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SMgyvATTire 

In dit. rapport wordt een tussentijdse star-d van zaken 
gegeven bij de uitvoering van de eerste fase van het 
Programma van onderzoek inzake geologische opberging 
van radioactief afval in Nederland (OPLA-programma). 
Dit is het Tweede Tussenrapport over deze fase. Het 
voorgaande Tussenrapport (1) werd bij brief van 
25 naart 1986 aangeboden aan de Tweede Kamer (TK 18343, 
nr. 28). Zoals bekend maakt dit programma deel uit van 
het Integraal Landelijk Onderzoek Nucleair Afval, 
waarin naast geologische opberging ook andere opties 
worden bestudeerd. 

Het OPLA-programma is in zijn geheel beschreven in het 
rapport van de Commissie OPLA (3) dat in september 1984 
aan de Tweede Kamer is aangeboden (2). Het omvat studie 
van steenzout als mogelijk opberggesteente voor radio
actief afval, en is in drie fasen ingedeeld: 
Fase 1 bestaat uit bureaustudies en laboratoriumonder
zoeken met het oog op beoordeling van de wenselijkheid 
van voortzetting van dit programma in mogelijke volgende 
fasen met veldonderzoek; 
fase 2 houdt zich bezig met verkennend veldonderzoek en 
verdere ontwikkeling van opbergtechniek; 
fase 3 omvat diepgaande boven- en ondergrondse verkenning 
van èèn locatie. 

Zoals reeds is gesteld in het Eerste Tussenrapport, is 
de uitvoering van deze eerste fase van het OPLA-onderzoek 
ter hand genomen nadat de regering op 28 september 1984 
het besluit daartoe had genomen. 

Als uitvloeisel van de discussies over het OPLA-program-
ma in de Tweede Kamer, eind 1984 en begin 1985, is bij 
de uitwerking van fase 1 tot concrete onderzoeksprojec
ten extre aandacht besteed aan het verschijnsel stra
lingsschade in zout (onderzoek terzake loopt bij de 
Rijks Universiteiten Groningen en Utrecht, alsmede bij 
het Energieonderzoek Centrum Nederland). Voorts is, mede 
op advies van het Nuclear Energy Agency (NEA) dat in 
1985 het programma aan een expert review heeft onder
worpen, de Veiligheidsstudie zwaarder aangezet dan aan
vankelijk voorzien. Van de wijze waarop aan het boven
staande vorm is gegeven, is in het Eerste Tussenrapport 
(1) verslag gedaan. 



P9fltWUnff 
Het doel van fase 1 is. aan de hand van thans beschik
bare gegevens en technologie na te gaan of er in Neder
land zoutvoorkomens zijn die in technisch-wetenschappe-
lijk opzicht mogelijk geschikt geacht kunnen worden voor 
veilige opberging van radioactief afval. Deze eerste 
fase dient terzake van geologische opberging die infor
matie op te leveren die besluitvorming over verder 
onderzoek inzake definitieve geologische opberging van 
radioactief afval mogelijk maakt. 

Fase 1 is te zien als een breed opgezet onderzoek naar 
de principiële mogelijkheden van een groot aantal concep
ten voor opberging .van radioactief afval in Nederlandse 
zoutvoorkomens. Veldonderzoek valt buiten het bestek 
daarvan, maar is in eventuele volgende fasen van dit pro
gramma onontbeerlijk omdat het in fase 1 beschikbare 
geologische en hydrologische* gegevensbestand niet toe
reikend is om uiteindelijk te komen tot definitieve uit
spraken over geschiktheid van zoutvoorkomens. 

Ctevanq en structuur 

Fase 1 bestaat uit een twintigtal samenhangende onder
zoeksprojecten. De centrale rol daarin wordt vervuld 
door de Vei1jgheidsatudie. In deze studie wordt nage
gaan welke effecten voor mens en milieu kunnen optreden 
als radioactief afval wordt opgeborgen in steenzout. 
In het bijzonder wordt berekend, tot welke stralings-
doses dit voor de mensen (in de toekomst) kan leiden. 
In deze studie worden verschillende opbergtechnieken 
en geologische formaties betrokken. 

Wat betreft opbergtechnieken richt de studie zich op de 
conventionele miin met schachten en gangen (geschikt 
voor alle categorieën radioactief afval), diepe boor
gaten vanaf het aardoppervlak (alleen voor hoogactief* 
afval) en verschillende typen kunstmatig aangebrachte 
holruimten of cavemen (alleen voor laag*- en mi adel-
actief* afval). Wat betreft de geologische formaties 
worden zoutpiiIer• (ook wel zoutkoepels genoemd), 
zoutkussens en eelaaod zout beschouwd. 

* Zie verklarende woordenlijst. 
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De methodiek die bij deze berekeningen van de stralings-
doses wordt toegepast volgt het internationaal aanvaarde 
en toegepaste uitgangspunt, dat een opbergfaciliteit. 
met inbegrip van de wijze waarop het afval daarin is op
geborgen, en de geologische formatie(s) daaromheen, 
dienen te worden beschouwd als één samenhangend systeem 
van barrières tegen verspreiding van radioactiviteit 
afkomstig van het afval tot in de biosfeer*. 

De stralingsdoses die in de Veiligheidsstudie worden be
rekend, vormen de basis voor een beoordeling van de mate 
waarin de onderzochte opbergconcepten* kunnen voldoen aan 
het doel daarvan, te weten bescherming tegen nadelige 
invloed van straling afkomstig van radioactief afval. 
Voor deze beoordeling is een criterium nodig. Conform 
het gestelde in het OPLA-rapport van 1984 zal hiervoor 
gebruik gemaakt kunnen worden van relevante buitenland
se criteria, of van een Nederlands criterium indien dit 
alsdan beschikbaar is. 
Met het oog daarop wordt door het Ministerie van Volks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een 
toetsingscriterium ontwikkeld, dat in het IMP Milieubeheer 
1987-1991 (TIC 19707, nrs. 1 en 2) is aangekondigd als het 
Radiologische Normen Stelsel (RNS) voor geologische op
berging. Overigens worden bij deze beoordeling uiteraard 
ook de algemeen geldende principes van stralenbescherming 
betrokken. 

Deze toetsing zou in deze fase kunnen leiden tot de 
conclusie, dat veilige opberging in zout in principe 
mogelijk is. 
In dat geval is vervolgonderzoek in technisch-wetenschap-
pelijk opzicht gerechtvaardigd. Anderzijds dient rekening 
te worden gehouden met de mogelijkheid van een conclusie, 
dat opberging in zout op de onderzochte wijze niet 
veilig geacht kan worden. In dat geval zouden andere 
opties dienen te worden onderzocht, bijvoorbeeld opberg
ing in klei. 

Teneinde deze Veiligheidsstudie naar behoren te kunnen 
uitvoeren wordt ondersteunend onderzoek uitgevoerd op 
de vakgebieden geologie. Hydrologie» Raologie*. en 

minE9Wft«ghnlfh-
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De gegevens die uit dit ondersteunende onderzoek resul-
teren, maken bet mogelijk, in de Veiligheidsstudie recht
streeks onderscheid te maken naar opbergtechniek en for
matietype*. OP de bovengenoemde dosisberekeningen worden 
gevoeligheidsberekeningen uitgevoerd, waaruit blijkt 
welke zaken het eindresultaat het sterkst beïnvloeden. 
Het is van belang daarin inzicht te verkrijgen met het 
oog op selectie van zoutvoorkomens die in aanmerking 
komen voor nader (veld)onderzoek. 
Voorts zijn deze inzichten nodig voor afweging van voor-
en nadelen van de verschillende opbergtechnieken en voor 
het vaststellen van die aspecten waarop eventueel vervolg
onderzoek zich in de eerste plaats zou dienen te richten. 
Een en ander wordt vorm gegeven in een stelsel van keuze
overwegingen. 

