is
speciaal ontworpen om een overkoepelende automatische controle van JJn
reactorgroep (drie reactormodules + JJn turbine) mogelijk te maken. De controlezaal is
daarbij uitgerust met drie hoofdconsoles (voor elke module JJn) en bevat sterk
hiNrarchisch opgebouwde alarm- en signalisatiepanelen. Er wordt in het ontwerp zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van multiplex- en glasvezeltechnologie.
veiligheid

Het ALMR-concept is voorzien van passieve systemen voor de warmteafvoer zowel tijdens
shutdown als tijdens accidentele situaties. De koeling tijdens de stilstand wordt verzekerd
door de hoofdkoelkring. Een extra koeling van de stoomgeneratoren door natuurlijke of
geforceerde luchtcirculatie is voorzien. Het primaire bassin is eveneens voorzien van een
systeem voor passieve luchtkoeling. Het systeem verzekert een luchtstroom rond de
buitenwand van het primaire bassin, zowel in normale bedrijfsomstandigheden als in
accidentele situaties. Het circuit bevat bovendien geen pompen of kleppen.
De gasexpansiemodules bieden nog een extra beveiliging bij het uitvallen van de
primaire pompen. De modules zijn in feite holle buizen in de reactorkern, gevuld met
helium (hetzelfde gas is ook aanwezig boven het reactordeksel), bovenaan gesloten en
onderaan open. Bij het stoppen van de primaire pompen daalt de druk in de inlaatsectie
van de kern, zodat het heliumgas uitzet. Op deze manier duwt het gas het natriumniveau
lager dan de actieve kern, zodat de neutronenlek sterk toeneemt en het systeem
onderkritisch wordt.
Ingeval er een breuk in het primaire bassin zou optreden fungeert de omgevende
betonnen stuctuur als tweede bassin (zie figuur). Op dit moment valt natuurlijk de
luchtcirculatie rond de bassinwand weg, maar de totale onderdompeling van de kern,
en de posities in het bassin waar de verbruikte splijtstof opgesteld staat, blijft verzekerd.
Bij een eventuele breuk van het deksel van het bassin kan het betonnen reactorgebouw
de typische overdruk, zowel als de verhoogde temperatuur, opvangen.
Het reactorgebouw is extra seismisch beveiligd in horizontale richting, door de gehele
constructie te laten steunen op enkele steunpunten die bestaan uit een gelaagde
staal/rubber structuur.
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Figuur b2.37
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Liquid Lead-bismuth Cooled Reactor
Malakhit Design Bureau, Rusland
specificaties

elektrisch vermogen
moderator
koelmiddel

220 MWe
geen
vloeibaar lood/bismuth mengsel

concept

Dit reactorconcept is het vijfde van de zes in Rusland geselecteerde "compacte reactorontwerpen, en is gebaseerd op een gelijkaardige snelle reactor die gebruikt werd in
onderzeeNrs. Dit type kan bogen op een ervaring van 70 reactor-jaren zonder een
belangrijk accident.
De reactor wordt niet in een conventioneel gebouw ondergebracht, maar honder meter
diep in een rotsbodem ingegraven.

projectfase

Momenteel worden op een geselecteerde site in Kaliningard en Byelarus studies
uitgevoerd inzake bodemstabiliteit en publieke aanvaarding. Ook is er interesse vanuit
Finland voor het concept.

TES-M (categorie 1-2 MWe)
Central Design Bureau of Machine Building (TsKBM), Rusland
specificaties

elektrisch vermogen
moderator

koelmiddel

1 MWe
geen
vloeibaar lood

De TES-M is een snelle reactor die gekoeld wordt met vloeibaar lood. Hij is speciaal
ontworpen voor gebruik in Siberië en de rest van het Noordpoolgebied aangezien hij
geen water nodig heeft.
veiligheid

De veiligheid blijft gegarandeert bij eventuele scheuren die zouden optreden in de
leidingen van de koelkring, aangezien het lood onmiddellijk ter plaatse stolt.
De centrale werkt passief, zonder permanente operator-supervizie, en bovendien 10 jaar
lang autonoom. Na 10 jaar is de splijtstof uitgeput en wordt de volledige reactor
afgevoerd als radioactief afval.

projectfase
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Het concept is ter studie.
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THE EUROPEAN UTILITY REQUIREMENTS
FOR FUTURE ALWRS
Michel DE VALKENEER*
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Summary
The EUR (European Utilities Requirements) effort was launched in December 1991
by five European utilities, later rejoined by four others.
The objective was to write down common requirements for light water reactors of
the next generation, which would be built in the near future.
Benefits from this approach are expected in the fields of plant licensing, public
acceptance as well as in the strengthening of nuclear energy competitiveness.
These requirements address both evolutive reactors and the ones using intensively
passive safety devices, PWRs as well as BWRs.
A number of new features appear in these requirements, like the concept of
Design Extension Conditions, which is developed to cover the severe accident
issue, and a new classification system for all structures, systems, and components.
Emphasis is put on standardisation and simplification, but also on margins and
cost objectives.
The initial issue (revision A) and its revision (revision B) have already been
published for volume 1, Main Policies, and volume 2, which gives the general
requirements for the nuclear island. Volume 4, which gives the general
requirements for the conventional island has already been published as rev. A.
Volume 3, dedicated to the description of a given design and to the specific
requirements attached to it, is being prepared for three designs, the first of them
being EPR.

1.

Introduction
The EUR promoters are a group of the major European electricity utilities or
utility representatives who have an interest in promoting the design of the next
generation of nuclear power plants and their construction from the beginning of
the next century. The group comprises:
•

Agrupación Eléctra par el Desarrollo Tecnológico (DTN) for Spain;

•

Electricité de France (EDF) for France;

•

ENELSpA for Italy;

•

KEMA Nederland B.V. for the Netherlands;

•

Nuclear Electric (NE) for UK;

•

Tractebel (TE) for Belgium;

•

Vereinigung Deutscher Elektrizità'twerke (VDEW) for Germany;

•

WO and TVO for Finland;

•

VATTENFALL for Sweden.

The main objective of the EUR organisation is to produce a common set of utility
requirement, endorsed by major European utilities for the next generation of LWR
nuclear power plants.
The utility requirements address the designers and suppliers of LWR plants. The
aim of the requirements is to promote the harmonisation of:
•

safety approaches, targets, criteria and assessment methods;

•

standardisation of design conditions;

•

design objectives and criteria for the main systems and equipment;

•

equipment specification and standards;

•

information required for safety, reliability and cost assessment and some of
the corresponding criteria.

8

Member of the EUR Administration Group
Member of the EUR Steering Committee
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Benefits are expected in two fields:
•

•

- the cumulative frequency of exceeding a threshold of "large" activity release
shall be less than 10'^ per year.

improvement in the licensing of new nuclear power plants and in their public
acceptance:

•

- by harmonising safety related requirements: setting common safety targets
which are consistent with the best European and International objectives,
allowing common safety approaches and common technical solutions to
safety problems within Europe;

The EUR requirements set the radiological targets and limits in terms of
radioactive release from the plant, rather than doses. The design process can
be then standardised and decoupled from variations between sites and
between dose assessment methodologies.

•

- by setting "good neighbourhood" requirements like low targets for
radioactive releases into the environment, and consideration of
decommissioning aspects at the design stage;

A "large" activity release threshold is established which limits the societal
consequence resulting from public health effects and contamination of soil and
water.

•

The objectives sought are:

strengthening of nuclear energy competitiveness by setting requirements:
-

- minimal Emergency Protection Action beyond 800 m from the reactor
during the early releases from the containment;

to control construction costs and operating costs through standardisation,
simplification and optimisation of maintenance at the design stage, and by
establishing stable conditions for a competition between suppliers;

- no Long Term Action, involving permanent (longer than 1 year)
resettlement of the public, at any distance beyond about 800 m from the
reactor;

- to achieve low operation and fuel cycle costs, through flexible and efficient
design features that allow the easy adaptation to future plant operating and
fuel management schemes;
-

- in addition, restriction on the consumption of foodstuff and crops shall be
limited in terms of rimescale and ground area. This restriction is related
only to the potential economic impact of a severe accident and public
acceptance, and is not related to the safety of the public.

for ambitious (but achievable) availability and lifetime targets;

- to address decommissioning costs.

2.

2.1.

2.2.

•

The Design Basis Condition is selected by the Plant Designer from envelope
initiating events.

•

Each Design Basis Condition will be assigned one category (1 to 4), according
to the frequency of the initiating event.

EUR main features
•

£ach category of design basis condition is given a release objective.

Compared to the URD of EPRI, the EUR document can be characterised by the
following features.

•

In addition to the Design Basis Conditions, a number of Design Extension
Conditions shall be considered in the design of the plant.

Type and size of the plant

•

Both BWR and PWR are acceptable competitors. The plant size ranges from 600
to 1500 MWe. The EUR document is open to evolutions towards more passive
designs for both PWRs and BWRs but there is no embedded ideology about the
supposed virtues of passive designs versus active designs.