Internationale samenwerking en uitwisseling van gegevens. 

Op alle bovengenoemde vakgebieden is sprake van gegevens
uitwisseling met het buitenland en veelal ook van inter
nationale of bilaterale samenwerking. De Europese Gemeen
schap (EG) draagt daartoe met haar derde programma van 
onderzoek inzake opslag en beheer van radioactief afval 
in belangrijke mate bij. Nederland neemt hieraan deel 
o.a. met verschillende OPLA-projecten. In dit verband 
kan bijvoorbeeld de door de EG opgezette Veiligheids
studie "Performance Assessment of Geological Isolation 
Systems" (PAGIS) worden genoemd. Net deze studie wordt 
beoogd, tot een gezamenlijke aanpak te komen en een 
impuls te geven tot methoden-ontwikkeling en samen
werking tussen de lidstaten. Regelmatig wordt door de 
instituten die meewerken aan het OPLA-onderzoek actief 
deelgenomen aan workshops, congressen en symposia van 
de EG, NEA (Nuclear Energy Agency) en IAEA (Internatio
nal Atomic Energy Agency). 

Speciale vermelding verdient de samenwerking van het Ener
gieonderzoek Centrum Nederland (E.C.N.) met het Gesel1-
schaft f (Ir Strahlen- und UmweltForschung (GSF) in e*n 
tweetal onderzoeksprojecten in de ASSE-I1 mijn (BRD). 
Mede als uitvloeisel daarvan kan bij de OPLA-Veiligheids-
studies gebruik gemaakt worden van Duitse kennis, ervaring 
en computerprogramma's. Ook op het gebied van stralings
schade* in zout en hydrologie* wordt met het GSF samen
gewerkt . 
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Omdat water in de meeste scenario's* een belangrijk 
potentieel transportmiddel is waarmee radioactief mate
riaal uit een afvalopberging naar de biosfeer* kan komen, 
wordt internationaal veel aandacht besteed aan controle 
op betrouwbaarheid van de hydrologische* rekenmodellen. 
Met het oog hierop neemt het Rijks instituut voor Volks
gezondheid en Milieuhygiëne (R.I.V.M.) deel aan de breed 
opgezette internationale studie ter controle van de be
trouwbaarheid van hydrologische* modellen genaamd HYDRO-
COIN. Dit is een samenwerkingsverband met teams uit 
Canada, Engeland, Finland, Frankrijk, Japan, NEA, Neder
land, Noorwegen, Verenigde Staten, West-Duitsland, Zweden 
(initiatiefnemer), en Zwitserland. 
OP het gebied van de gesteentemechanica* loopt een verge
lijkbare studie waaraan thans instituten uit België, 
Denemarken, Frankrijk, Italië. Nederland (E.C.N.). Spanje 
en West-Duitsland deelnemen. 

Organi?«*if en Plannen? 

Voor elk van de bovengenoemde vijf vakgebieden functio
neert een begeleidingsgroep, die over de vaktechnische 
vorderingen rapporteert aan de Commissie OPLA. 
Het dagelijks beheer met inbegrip van het toezicht op de 
Planning, alsmede de coördinatie van de projecten in 
fase 1 zijn in handen van een Project Manager. 

Een totaal-overzicht van de planning is gegeven in 
figuur 1. Hieruit blijkt, dat deze gebaseerd is op afron
ding van alle fase 1 projecten per ultimo 1987, en het 
uitbrengen van een afsluitend rapport over fase 1 in het 
begin van 1988. 

Kosten 

De totale kosten van deze fase zijn begroot op ongeveer 
fl. 27 min. Dit is ca. fl. 1 min. meer dan de raming die 
in het Eerste Tussenrapport is opgenomen (1). De oor
spronkelijke raming die bij het programmavoorste1 van 
1984 was gevoegd (3) bedroeg fl. 17,5 min. In deze bedra
gen zijn de kosten van een vóór fase 1 gestart, doch 
daarmee thans parallel lopend gesteentemechanisch* onder
zoek (600-m gat) dat in samenwerking met de BRD in de 
ASSE-II mijn wordt uitgevoerd (fl. 4 min), niet begrepen. 
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De redenen voor de in 1966 gemelde kostenverhoging zijn 
gegeven in het Eerste Tussenrapport. De oorzaken van de 
huidige verhoging van f 1. 1 min. zijn hoofdzakelijk ge
legen in tegenvallende kosten bij de Veiligheidsstudie, 
alsmede in uitloop van het programma die een verhoging 
van de managementskosten met zich meebrengt. Voorts is 
in de huidige raming een bedrag van fl. 0,3 min. opgeno
men voor de Nederlandse deelname aan de Europese PAGIS-
studie. In het Eerste Tussenrapport was dit bedrag op 
nul gesteld omdat het desbetreffende project toen nog 
niet was gedefinieerd. 

De EG draagt op grond van haar eerder genoemde 3e-vijf-
jarenprogramma hieraan naar verwachting in totaal ca. 
fl. 8 min. bij. Ook de gezamenlijke eigen bijdrage van 
de betrokken onderzoeksinstellingen beloopt ca. fl. 8 min. 
De overige kosten van ca. fl. 15 min. komen voor rekening 
van het Ministerie van Economische Zaken. 

Overzicht van de stand van zaken per vakgebied 

Veiligheidsstudies 

De studies die in fase 1 op dit vakgebied worden uitge
voerd, hebben ten doel de lange-termijn veiligheid van 
de opbergconcepten* in kwestie te kwantificeren met inbe 
grip van de daarbij behorende onzekerheden, de daartoe 
noodzakelijke berekeningsmethoden in ons land operatio
neel te maken, alsmede een kader te scheppen voor selec
tie van opbergtechniek en zoutformaties waarop eventueel 
vervolgonderzoek betrekking zou dienen te hebben. Dit 
volgt rechtstreeks uit de doelstelling van fase 1 als 
geheel, zoals verwoord in paragraaf 1.2. 

Hieronder worden de daartoe geëntameerde studies om
schreven en wordt de stand van zaken per studie weerge
geven . 

- Deelnam? aan hf\ tweefle geel van fl» $<f-V?i\i2\)?ite-
studie: Performance Assessment of Geological Isola
tion graten (VSG-1)«« 

In dit kader voeren het R.X.V.M, en E.C.N, een vergelij
king uit van enkele hydrologische* rekenmodellen en ver
richten deze instituten berekeningen van de grondwater
bewegingen bij een zoutpijIer in de BRD. 



- 15 -

Dit is voor ons land vooral van belang om ervaring op te 
doen met het door het R.I.V.M. ontwikkelde, voor de Vei-
ligheidsstudie essentiële, hydrologische* rekenmodel. 
Deze aktiviteit zal in de eerste helft van 1987 worden 
afgerond. 

- Keuze-overwegingen (VEG-2)** 

Het betreft hier vooralsnog aktiviteiten van de Commissie 
OPLA zelf, die erop gericht zijn. een aan de Veiligheids 
Evaluatie (VEG 3-4)** gerelateerd kader te scheppen voor 
evaluatie van geologische formaties en opbergtechnieken 
waarop eventueel vervolgonderzoek bij voorkeur betrekking 
zou dienen te hebben. 