These shall be selected by the plant designer by use of probabilistic methods,
together with engineering judgement and other criteria.

•

The design approach is unified and valid for all types of plants (same
standardised methodology, functional requirements, safety objectives and
performance requirements for all types of plants).

On this basis, the Plant Designer will identify the need for implementation of
additional equipment or systems or over-sizing other pieces of equipment,
with the aim of meeting the objectives for frequency and severity of off-site
release of radioactive products.

•

The DEC conditions shall be assessed with best estimate methodologies (using
both probabilistic and deterministic approaches).

Design extension conditions and limiting off-site consequences
•

The EUR document includes two main probabilistic targets, given to the Plant
Designer:
- the core damage cumulative frequency shall be less than 10"^ per year and;

2.3.

Safety classification of functions and equipment
•

The EUR document defines a safety classification process:
- flexible enough to incorporate the needs for short term and long term safety
actions;
- valid for both Design Basis Conditions and Design Extension;
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- applicable to any type of LWR plants: PWR, BWR, with active or passive
features;

•

Standardisation by procurement of equipment and components from the same
suppliers is not requested, due to the need to source some equipment from
several suppliers. However, standardisation of the functional specifications
shall be maintained.

•

Adaptation of the nuclear island design should be restricted to only that
necessary to meet the site specific conditions. Building foundations and substructures are not included in the standard design.

- capable of interface with the current code classification systems.
•

The objective is to achieve safety classification of functions and eventually of
equipment:

the set of codes and standards.

- commensurate with the safety demands;
- which takes into account the possible operator actions;

As an example of standardisation, the case of the aircraft crash can be quoted.
- which would not lead to unduly high levels of equipment quality, system
redundancy, equipment qualification, periodic testing, etc.
•

3 levels: safety Fl, safety F2 and non safety;

•

Safety level Fl, includes two subcategories:
- safety level FIA: the safety functions needed to demonstrate the plant can
reach a controlled state for any design basis condition;

•

The demonstration of the protection against aircraft crash shall be based either
on a probabilistic approach, or on a deterministic approach, or on a
combination of both approaches, as required or allowed by the national
Authorities.

•

On each site, as a consequence of either approach, the Plant Designer identifies
the buildings which have to be protected against one or several plane types.

•

The standard plant design shall be such that it allows for protection for all the
sensitive parts of the plant without jeopardising the layout and the functional
specifications of the plant.

•

The protection shall be provided by the walls exposed to the impact:

- safety level FIB: the safety functions needed to demonstrate the plant can
reach and be kept in a safe shutdown state up from any design basis
condition, for at least 24 hours.
•

Safety level F2: the safety functions needed to demonstrate:
- a reinforced concrete thickness of 1,3 m is proposed as a standard value for
the European plants.

- the plant can be kept in a safe shutdown state up to 72 hours from any
design basis conditions;
-

the plant can deal with the design extension conditions up to 72 hours;

- the plant can withstand the internal and external hazards considered in the
design.
•

2.4.

Another example is the Safety Case.
•

- defence in depth;
- radiological objectives;

Non-safety functions: any other function.

- deterministic design and safety analysis;

Standardisation and simplification
•

A unique safety approach

- approach hazards;

The EUR document provides the basis for designing a standard nuclear island
which can be built in the majority of European countries.

- autonomy objectives.

•

To facilitate this objective, the EUR specifies site related conditions and
external hazards which, if met, should allow the design to satisfy a wide range
of European sites.

•

Standardisation of the nuclear islands shall be achieved and shall extend as a
minimum to:

- Design Extension Conditions;

- the basic design and layout;

-

•

A unique set of internal design conditions to develop and demonstrate the
standard plant:
- Design Basis Conditions;

- the safety case;

•

internal hazards.

The rules for assessment and the acceptance criteria are standardised.

- the functional requirements and specifications for systems and equipment;
- the interface with the remaining parts of the plant;
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2.5.

2.6.

-

Codes and Standards
•

Up to now, only a very limited number of fully agreed European set of codes
and standards are available.

•

Therefore it is not possible to specify a standardised set of codes and
standards for the design of future LWR plants.

•

The EUR document does not provide the Plant Designer with equivalence or
correspondences between the codes and standards.

•

Consistent set of codes and standard will be generally acceptable by the EUR
utilities.

•

The plant designer is responsible for selecting and proposing the most
appropriate and consistent combination of codes and standards, for approval
by the utilities.

•

The plant designer shall define the list of codes and standards used to design
equipment, systems and structures of the standard plant.

•

This list will appear in the subset of the Volume 3 dedicated to the specific
standards plant design.

Seismic margin

2.7.