Voor de uiteindelijke vormgeving van deze keuze-overwe
gingen zijn de resultaten nodig van de gevoeligheidsbe-
rekeningen die zullen worden uitgevoerd in het kader van 
de Veiligheids Evaluatie. Gebaseerd op voorlopige resul
taten van de eerste onderdelen van de Veiligheids Evalu
atie heeft de Commissie in 1986 een aanzet gegeven tot 
formulering van deze overwegingen. Nadere uitwerking zal 
plaatsvinden in de loop van 1987. 

- Veiligheids Evaluatie van Opbergconcepten* in Steen-
zout fVEG 3-4)** 

Deze studie wordt uitgevoerd door het E.C.N. en R.I.V.M. 
gezamenlijk en heeft ten doel de lange-termijn veiligheid 
van de in fase 1 betrokken opbergconcepten* te kwantifi
ceren met inbegrip van de daarbij behorende onzekerheden. 
Deze gegevens zijn nodig voor een toetsing aan het 
Concept-Radiologische Normen Stelsel, alsmede voor selec
tie van nader te bestuderen opbergconcepten*. 

** Codering verwijst naar Bijlage 1. 
Deze verwijzingen worden ook elders in dit rapport in 
deze betekenis gehanteerd, doch zijn niet steeds als 
voetnoot herhaald. 
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Deze studie is gestart met een literatuuronderzoek, 
waarin de aandacht vooral is gericht OP relevante buiten
landse, met name Duitse en Amerikaanse studies inzake 
veiligheid van geologische opberging in zout. 
Daarbij is vooral de vraag beschouwd, welke verschijnse
len en gebeurtenissen van belang moeten worden geacht 
voor de lange-termijn veiligheid, en op welke wijze deze 
zouden kunnen leiden tot een vrijzetting van radioactief 
materiaal uit de opberging. Dit is tot uitdrukking ge
bracht in scenario's*. 

In 1986 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van be
rekeningen die uiteindelijk ten doel hebben om te komen 
tot voorspellingen van stralingsdoses waaraan leden van 
de bevolking zouden kunnen worden blootgesteld als 
gevolg van opberging van radioactief afval in zout. Deze 
berekeningen zullen in 1987 worden afgerond, met inbegrip 
van een aantal gevoeligheidsberekeningen. 

Geologie 

Het geologische onderzoek richt zich enerzijds OP het 
verkrijgen van inzicht in de mate van geschiktheid van 
Nederlandse zoutvoorkomens voor het beschouwde doel. 
Dit vormt een essentiële bijdrage aan een selectie van, 
voor geologische opberging potentieel geschikte zout-
voorkomens met het oog OP nader onderzoek in een eventu
ele volgende fase. Voorts resulteert het geologische 
onderzoek in vergroting van kennis omtrent die aspecten 
welke voor de Veiligheidsstudies relevant geacht mogen 
worden. 
Anderzijds is het onderzoek binnen dit vakgebied gericht 
op geofysische* verkenningsmethoden. Dit deel van het 
onderzoek is geconcentreerd op het in kaart brengen van 
de onzekerheden in het beeld van de ondergrond welke 
kunnen resteren na toepassing van voorhanden zijnde ver
kenningsmethoden. Speciaal is daarbij de aandacht gericht 
op plaats en omvang van zoutvoorkomens en detectie van 
inhomogeniteiten* in die zoutvoorkomens. Deze inhomoge-
niteiten* zijn van belang doordat ze mogelijkerwijze de 
veiligheid var. de opbergf aci liteit in nadelige zin 
zouden kunnen beïnvloeden. 
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Voornoemde onderzoeksaspecten zijn opgenomen in een 
tweetal studieprojecten: 

- Het opstellen van een ruimtelijk model voor de 
diepe* en ondiepe ondergrond m.b.t. een aantal 
gebieden met zoutvoorkomena. alsmede een recon
structie van de ontstaansgeschiedenis en een 

prognose voor 4e Z9vUeK*oniggh? gfrabjlitgit* 
(GEO-1)»* 

De inventarisatie van de Nederlandse zoutvoorkomens als 
onderdeel van deze studie welke door de Rijks Geologische 
Dienst (R.6.D.) wordt uitgevoerd, heeft inmiddels geleid 
tot het overzicht zoals weergegeven in figuur 5; de geo
logische beschrijving per zoutvoorkomen wordt thans 
bemoeilijkt door een gebrek aan lokatie-specifieke gege
vens m.b.t. de diepe* ondergrond. De aspecten "ontstaans
geschiedenis" en "stabiliteitsprognose" vormen momenteel 
nog onderwerp van studie. 

- Inventarisatie en analyse van geofysische* metho
den voor onderzoek van zoutvoorkomens (GEO-2)** 

Deze studie inzake geofysische* verkenningsmethoden is in 
1986 door TNO-Dienst Grondwaterverkenning (DGV) afgerond; 
de resultaten, vervat in een afrondend rapport zijn voor
handen en worden inmiddels benut. 
Geconcludeerd wordt onder meer dat verkenning van de 
laagopbouw van de boven een zoutvoorkomen gelegen gesteen
te lagen vanaf het aardoppervlak goed mogelijk is. Tevens 
zijn de omtrek en diepteligging van zoutvoorkomens goed 
in kaart te brengen. Wel zijn daarbij voor een optimale 
bepaling gegevens uit lokale referentieboringen in de 
afdekkende gesteenten onontbeerlijk. 
Bepaling van de interne opbouw van een zoutpijler met 
bestaande geofysische technieken vanaf het aardoppervlak 
is niet goed mogelijk. Gegevens uit boringen tot in het 
zout zijn voor genoemde bepaling noodzakelijk. De opbou" 
van een zoutkussen of een vlak gelaagd zoutvoorkomen 
leent zich wel voor enige verkenning vanaf het aardopper
vlak. 
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Hydrologie» 
Het hydrologisch* onderzoek dient in opzet 3 doelen: 

- Het leveren van een bijdrage aan een selectie van 
zoutvoorkomens voor nader onderzoek in een even
tuele volgende fase, alsmede het verschaffen van 
relevante hydrologische* informatie ten behoeve 
van de Veiligheidsstudie. 

- De ontwikkeling van een hydrologisch* computermodel 
voor de beschrijving van het transport van mogelijk 
vrijkomende radionuclide^ door de ondergrond met 
inbegrip van controle op de betrouwbaarheid van dit 
model. 

- Evaluatie en indien nodig verbetering van de kwa
liteit van hydrologische* verkenningsmethoden met 
het oog op veldwerk in een eventuele volgende fase. 

Met betrekking tot het als eerste genoemde doel is het 
volgende studieproject in uitvoering: 

- Studie van de hydrologische» en qeochemische* 
eigenschappen van enige diepe aquifers» in, Noordoost
en Oost-Nederland (HYDRO-3)** 

Dit project, inhoudende een beschrijving van de hydrolo
gische* situatie boven en rond zoutvoorkomens, in uit
voering bij het R.I.V.M.. is hoegenaamd afgerond. 
Met name voor de diepe* ondergrond manifesteert zich een 
gebrek aan lokatiegebonden gegevens. Naar verwachting zal 
hydrologische* karakterisering van de omgeving van zout-
voorkomens daardoor in deze fase niet verder kunnen 
reiken dan regio- en/of formatietype* gebonden beschrij
vingen. 