•

The design resulting from the DBE is expected to be able to withstand a higher
site specific Safe Shutdown Earthquake (SSE) magnitude than the DBE, as the
SSE will be related to a single spectrum and a single set of soil conditions.

•

A seismic margin assessment shall be performed on items critical for the
safety of the plant. The objective is to show that sufficient margins exist either
by using design experience or by implementing a specific seismic margin
assessment programme.

MOX fuel
•

The EUR policy is to have sufficient flexibility in the core design to be able to
optimise both the fuel cycle costs (which includes back end costs) and the
operation and maintenance costs against conditions which may change over
the plant lifetime.

•

In order to get room for this policy, EUR requires to design the standard plant
under the following conditions: '
- the use of MOX fuel assemblies up to 50 % of the core, together with UO2
fuel assemblies, for the design of the standard plant;

Margins
•

•

The main NSSS equipment features (core rating, pressurizer sire, steam
generator water inventory, etc.) shall be sized by the Plant Designer with
enough margin to guarantee for the safety and performance targets to be
achieved by the standard plant.

- the flexibility in the refuelling intervals (between 12 and 24 months);
- the stretch out capacity (up to 60 EFPD);
- the possibility to use cores with low neutron leakage assembly pattern.

These built-in margins contribute to the safety and performance objectives by:
- a low likelihood of trips;

2.8.

Cost objectives

- a sufficient response time available to operators;

•

- an improvement in some fault sequences (e.g. avoiding safety relief valve
lifting in most families of faults).

The target is competirivity and profitability of the plant in the long term
compared with other electricity production means.

•

Setting a target for plant generation cost shall consider the following
objectives:

Plant life

•

•

the suppliers shall identify the provisions and extra investment costs that
would be necessary to reach 60 years.

- at least to be significantly (by more than 15 %) competitive on generation
cost with the alternative means of production (coal fired thermal plants and
combined cycle plants) for base load operation;

The EUR policy is not to burden the capital cost with a requirement for plant
lifetime that would exceed the current practice, without tangible economic
benefit. However, a limited number of design measures are required that
would allow the Owner flexibility for the management of the life of the plant.

- in most cases, to remain competitive on generation cost for lower
production factors. The generation costs should be close to the generation
costs of modern coal fired thermal plants and of combined cycle power
plants for loads factors in the range 4500 to 5500 hours equivalent full
power per year.

This approach is implemented as hereunder:
- the design of life of the main pieces of plant equipment shall be set at 40
years without refurbishment, as a basic requirement;
- the design life shall be extended to 60 years without refurbishment for the
components and the structures which are not replaceable (reactor vessel,
containment structure, major civil structures);
- all other structures and equipment shall be replaceable;

•

No figure is given in the EUR document because it varies with conditions
specific of each utility (eg discount rate).

•

Only partial targets related to the main components of the generation cost are
considered:
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-

the capital cost as defined in chapter 2.17 including:
.

base cost, insurance spare parts contingencies, owner costs;

- the operation cost;
- the fuel cycle cost;
- the decommissioning cost.

EUR project progress status
The EUR consists of 4 volumes:
• volume 1 :

Main policies and top tier requirement;

• volume 2:

Generic nuclear island requirement;

• volume 3:

Specific nuclear island requirement. (Volume 3 is divided in
several subsets, each of them being dedicated to one specific
design);

• volume 4:

Power generation plant requirements.

Volumes 1 and 2 (both at revision B) were issued at the beginning of 1996. This
revision B (valid for both BWRs and PWRs) takes into account the numerous
comments and remarks received from the non EUR utilities and from the
Vendors. The current revision B is now submitted to the Safety Authorities of the
countries of the EUR partners. This phase is expected to be completed by mid
1998. It will be followed by a feedback/consolidation phase leading to a new
version that can be expected for the beginning of next century.
Volume 4 has been issued in the beginning of 1997 and is valid for both BWRs and
PWRs.
Three subsets of Volume 3 are under way.
The first one, based on the EPR design, is in an advanced stage of development
and a first release should occur in late 1997 or beginning of 1998. A second
release, based on a more detailed design stage of the project, should be made
available by the end of 1998.
The second and third subsets of Volume 3 are based on the EPP design of
Westinghouse (Passive BWR) and on the System 90 design of ABB (evolutionary
BWR). The corresponding reviews have just started and the task should be
completed by the end of 1998.
Volume 4 has been released in the beginning of 1997. It is currently reviewed by
the Vendors/Utilities. A revised version should be expected by the beginning of
the next century.