De tweede doelstelling wordt nagestreefd met behulp van 
een drietal samenhangende onderzoeksprojecten: 

- Ontwikkeling van een hydrologisch» rekenmodel (METRO
POL) dat van essentieel belang is voor de Veilig
heidsstudie. (HYDRO-5)** 
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- ContrPU 9P betrouwbaarheid van het hydrologische* 
rekenmodel (HKAKOPOL) in de internationale hydrolo
gische verificatie en validatiestudie HYDROCOIN 
fHYDRO-l)*« 

- Migratie* van radionuc 1 iden* door watervoerende lagen 
nttfrjj ZOU^vovrhQBWng (HYPRO-2)**. Geochemisch* labo
ratoriumonderzoek naar verplaatsingen van radio
actief materiaal door de watervoerende lagen in de 
ondergrond. 

De bij het R.I.V.M. plaatsvindende ontwikkeling van een 
hydrologisch* transportmodel (METROPOL) is in 1986 in 
eerste aanleg afgerond. De wiskundige beschrijving van 
het geochemische* gedrag van radionucliden* alsmede de 
invoer van experimenteel onderbouwde geochemische* 
gegevens zal in 1987 plaatsvinden. De controle op de 
betrouwbaarheid van het METROPOL-mode 1, welke plaats
vindt door deelname aan de internationale studie 
HYDROCOIN en aan de Europese PAGIS-studie verloopt voor
spoedig en wordt naar verwachting eind 1987 afgerond. 

Aan het bereiken van het derde en laatstgenoemde doel 
wordt inhoud gegeven door middel van de volgende studie: 

- Evaluatie van hydrologische» verkenninqsmethoden 
(HYDRO-4)»*. Nagegaan wordt welke mogelijkheden de 
bestaande hydrologische* veldverkenningsmethoden 
bieden in relatie tot hetgeen men met het oog op 
evaluatie van potentieel geschikte loka*ies wil 
weten, en welke verbeteringen eventueel gewenst 
zijn. 

Met deze evaluerende studie inzake hydrologische* verken
ningsmethoden zal het R.I.V.M. in april 1987 aanvangen. 

Reologie* (Studie van tijdsafhankelijk gedrag van span
ning en vervorming in gesteenten). 

Met het reologische* onderzoek van fase 1 worden in 
grote lijnen de volgende doelen beoogd: 

- Verdieping van het inzicht in het lange-termijn 
gesteentemechanieche* gedrag van -teenzout. 
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Inzicht te verkrijgen in de te verwachten omvang van 
stralingsschade* en ongelijke consequenties daarvan * 
voor de mijnbouwtechnische vormgeving van een opberg-
faciliteit. 

Schatting van de mogelijke invloed van inhomogenitei-
ten* op de isolatiecapaciteit van een zoutvoorkomen. 

In dit verband wordt een zestal projecten uitgevoerd. 
Deze worsen hieronder beschreven met inbegrip van de 
stand van zaken per project. 

- Reologiach» gedrag en transporteigenschappen van droog 
en vochtig steenzcut OP lange-termiin (REO-1)** 

Dit laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd door de Rijks 
Universiteit Utrecht. Het heeft ten doel, het inzicht in 
het reologisch* gedrag van vast steenzout te verdiepen, 
en een betrouwbare beschrijving te verkrijgen van de 
snelheid en wijze van samenkitting van zoutgruis onder 
druk. Deze gegevens zijn van belang voor de gesteenten»-
chanische* berekeningen in het kader van de Veiligheids 
Evaluatie. 

De uitvoering van dit onderzoek ligt vrijwel op schema. 
In 1986 is de aandacht vooral gericht geweest op het 
samendrukkingsgedrag van zout gruis, dat gebruikt kan 
worden als materiaal voor opvulling van ruimten die in 
een opbergfaciliteit niet met afval worden gevuld. In 
1987 zal gewerkt worden aan een verdieping van het 
inzicht in het kruipgedrag* van vast steenzout. 

Op het gebied van stralingsschade* in zout zijn in fase 
1 vier onderzoeken in uitvoering. Het gezamenlijke doel 
daarvan is, vast te stellen welke consequenties het ver
schijnsel stralingsschade, en met name de daarmee 
gepaard gaande energie-opslag in het zout, kan hebben 
voor de la^ge-termijn veiligheid van de opbergingen, en 
de in verband daarmee te treffen mijnbouwkundige voor
zieningen. 
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Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken: 

- Interactie van rekristallisatie* en stralingsschade* 
in polykristallijn* steenzout fREO-2)** 

Dit beperkte laboratoriumonderzoek, in uitvoering bij de 
Rijks Universiteit Utrecht, heeft ten doel, vast te 
stellen of het verschijnsel rekristallisatie* invloed 
heeft op ontstaan en omvang van stralingsschade*. 

Dit onderzoek is nagenoeg voltooid; het eindrapport zal 
begin 2 987 beschikbaar zijn. De onderzoekers hebben uit 
het reeds» verrichte deel van deze studie geconcludeerd, 
dat van rekristallisatie* zeker een rennende werking op 
de ontwikkeling van stralingsschade* mag worden verwacht, 
mits zich enig vocht (ca. 1 promille) in het zout 
bevindt. 

• Stralingsachade* in steenzout: Effecten van dosis
snelheid*, onzuiverheden en vervormingen (REO-3)** 

Dit is een systematisch laboratoriumonderzoek, in uitvoe 
ring bij de Rijks Universiteit Groningen, dat ten doel 
heeft, beter inzicht te verkrijgen in de relevante fysi
sche verschijnselen (m.u.v. rekristallisatie*), en met 
behulp van de experimentele gegevens en de verkregen 
inzichten tot een betrouwbaar rekenmodel te komen. 

Voor dit laboratoriumonderzoek is een speciaal hierop 
toegesneden stralings- en analysefaciliteit opgebouwd, 
waarin vele honderden zoutmonsters zullen worden 
bestraald en geanalyseerd. Deze voorbereidende fase is 
vrijwel voltooid. In 1987 zullen de resultaten van de 
experimenten beschikbaar komen in de vorm van een geve
rifieerd rekenmodel voor zuiver zout. 

- Stralingseffecten in een afvalopbe-qinq in ateen-
zjüll_lBEÖ=ai** 

Dit project, in uitvoering bij het E.C.N., omvat bereke
ningen van dosis, dosissnelheid* en temperaturen in het 
zout rondom hoogactief* afval, alsmede - met behulp van 
deze grootheden en van de resultaten van RE0-2** en 
REO-3** - berekening van de uiteindelijk te verwachten 
stra1ingsschade*. 
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Dit onderzoek is gestart net een berekening ven de samen-
sten ing van het afval (hoeveelheden en soorten radionu
clides . en van de daarmee samenhangende productie van 
warmte en straling. Deze gegevens zullen dienen als 
grondslag voor berekeningen van temperaturen, stralings-
dosee en dosissnelheden in het zout rondom hoogactief* 
afval. Deze laatste berekeningen worden uitgevoerd in 
1987. 

- Stralinrachade-onderzoek van zoutmonsters uit de 
Brine-Miaration-Test <REO-6)«« 

In de ASSE-II mijn is door de BRD in samenwerking met de 
USA een twee jaar durende test uitgevoerd, waarbij zout 
in-situ bestraald is onder omstandigheden die vergelijk
baar zijn met wat in een opbergfaciliteit wordt verwacht. 
Na voltooiing ven deze test zijn rondom de plaats waar 
de stralings- en warmtebronnen aanwezig waren, zoutmon
sters genomen. Deze zullen door het E.C.N, en de Rijks 
Universiteit Utrecht worden onderzocht op stralingsschade* 
en rekristallisatie*. Deze analysen zullen in 1987 worden 
voltooid. 

- De gevolgen van inhomoaeniteiten voor de iaolatiecapa-
citeit van zoutvoorkomens (REO-4)** 

Deze studie wordt uitgevoerd door het E.C.N, in samenwer
king met de Rijks Universiteit Utrecht en de Rijks Geolo
gische Dienst. Doel is, na te gaan welke spanningen en 
vervormingen kunnen optreden door aanwezigheid in het 
zout van brokken materiaal met eigenschappen die afwijken 
van die van steenzout (inhomoaeniteiten). Ook wordt nage
gaan of deze spanningen en vervormingen de isolerende 
kwaliteit van een zoutvoorkomen mogelijk beïnvloeden. 

In 1986 heeft deze studie geresulteerd in een beschrij
ving van inhomogeniteiten* die in Nederlandse zoutvoor
komens verwacht mogen worden. Een eindrapport over deze 
studie is in voorbereiding. 
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HiJnfrgwttghiuiK 
Hst mijnbouwtechnisch onderzoek beoogt een 3-ledig doel. 
te weten: 

- Het nagaan van de mijnbouwtechnische haalbaar
heid van de beide hoofdopbergconcepten als essen
tieel uitgangsgegeven voor de Veiligheidsstudie. 

- Aantonen door middel van een demonstratieproject 
dat een veilige bedrijfsvoering van een opbergmijn 
voor hoogactief afval mogelijk is. 

- Praktijk-toetsing van rekenmodellen ten behoeve van 
de Veiligheidsstudie. 

Ten behoeve van het bereiken van de eerste doelstelling 
is het volgende project in het programma opgenomen: 

- Studie inzake de voorontwerpen van opbergconcepten* 

Deze studie is in april 1986 afgerond en concludeert in 
algemene zin dat de beide hoofdopbergconcepten qua aanleg 
en bedrijfsvoering in steenzoutvoorkomens in Nederland 
realiseerbaar zijn, met uitzondering van de drooggepompte 
cavernen in een diep gelegen zout laag vanwege onzekerheid 
omtrent de vormvastheid. 

Voor wat betreft de aan te brengen afsluitingen in beide 
hoofdopbergconcepten wordt een verschil geconstateerd. 
Voor het mijnconcept zijn die technische barrières op 
beheersbare en controleerbare wijze aan te brengen, bij 
het boorgaten/cavernen-concept is dat naar huidig inzicht 
niet zonder meer mogelijk en kan slechts de kwaliteit van 
het afdichtingsmateriaal worden gewaarborgd. 

Het bovenstaande hangt deels samen met het feit dat 
elders in de wereld met name de mijnoptie wordt bestu
deerd en ontwikkeld, waarbij sprake is van uitgebreide 
in-situ tests. Voor de boorgatenoptie is dat niet het 
geval. Extrapolatie van kennis en ervaring, die op het 
gebied van diepe boorgaten in de olie- en gaswereld aan
wezig is, naar grotere boorgatdiameters bij opberging 
van radioactief afval, zou omvangrijke experimentele 
onderbouwing vergen. Zoals bekend valt dit buiten het 
bestek van fase 1. De vraag welk belang dit geconsta
teerde verschil heeft voor de lange-termijn veiligheid 
van opberging, is aan de orde in de Veiligheidsstudie. 
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De twee overige doelstellingen worden nagestreefd door 
uitvoering van een tweetal gezamenlijke, Duits-Neder-
landse projecten, te weten: 

• Deelneming in het HAW (High Active Waste)-ProefOP-
fllattproiect in de ASSE-II zoutmijn in de Bonds
republiek Duitsland (MIJBO-2)»*: 

- Bewakinosmethoden bij het droog boren van 300-m 
en 600-m diepe opberggaten. alsmede het uitvoeren 
van convergentie— en drukmetingen in de ASSE-II 
mij n in de Bondsrepub1iek Duits1and (MIJBO-3)•». 

Het HAW-project (MIJBO-2)** is in essentie opgezet als een 
demonstratieproject waarbij alle wezenlijke onderdelen 
van de bedrijfsvoering van een opbergmijn voor hoogactief* 
afval worden ontwikkeld en beproefd. Deze proefopberging 
is van internationale betekenis voor wat betreft de haal
baarheid van het mijnconcept. In het kader van haar 3e-
vijfjarenprogramma van onderzoek hetwelk de periode 
1985-1990 beslaat heeft de EG dit Duitse project, waarin 
Nederland participeert voorzien van een subsidie. Voor
noemde participatie biedt Nederland voor wat betreft het 
mijnconcept de mogelijkheid de internationale aansluiting 
op het terrein van geologische opberging van radioactief 
afval in steenzout in aktieve zin vorm te geven. 
In dit project worden naast bedrij fsvoeringstechnische 
zaken tevens een groot aantal experimenten uitgevoerd; 
deze hebben onder meer betrekking op: 

- onderzoek naar het vrijkomen van pekel en gas com
ponenten ten gevolge van warmtebelasting en straling 
op het zout; 

- onderzoek van gesteentemechanische* spanningsvelden 
en de daaruit resulterende vervormingen in en rond 
de proefopberging; 

- ontwikkeling en beproeving van meetmethoden voor 
een opbergfaciliteit gedurende de aanleg en 
bedrij fsperiode ten behoeve van de veiligheid. 
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De Nederlandse inbreng bij dit project bestaat, naast 
het leveren van een aantal essentiële componenten voor de 
bedrijfsvoering, uit controle op de betrouwbaarheid van 
de gesteentemechanische* rekenmodellen; deze modellen 
zullen reeds in fase 1 toepassing vinden. Ten aanzien 
van de voortgang kan worden vermeld dat het merendeel van 
de componenten is besteld en reeds gedeeltelijk is afge
leverd en wordt getest. Tevens zijn een aantal gesteente-
mechanische* voorspellingsberekeningen uitgevoerd. 

Dit project heeft sinds de aanvang in 1985 o.a. door 
aanvullende randvoorwaarden vanwege de verantwoordelijke 
overheden in de Bondsrepubliek Duitsland gesteld aan 
ontwerponderdelen, en als gevolg van gebleken grotere 
complexiteit van het ontwerp dan was voorzien, circa 
1 jaar vertraging opgelopen. 
Momenteel verkeert het HAw-project in de fase van 
instrumentatie-technische voorbereidingen. 

In het MIJBO-3** project, waarin de Bondsrepubliek Duits
land (GSF) en Nederland (E.C.N.) eveneens samenwerken, 
worden op basis van door de GSF ontwikkelde droogboor-
technieken* twee gaten geboord, waarvoor bewakingsmetho
den worden ontwikkeld. Deze vanuit mijngangen droog te 
boren verticale opberggaten vormen een belangrijk onder
deel van het mijnconcept. De resultaten van dit project 
zullen o.a. worden aangewend voor het bereiken van de 
voornoemde doelstellingen van het mijnbouwkundig onder
zoek. 

In het kader van haar 3e-vijfjarenprogramma voor onder
zoek heeft de EG ook dit project voorzien van een onder
steunende subsidie. 