Volume 3 subset for EPR
The EPR design compliance review has just been completed and the document is
being reviewed by the EUR Administration Group. In parallel, the EUR
organisation has started the establishment of the list of requirements specific to
this design.
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4.1.

Over-compliance items

Scale of compliance
Each requirement is reviewed against the design results in a compliance
assessment label according to the following table:
Compliance
assessment labels

Meanings

Compliance

The design meets the requirement but COM
does not go significantly beyond.

•

Internal hazards: single failure criterion required for EPR, not in EUR.

•

Other possible over-compliances (to be confirmed):
- Severe accidents in-containment source term.

Acronyms

- Availability targets.

Compliance
objectives only

with The design is supposed to achieve the CWO
objective of the requirement; either a
different approach from the EUR one is
used to achieve the same objectives, or the
approach is not yet defined.

PSA targets and methodology
•

PSA level 1 done but not with the EUR database.

•

PSA level 2 not performed by EPR for the time being.

Due to the large margins of EPR versus the EUR targets and limits, EUR considers
those departures as compliance with objective.
Single failure criterion

Non compliance

The design does not meet the NOC
requirement; an assessment of the gap
importance must be given.

For EPR, spurious operations and operator errors are not defined as single failure
as requested by EUR.
•

Non
compliance: The design significantly exceeds what is BRE
significantly
beyond requested by EUR; an assessment of the
requirement
gap importance must be given.
Not applicable

The requirement is not applicable to the NAP
design.

Not assessable today

The assessment cannot be made for some NAS
reason.

Information needed

Additional information is expected from INF
the vendor or EUR before completion of
the assessment.

Spurious action operations have to be covered by I&C design. They are not
considered in the EPR design, because there are specific measures such as the
ones recommended by EUR.
Therefore this requirement is met.

•

Operator errors are covered by automatic restart of El systems if there is a
demand. This can lead to a real difference with EUR.

Plant performance following accident conditions
The associated time limit of 24 hours and 72 hours to the controlled state and the
safe shutdown state as requested in EUR are not defined in EPR.
The time periods have intentionally been deleted in the EPR definitions. Those are
covered to a certain extend by the requirement regarding grace periods.
The EPR design should be more developed to assess whether there is a real noncompliance.
Plant performance following Design Extension Conditions (DEC)
It must be pointed out that a non-compliance can be also an over-compliance.

4.2.

Review of some important non-compliance issues
In the following sections, examples of non-compliances are given. Some of them
are significant, others are only formal and no real non-compliances.

EUR requires provisions to reach a controlled state and safe state after severe
accidents within about 1 week.
EPR design basis is to reach a final state after severe acddent as soon as possible.
"Safe state" is reached earlier due to CHRS design.
No time target is given in EPR. Difference between definitions of "status" to be
checked to assess the potential differences.
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Low boron capability

Mid loop operation

EUR requires that the core should be capable of operating with low boron
concentration and the core should be subcritical in Hot Zero Power conditions, by
the use of control rods alone, i.e. without soluble boron at any time during core
life.

Functional requirements on systems - Operational objectives
For EUR, in normal operation, reactor coolant draining shall be possible without
mid-loop operation.
For EPR, mid-loop is used on a regular basis at each outage, in order to satisfy
RCS activity criteria (gaz flushing).

For reasons of economy and in the sense of an evolutionary design, this
recommendation is not followed for the EPR. Dilution events are considered by
appropriate design of the systems which are making slow dilution-events more
unlikely and allow to avoid fast dilution events.

System arrangement and mid-loop operation
EUR requires to design the RCS so, that it is physically impossible to drain water
out of the RCS below the mid-loop low level except if necessary and when the
core is unloaded.

This is a non-compliance.
Load following without adjusting soluble boron concentration

For the current EPR design draining lines (CVCS, RHRS) are connected at the
bottom of the RCS loop.

In EUR, the core shall be designed with the capability for load following for the
natural length of cycle and programmed load cycling as defined in Chapter 2.3.
This shall be achieved in PWRs without adjusting soluble boron concentration
during this manoeuvre.

Containment by-pass prevention
EUR requires to design the RHRS outside containment at about 70 bars and with
automatic high-reliability provision for isolation.

This is not the orientation of the EPR for which for economical reasons the core is
rod-free at nominal power.

For EPR, LHSI is used at each outage. These two requirements are not included in
the design yet.

Moderation ratio

Investigation of alternative (SIS/RHRS) solution are foreseen in BDOP.

EUR requires that the moderation ratio adopted should take into consideration
the reduction of trans-U isotopes by improved Pu burning and reduced trans-Pu
isotope production in a closed fuel cycle.