Naast de ontwikkeling van bewakingsmethoden worden in 
het "600-m gat" een groot aantal gesteentemechanische* 
metingen verricht ten behoeve van controle op de betrouw
baarheid van rekenmodellen. In de desbetreffende lokatie 
in de ASSE-II mijn is reeds een voorboring uitgevoerd en 
tevens zijn door ue GSF een aantal relatief ondiepe gaten 
met een grote diameter succesvol tot stand gebracht. 
Biet het ontwerpen van de noodzakelijke apparatuur voor de 
experimenten in het "600-m gat" is een aanvang gemaakt. 
Ook dit project heeft sinds de aanvang in 1985 een achter
stand van circa 1 jaar opgelopen. 
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umpire 

Algemeen 

De onderhavige rapportage geeft een tussentijdse stand 
van zaken van de eerste fase van het Programma van on
derzoek inzake geologische opberging van radioactief 
afval in Nederland (OPLA-programma). Dit is het Tweede 
Tussenrapport over de voortgang van dit onderzoek. Het 
voorgaande tussenrapport verscheen in februari 1986 (1). 
Het OPLA-programma maakt deel uit van het Integraal 
Landelijk Onderzoek Nucleair Afval, waarin naast geolo
gische opberging ook andere opties worden bestudeerd 
en onderzocht. 

Voorgeschiedenis 

Het Programma van onderzoek inzake geologische opberging 
van radioactief afval in Nederland is in zijn geheel 
beschreven in het rapport van de Commissie OPLA van 1984 
(3) dat in september 1984 aan de Tweede Kamer is aange
boden (2). Het omvat een drietal fasen en is gericht op 
studie van steenzout als mogelijk opberggesteente; 

fase 1 omvat bureaustudies en laboratoriumonderzoeken, 
waarmee beoogd wordt informatie te vergaren, OP grond 
waarvan beoordeeld kan worden of veldonderzoek in vol
gende fasen in technisch-wetenschappelijk opzicht wen
selijk is. en zo ja, OP welke zoutvoorkomens en opberg-
technieken dit veldonderzoek dan betrekking zou moeten 
hebben; 
fase 2 houdt zich bezig met verkennend veldonderzoek en 
verdere ontwikkeling van opbergtechniek; 
fase 3 richt zich op de diepgaande boven- en ondergrond
se verkenning van één, aan de hand van resultaten van 
fase 2 geselecteerde lokatie. 

De regering heeft per brief van 28 september 1984 (2) 
haar visie over het onderzoek met betrekking tot radio
actief afval aan het Parlement kenbaar gemaakt, met 
inbegrip van de aspecten tijdelijke bovengrondse opslag 
en mogelijkheden voor opberging in internationaal verband. 
Deze brief omvat het besluit tot uitvoering van fase 1; 
daadwerkelijke uitvoering van opvolgende fasen van het 
OPLA-programma is in voornoemde brief afhankelijk ge
steld van een evaluatie van de resultaten van fase 1, 
alsmede van ontwikkelingen met betrekking tot de moge
lijkheden van opberging in internationaal verband. 
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Begin 1985 heeft de Tweede Kamer hiermee in grote lijnen 
ingestemd. 
De wij2e waarop fase 1 van het Programma vervolgens door 
de Commissie OPLA is uitgewerkt tot concrete onderzoeks
projecten, is beschreven in het Eerste Tussenrapport (1). 
Als uitvloeisel van discussies in de Tweede Kamer, eind 
1984 en begin 1985, is bij de uitwerking extra aandacht 
besteed aan het onderwerp stralingsschade* in zout (4 en 
5). Voorts kwam mede op advies van de Nuclear Energy 
Agency (NEA). die in 1985 een "expert review" van het 
programma heeft uitgevoerd, de Commissie OPLA bij deze 
uitwerking tot de slotsom dat de Veiligheidsstudie 
zwaarder diende te worden aangezet. Het eerder genoemde. 
Eerste Tussenrapport over fase 1 (1) beschrijft een en 
ander meer in detail. Kortheidshalve zij naar dat tussen
rapport verwezen. 

Doelstel ling 

Zoals reeds in het voorafgaande is geïndiceerd, omvat 
het ILONA-programma naast het OPLA-onderzoek van de mo
gelijkheden van geologische opberging van radioactief 
afval in Nederland ook andere opties, t.w. die van op
berging in de diepzeebodem en opberging in internatio
naal verband. 

Onderlinge afweging van opties kan mede aan de hand van 
de resultaten van de Ie fase van het OPLA-onderzoek te 
zijner tijd plaatsvinden. De Ie fase van het OPLA-onder
zoek dient dan ook die informatie OP te leveren, die be
sluitvorming omtrent verder onderzoek inzake definitieve 
opberging mogelijk maakt. 

Doel van fase 1 is, aan de hand van thans beschikbare 
gegevens en technologie na te gaan of er in Nederland 
zcutvoorkomens zijn. die in technisch-wetenschappeiijk 
opzicht mogelijk geschikt geacht kunnen worden voor vei
lige opberging van radioactief afval. 

Een definitief oordeel over geschiktheid van een !?ka-
tie voor opberging van radioactief afval volgens een 
bepaalde opbergtechniek kan echter pas gegeven worden 
na intensieve verkenning door middel van veldonderzoek. 
Zoals bekend valt dit veldonderzoek buiten het bestek 
van fase 1. Indien t.z.t. besloten zou worden, onderzoek 
naar de optie van geologische opberging voort te zetten 
met een volgende fase. dient deze fase alsdan veldonder
zoek te omvatten. 
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Offing «n strvrtwr 
Fase 1 van het OPLA-progranma is in feite een breed op
gezet onderzoek naar de principiële mogelijkheden van 
een groot aantal concepten voor opberging van radioac
tief afval in Nederlandse zoutvoorkomens. Deze fase be
staat in totaal uit ca. 20 samenhangende studies en la
boratoriumonderzoeken. Een volledige lijst daarvan is 
weergegeven in Bijlage 1. 
Dit onderzoek heeft betrekking op: 

- stralingshygiënische veiligheid van de beschouwde 
opbergconcepten*. 

- selectie van voor nader onderzoek potentieel 
geschikte zoutvoorkomens en afdekkende gesteenten 
met het oog op eventuele opberging van radioactief 

afval. 

- inventarisatie van aspecten die t.a.v. deze poten
tieel geschikte zoutvoorkomens in volgende fasen 
nader onderzocht dienen te worden. 

- technische uitvoerbaarheid van opbergconcepten*. 

Onder "opbergconcept" wordt verstaan: 
toepassing van een bepaalde opbergtechniek in een 
bepaald type zoutvoorkomen (formatietype)*. 

In fase 1 worden de volgende opbergtechnieken beschouwd: 

- mijn met schachten en gangen, geschikt voor alle 
categorieën radioactief afval; 

- boorgaten vanaf het aardoppervlak, geschikt voor 
hoogactief* afval; 

- drie verschillende soorten cavernen {in het zout 
aan te leggen holten), geschikt voor laag*- en 
middelactief* afval. 

De figuren 2 en 3 geven het principe van deze opberg-
technieken weer. De studies en onderzoeken op dit terrein 
worden behandeld in hoofdstuk 8. 
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De zoutvoorkomens die in fase 1 worden beschouwd, kunnen 
in grote lijnen worden onderverdeeld in drie formatie-
typen* : 

- gelaagd zout; 

- zoutkussens; 

- zoutpijlers (ook wel "koepels" genoemd). 