Pump flow rate during in-service tests
EUR requires for in-service testing of the pumps the capability to be as close as
possible to the design flow. As a target, the pump testing capability should be
80 % to 100 % of the design flowrate.

EPR status: the parameter "quantity of Pu into the discharged fuel assemblies" has
not been taken into account for the EPR.
In an early phase, studies were performed to assess the interest of an increased
moderation ration. The conclusion was that this increase would not be beneficial
but has negative impact on the fuel costs as it limits the maximum allowed
enrichment.

For EPR the use of minimum flow lines for periodic testing is preferred, but this
EUR requirement could lead to higher investment cost.

pH control in the containment

EUR requests only mechanical overspeed protection while Diesel generators are in
back-up operation.

Emergency diesel generators

EUR requires in the long term, that at any time after an accident the water pools
remain at pH7-8 taking into account all contributing substances.

EPR-Diesel generators will be tripped when faults occur (e.g. generator
overcurrent, low lubrication-oil pressure) which may result in a damage of the
Diesel generator.

For EPR at the moment no control of pH value is foreseen.
Containment spray system
For EUR, if a containment spray system is provided, the designer shall verify the
possibility of avoiding recirculation of contaminated water outside the primary
containment.

4.3.

Next step
Each non-compliance will lead either to the establishment of a specific
requirement or to a discussion with the EUR promoters when deemed necessary.

Generally EPR has no spray systems mitigating PCC events. The CHRS for severe
accidents is designed as a spray system with recirculation of the water outside the
primary containment.
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5.

The future of EUR
In order for EUR to reach its objectives of improving the licensing process of the
future NPPs, it is of uttermost importance that the Safety Authorities of the
different countries involved give their agreement on the safety requirements
contained in EUR.
Revision B of volumes 1 and 2, which contain all the top tier and general
requirements, applicable to all designs, was therefore sent by each country to its
Safety Authorities at mid-96. Comments are expected in the course of 1998.
The review process involves common meetings between the Authorities which
take place every six months. This is of course a slow process, and it is not obvious
that a complete set of comments can be ready by 1998. EUR hopes nevertheless to
receive a first set of comments before end 98.
There is for the time being no further revision planned of volumes 1 and 2. It is
anticipated however, that the questions and answers process between EUR and
the national Safety Authorities could lead to a number of discussions and that as a
consequence, adaptations to the EUR text could have to be made. In such a case, a
volume C would be issued.
Should this be the case, it is foreseen that such a revision can be worked out and
issued in the course of the year 2000.

6.

Conclusions
The utilities of the European countries operating nuclear reactors have developed
a consistent set of criteria to be used for the next generation of light water
reactors. With due accoiint for comments from the Safety Authorities of these
countries, it can be expected that these criteria will be ready at the beginning of
the new decade, on time for the development of the next nuclear era.
This will conclude a development effort of ten years which will have put together
all actors of the European nuclear scene, thus paving the way for more
standardised, less costly and better accepted reactors.
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ABB
ABWR
AEA
AECL
AGR
AIEA
ALARA
ALMR
ALWR
AMG
AMP
ANL
AP600
APR
APWR
AR
ATR
ATWS

BundesMinisterium fur Forschung und Technologie (Allemagne)
BelgoNucléaire (Bruxelles et Dessel, Belgique)
British Nuclear Fuels Ltd (Sellafield, Royaume-Uni)
Brookhaven National Laboratory (Brookhaven, N e w York, Etats-Unis)
Balance Of Plant
BelgoProcess (Dessel, Belgique)
Belgian Reactor 1 (réacteur d e r e c h e r c h e . M o l , Belgique)
Belgian Reactor 2 (réacteur d'essais d e matériaux. M o l , Belgique)
Belgian Reactor 3 (prototype PWR, M o l , Belgique)
Boiling-Water Reactor

CAD
CALLISTO

Computer-Assisted Design
CApabiLity for Light-water Irradiations in Steady-state a n d Transient
O p e r a t i o n (irradiation d e v i c e , M o l , Belgique)
C A N a d a Deuterium Uranium
C o n s o m m a t i o n A c c r u e e n Plutonium d a n s les réacteurs RApides
Cost/Benefit Analysis
Core D a m a g e Frequency
C o m b u s t i o n Engineering (Etats-Unis)
Commissariat à l'Energie A t o m i q u e (Saclay, France)
Commission of t h e European Communities
Commissie v a n d e Europese G e m e e n s c h a p
Central Electricity Generating Board (Royaume-Uni)
Commission of t h e European Union
C o m m o n w e a l t h of I n d e p e n d e n t States ( a n c i e n n e URSS)
C a n d u Owners G r o u p ( C a n a d a )
C o m m i t t e e o n t h e Safety of Nuclear Installations (NEA)