In dit onderzoek worden ruim 30 pijlers en kussens be
studeerd, alsmede enkele gebieden met gelaagd zout. Het 
gebied van te onderzoeken zoutvoorkomens is weergegeven 
in figuur 5. 

In dit onderzoekprogramma staat de Veiligheidsstudie 
centraal, omdat de resultaten van juist deze studie 
de invoergegevens vormen voor de beoordeling van de mate 
waarin de bestudeerde opbergconcepten beantwoorden aan 
hun doel: isolatie van het afval zolang dit bij ver
spreiding onaanvaardbare risico's oplevert. (Zie ook 
hoofdstuk 3.) 

Om de Veiligheidsatydie naar behoren te kunnen uitvoe
ren, is ondersteunend onderzoek nodig op de volgende 
vakgebieden: 

- Geologie (aardkunde). 

- Hydrologic* (studie van grondwaterbewegingen met 
inbegrip van chemische samenstelling) 

~ BfiSl22i&* (studie van tijdsafhankelijk gedrag van 
spanning en vervorming in gesteenten). 

Zoals reeds gesteld, omvat fase 1 een twintigtal samen
hangende onderzoeks- en studieprojecten, verdeeld over 
de bovengenoemde viif vakgebieden (zie Bijlage 1). 

Begeleiding, management en rapportering 

Over elke studie- en onderzoekproject dat in OPLA-ver- . 
band wordt uitgevoerd, wordt door het uitvoerende insti
tuut gerapporteerd aan de Commissie OPLA. 
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Vergezeld van een technisch-wetenschappelijk advies 
biedt de Commissie OPLA (Opberging te Land, zie Bijlage 
2) dit aan de Begeleidingsgroep ILONA (Integraal Lande
lijk Onderzoek Nucleair Afval, zie Bijlage 3) aan. 
Deze beziet rapport en OPLA-advies in het bredere kader 
van het totale onderzoek op het gebied van radioactief 
afval en adviseert de Ministers van Economische Zaken 
en van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer omtrent beleidsconclusies terzake. 

Voor elk van de bovengenoemde vijf vakgebieden is uit 
de kring van leden van de Commissie OPLA en uitvoerende 
instituten een begeleidingsgroep samengesteld, die elk 
een aantal verwante onderzoeken begeleiden met het oog 
OP technisch-wetenschappelijke inhoud en kwaliteit. 
Welke projecten de verschillende groepen onder hun 
beheer hebben, is aangegeven in Bijlage 1. 

Ter ondersteuning van de begeleiding in het OPLA-kader, 
functioneert een Project Manager die er onder andere op 
toeziet dat de projecten qua inhoud en tijdschema worden 
uitgevoerd volgens de door OPLA en ILONA aanvaarde pro
ject-voorstellen. Voorts coördineert de Project Manager 
de uitvoering van de studies en laboratoriumonderzoeken 
zowel inhoudelijk als met betrekking tot het tijdschema. 

Indeling van het onderhavige rapport 

Hoofdstuk 3 van dit rapport geeft een overzicht van de 
aanpak van dit onderzoek, alsmede aan de daaraan ten 
grondslag liggende veiligheidsfilosofie. De afzonderlijke 
aandachtsvelden waarin het programma is ingedeeld, komen 
aan de orde in de hoofdstukken 4 t/m 8. 
Achtereenvolgens worden behandeld: Veiligheidsstudies 
(hst. 4), Geologie (hst. 5), Hydrologie (hst. 6), Reolo-
gische studies en onderzoeken (hst. 7) en Mijnbouwtech-
niek (hst. 8). Elk van deze hoofdstukken geeft eerst een 
overzicht van de onderzoeken in het desbetreffende 
aandachtsgebied. Vervolgens worden de onderzoeken stuk 
voor stuk behandeld. Hoofdstuk 9 gaat kort in op planning 
en kosten van het onderzoek in fase 1. 
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VEIUgHElPgnLPgQriE EP MWA K VAP HET QWERZPEft 

Veiliaheidsfilosofie 

Gegeven het doel van opberging van radioactief afval in de 
diepe ondergrond* - bescherming tegen nadelige invloed van 
straling afkomstig van radioactief afval - staat de stra-
lingshygiënische veiligheid centraal. Het afval dient van 
de mens en zijn leefomgeving te worden geïsoleerd zolang 
dit bij verspreiding nog onaanvaardbare risico's oplevert. 

Verwachtingen ten aanzien van deze veiligheid worden ge
kwantificeerd met behulp van de VeiHgheidsstudie. 
In deze studie wordt nagegaan welke effecten voor mens 
en milieu kunnen optreden als radioactief afval wordt op-
geborgen in steenzout. In het bijzonder wordt berekend, 
tot welke stralingsdosis dit voor de mensen (in de toe
komst) zou kunnen leiden. 

Bij de opzet van deze studies in het kader van fase 1 is 
aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen die zich op dit 
terrein in de afgelopen jaren, met name in het buitenland, 
hebben voorgedaan. Daarbij valt dan vooral te denken aan 
het in de kring van deskundigen op dit gebied algemeen aan
vaarde en in praktijk gebrachte uitgangspunt, dat een op
bergt aci Uteit, met inbegrip van de wijze waarop het daarin 
opgeborgen wordt, en de geologische formatie eromheen, 
dient te worden beschouwd als een muiti-barrière systeem, 
d.w.z. een samenhangend systeem van functionerende 
barrières tegen verspreiding van radionucliden* afkomstig 
van het afval tot in de biosfeer*. 

Bij de berekeningen volgens deze aanpak wordt niet alleen 
rekening gehouden met de meest waarschijnlijke ontwikke
lingen van de opberging, de ondergrond en biosfeer*, maar 
ook met minder waarschijnlijke ontwikkelingen. Voorts 
wordt zowel aandacht geschonken aan de kans van voorkomen 
als aan de gevolgen van deze ontwikkelingen. 

Het resultaat van een en ander bestaat naast deze voor
spellingen van stralingsdoses uit onzekerheidsmarges die 
aan deze voorspellingen zijn verbonden. Deze doses zijn 
een directe maat voor de veiligheid van de bestudeerde 
opbergingen of zo men wil voor het daaruit voortvloeiende 
risico, omdat het doel van de opberging is: bescherming 
tegen nadelige invloed van straling afkomstig van radio
actief afval, d.w.z. voorkomen of tot een aanvaardbaar 
niveau beperken van de daaruit mogelijk voortvloeiende 
stralingsdoses. 
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Voor de aanvaardbaarheidstoetsing van de berekende resul
taten is een specifiek stralingshygiënisch criterium 
nodig. Met een dergelijk criterium kan de effectiviteit 
van de bestudeerde opbergingen immers rechtstreeks worden 
beoordeeld en getoetst. Overeenkomstig hetgeen daarover 
in het OPLA-rapport van 1984 is opgemerkt, zou daarvoor 
van een relevant buitenlands er terium gebruik kunnen 
worden gemaakt, of - indien beschikbaar - van een 
speciaal daartoe ontwikkeld Nederlands criterium. Hiertoe 
ontwikkelt het Ministerie van VHOM thans - buiten OPLA-
kader - een toetsingscriterium dat in het Indikatief 
Meerjaren Plan Milieubeheer 1987-1991 is aangekondigd 
als het Radiologische Normen Stelsel (RNS) voor geologi
sche opberging (6). 