DBA
DHR
DOE
DRC
EBR-2
ECCS
ECN
EDA
EdF
EFR
EFRUG
EM
EOP
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Asea Brown Boveri (Suède, Suisse)
A d v a n c e d Boiling-Water Reactor
Atomic Energy Authority (Harwell, Royaume-Uni)
Atomic Energy of C a n a d a Ltd (Canada)
A d v a n c e d Gas-cooled Reactor
A g e n c e Internationale d e l'Energie Atomique (Vienne, Autriche)
As Low As Reasonably Achievable
A d v a n c e d Liquid-Metal Reactor
A d v a n c e d Light-Water Reactor
Accident M a n a g e m e n t G u i d a n c e
Accident M a n a g e m e n t Procedures
Argonne National Laboratory (Argonne, Illinois, Etats-Unis)
A d v a n c e d PWR (600 MWe)
A d v a n c e d Passive Reactor
A d v a n c e d Pressurized-Water Reactor
Arrêté Royal
A d v a n c e d Thermal Reactor (Fugen, Japon)
Anticipated Transient Without Scram

BMFT
BN
BNFL
BNL
BOP
BP
BRI
BR2
BR3
BWR

CAN DU
CAPRA
CBA
CDF
CE
CEA
CEC
CEG
CEGB
CEU
CIS
COG
CSNI
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Design Basic A c c i d e n t
D e c a y Heat Removal
D e p a r t m e n t Of Energy (Etats-Unis)
Direct Reactor C o o l i n g
Electric Breeder Reactor 2, ANL-West ( I d a h o , Etats-Unis)
Emergency C o r e Cooling System
Energieonderzoek Centrum N e d e r l a n d (Petten, Pays-Bas)
Engineering Design Activities
Electricité d e France (Paris, France)
E u r o p e a n Fast-neutron Reactor
E u r o p e a n Fast R e a c t o r Utility G r o u p
ElectroMagnetic
Emergency Operating Procedures
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EPR
EPRI
EU
FBR
FDA
FMEA
FP
GA
GCR
GCRA
GE
GT-MHR
GV
GWe
HEU
HLW
HTGR
HTR
HTTR
HWR
IAEA
IASCC
I&C
IFR
IHTS
IHX
INEL
INSAG
IOF
IPSN
IRWST
ISIS
ISS
ITER
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E u r o p e a n Pressurized-water Reactor
Electric P o w e r Research Institute (Palo Alto, California, Etats-Unis)
E u r o p e a n Union
Fast-Breeder Reactor
Final Design A p p r o v a l
Failure M o d e a n d Effects Analysis
Fission Products
G e n e r a l Atomics (Etats-Unis)
G a s - C o o l e d Reactor
G a s - C o o l e d Reactor Associates
G e n e r a l Electric (Etats-Unis)
Gas Turbine M o d u l a r Helium Reactor
G é n é r a t e u r d e V a p e u r (échangeur d e chaleur)
G i g a W a t t électrique
Highly Enriched Uranium (90-93% )
High-Level Waste
High-Temperature Gas-cooled Reactor
High-Temperature Reactor
High-Temperature e n g i n e e r i n g Test Reactor (Japon)
Heavy-Water Reactor
International A t o m i c Energy A g e n c y (Vienne, Autriche)
Irradiation-Assisted Stress Corrosion C r a c k i n g
Instrumentation a n d Control
Integral Fast Reactor
I n t e r m e d i a t e H e a t Transport System
Intermediate Heat e x c h a n g e r
Idaho National Engineering Laboratory (Idaho Falls, Idaho, Etats-Unis)
International Nuclear Safety Advisory Group of IAEA
Incredibility Of Failure
Institut Pour la Sûreté Nucléaire (France)
Intermediate Refueling Water Storage Tank
Inherently Safe Immersed System
I n t e g r a t e d Safeguards System
International T h e r m o n u c l e a r Experimental Reactor

JAERI
JET
JRC

J a p a n A t o m i c Energy Research Institute (Tokai, J a p o n )
Joint E u r o p e a n Torus
Joint Research Centre ( d e la Commission d e I'Union Européenne)

KAERI
KB
KfA
KfK
KWU

Korea A t o m i c Energy Research Institute (Taejon, C o r é e d u Sud)
Koninklijk Besluit
KernforschungsAnlagen (Jülich, A l l e m a g n e )
Kemforschungszentrum Karlsruhe (Karlsruhe, A l l e m a g n e )
KraftWerk Union (Allemagne)

LBB
LEU
LGR
LHMA
LMFBR
LMFNR
LMR
LOCA
LOF
LOHS
LWR
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Leak Before Break
L o w Enriched Uranium (less t h a n 20% )
Light-water-cooled, G r a p h i t e - m o d e r a t e d Reactor
Laboratory for High- a n d Medium-level Activity
Liquid-Metal-cooled Fast-Breeder Reactor
Liquid-Metal-cooled Fast-Neutron Reactor
Liquid-Metal-cooled Reactor
Loss-Of-Coolant A c c i d e n t
Loss Of Flow
Loss Of Heat Sink
Light-Water Reactor
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Magnox
MHD
MHI
MHTGR
MITI
MOX
MTR
MWe
MWth
NE
NEA
NHP
NIRAS
NPI
NPP
NPR
NRC
NSSS
OECD
OKBM
OMEGA
ONDRAF

GCR (Gas Cooled Reactor) d e conception anglaise (uranium naturel métallique avec
gaine)
MagnetoHydroDynamic power generator
Mitsubishi Heavy Industries Ltd (Japon)
Modular High-Temperature Gas-cooled Reactor
Ministry of International Trade a n d Industry (Japon)
Mixed OXide ((ZUO20/0PuO22)
Materials Testing Reactor
MegaWatt électrique
MegaWatt thermique
Nuclear Electric Pic (Royaume-Uni)
Nuclear Energy Agency (OECD, Paris, France)
Nuclear Heating Plant
Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (Bruxelles, Belgique)
Nuclear Power International (Framatome/Siemens)
Nuclear Power Plant
New Production Reactor
Nuclear Regulatory Commission (Etats-Unis)
Nuclear Steam Supply System

O&.O
ORNL

Organisation for Economic C o o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t (Paris, France)
e x p e r i m e n t a l design b u r e a u of m a c h i n e building (Nizhnyy N o v g o r o d , Russie)
Options M a k i n g Extra G a i n from Actinides
Organisme National des Déchets RadioActifs e t des matières Fissiles enrichies (Bruxelles,
Belgique)
O n d e r z o e k e n Ontwikkeling
O a k Ridge National Laboratory ( O a k Ridge, Tennessee, Etats-Unis)

PAHR
PCI
PCI
PFR
PHWR
PIE
PIUS
PLEX
PRA
PRISM
PSA
PSER
PSSAR
P8J

PostAccident Heat Removal
Pellet-Clad Interaction
Process Control a n d Instrumentation
Prototype Fast Reactor (Dounreay, Royaume-Uni)
Pressurized Heavy-Water Reactor
Postirradiation Examination
Process-Inherent Ultimate-Safety r e a c t o r
Plant Life Extension
Probabilistic Risk Assessment
Power Reactor Innovative Small M o d u l e
Probabilistic Safety Assessment
Preapplication Safety Evaluation Report
Preliminary Standard Safety Analysis Report
Partitioning a n d Transmutation

PVSS
PWR
QA
RBMK
RCC
RCCS
R&D
REP-N4
RPV
SBWR
SCC
SCK-CEN
SFEN
SG
SIR

SCK-CEN
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Pressure Vessel Steel Surveillance
Pressurized-Water Reactor
Quality Assurance
r é a c t e u r d u t y p e LGR c o m m e à Tchernobyl
Rod Cluster Control
R e a c t o r C a v i t y C o o l i n g System
Research a n d D e v e l o p m e n t ( R e c h e r c h e et D é v e l o p p e m e n t )
q u a t r i è m e palier d e la filière française d e Réacteurs à Eau Pressurisée
R e a c t o r Pressure Vessel
Simplified Boiling-Wafer R e a c t o r
Stress Corrosion C r a c k i n g
S t u d i e c e n t r u m voor K e r n e n e r g i e / C e n t r e d ' é t u d e d e l'Energie N u c l é a i r e
S o c i é t é Française d'Energie N u c l é a i r e
Steam G e n e r a t o r
Safe Integral Reactor
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Bijlage 3 - Lijst van afkortingen

SNR
SPIN
SSAR
STA

ton Heavy Metal

TMI

Three Mile Island nuclear p o w e r plant (Harrisburg, Pennsylvania, Etats-Unis)

VVER
WAN O

SCK-ŒN

Schneller Natriumgekuhiter Reaktor (Kalkar, Allemagne)
Séparation et INcinération
Standard Safety Analysis Report
Science a n d Technology Agency (Japon)

tHM

US NRC
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United States Nuclear Regulatory Commission
PWR d e c o n c e p t i o n russe
World Association of Nuclear Operators
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