Aan het eind van deze onderzoeksfase zou de bovengenoemde 
toetsing kunnen leiden tot de conclusie dat veilige op
berging in zout in principe mogelijk is. In dat geval is 
vervolgonderzoek in technisch-wetenschappelijk opzicht 
gerechtvaardigd. Een andere mogelijkheid is. dat deze 
toetsing leidt tot de conclusie dat uitgezien dient te 
worden naar een andere opbergoptie, bijvoorbeeld opberg
ing in klei. In dat geval zou opnieuw een haalbaarheids
studie nodig zijn. 

Onderscheidend vermogen 

Voor de Veiligheidsstudie is enerzijds informatie nodig 
over de mogelijke technische uitvoeringen van afval-
opberging. Met het oog hierop is in fase 1 een lokatie-
onafhankelijke studie naar de bovengenoemde opbergtech-
nieken uitgevoerd, resulterend in voorontwerpen (7). 
Dit rapport wordt behandeld in hoofdstuk 8. 

Anderzijds is informatie nodig over geologische opbouw en 
eigenschappen van de ondergrond in het studiegebied (N.-
en 0.-Nederland), alsmede over de hydrologische* toestand 
aldaar. Deze informatie wordt verkregen door uitvoering 
van een tweetal daarop toegespitste studies in OPLA-
verband (GEO-1** en HYDR0-3**. zie hoofdstukken 5 en 6, 
alsmede Bijlage 1). 

De beschikbare geologische en hydrologische* informatie 
maakt het mogelijk, vast te stellen waar zich mogelijk 
.geschikte zoutvoorkomens bevinden. De informatie is 
echter niet van dien aard dat për zoutvoorkomen een 
gedetailleerd beeld van de ondergrond kan worden opgebouwd. 
Wel is het mogelijk om per formatietype» een verwachtings
patroon samen te stellen. 



- 37 -

Het bovenstaande heeft tot gevolg, dat zowel in de vooront
werpenstudie als in de Veiligheidsstudie in fase 1 onder
scheid gemaakt wordt naar opbergtechniek en formatietvpe*. 
naar niet naar lokatie. In enkele gevallen kan bovendien 
binnen een formatietype* onderscheid gemaakt worden naar 
enkele klassen van zoutvoorkomens, bijvoorbeeld gegroe
peerd naar diepteligging. 

Overigens dient te worden opgemerkt dat ook indien het 
gegevensbestand een volledig onderscheid naar lokatie 
mogelijk zou hebben gemaakt, deze differentiatie in eerste 
instantie niet zou zijn aangebracht, omdat dat voor het 
grote aantal lokaties in kwestie (meer dan 30) binnen het 
gegeven tijdsbestek van fase 1 in de praktijk niet uit
voerbaar is. 

Omdat in fase 1 gebruik wordt gemaakt van bestaande, niet 
specifiek voor het onderhavige doel verkregen, en in dit 
verband niet geheel volledige geologische en hydrologi
sche* informatie, moet bij de interpretatie van de Veilig
heidsstudie rekening worden gehouden met een onzekerheids
marge. Deze marge wordt dan ook in het kader van deze stu
die gekwantificeerd. In een latere fase kan deze marge 
worden verkleind door specifiek veldonderzoek (seismisch 
onderzoek, boringen) uit te voeren. 

Bij de onderlinge vergelijking van de onderzochte opberg-
concepten* en de beoordeling van de resultaten van de 
Veiligheidsstudie, dient bovengenoemde marge in aanmerking 
te worden genomen. Op grond van deze vergelijking en 
beoordeling kan worden geconcludeerd, of nadere studies en 
veldonderzoeken al dan niet aanbeveling verdienen, en zo 
ja, op welke opbergconcepten* deze dan betrekking zouden 
dienen te hebben. 

Selectieproces 

Omdat de Veiligheidsstudie onderscheid maakt naar opberg-
techniek en formatietype*, kunnen deze dus rechtstreeks 
relevante resultaven leveren voor selectie van opbergcon
cepten* met het oog op vervolgonderzoek. De studies in 
kwestie maken echter geen onderscheid naar lokaties en 
leveren derhalve niet rechtstreeks informatie op grond 
waarvan lokaties kunnen worden vergeleken en/of geselec
teerd . 
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Toch zijn de inzichten die met behulp van de Veiligheids-
studie worden verkregen wel degelijk ven belang om te 
kunnen aangeven op welke lokaties nader onderzoek zinvol 
mag worden geacht, en op welke lokaties dat niet het geval 
is. Met het oog hierop zijn de bij deze studie behorende 
gevoeligheidsanalysen essentieel. 
Daarmee wordt immers bepaald welke kenmerken van een 
formatietype* in relatie tot de beschouwde opbergtechniek 
in gunstige of ongunstige zin belangrijk zijn voor de 
lange-termijn veiligheid van opberging en welke minder 
belangrijk. 

Net deze inzichten gewapend wordt vervolgens het bestand 
van beschikbare gegevens over de individuele zoutvoorko-
mens beschouwd, op zoek naar die voorkomens waarvan zoveel 
mogelijk gunstige gegevens of indicaties daarvoor bekend 
zijn betreffende aspecten die van belang zijn voor de 
veiligheid, en zo min mogelijk ongunstige. Het laat zich 
aanzien dat van een aantal zoutvoorkomens relatief weinig 
bekend is. Voor verbetering van een dergelijke situatie 
is dan veldonderzoek vereist. Zonodig zullen daartoe 
strekkende aanbevelingen in het eindrapport over fase 1 
worden opgenomen. 

Op deze wijze worden de resultaten van de gevoeligheids-
berekeningen gebruikt als overwegingen bij de keuze van 
zoutvoorkomens waarop nader onderzoek bij voorkeur betrek
king dient te hebben. Overeenkomstig hun functie worden 
deze overwegingen aangeduid als keuze-overwegingen. 
Vooruitlopend op de uitvoering van bovengenoemde gevoe-
ligheidsberekeningen heeft de Commissie een overzicht 
opgesteld van aspecten waarop de keuze-overwegingen be
trekking kunnen hebben. Als startpunt heeft de Commissie 
daarbij de resultaten van de eerste onderdelen van de 
Veiligheidsstudie gebruikt, t.w. de literatuur- en scena-
riostudies. 

De gevoeligheidsanalysen zullen overigens niet beperkt 
blijven tot grootheden die kenmerkend zijn voor het zout 
en de daarboven en -omheen geleden gesteenten; ook groot
heden die kenmerkend zijn voor opbergtechnieken zullen 
daarin worden betrokken. Hierdoor ontstaat de mogelijk
heid, om indien gewenst, in aanvulling op de resultaten 
van de Veiligheidsstudie zelf, ook ten aanzien van een 
keuze van opbergtechniek, keuze-overwegingen te ontwik
kelen. 
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3.4 Vergelijking met de aanpak van de Interdepartementale Com-

migfi? vvvrtt« K«rn«n«m« (ICK) in l??? 
De aanpak zoals beschreven in de voorgaande paragrafen 
wijkt af van die van de ICK, weergegeven in het ICK-
rapport van 1979 (8). In dat rapport is vooral het opberg-
concept "mijn in zoutkoepel" aan de orde. Met het oog op 
dit opbergconcept* voerde de ICK een eenvoudige veilig-
heidsbeschouwing uit en stelde zij criteria voor de selec
tie van zoutkoepels. 

In de daarop volgende openbare discussies hebben vooral 
deze als zelfstandige elementen behandelde criteria veel 
aandacht gekregen. In de ICX-studie is niet expliciet 
uitdrukking gegeven aan relaties tussen de onderscheiden 
criteria en de doelstelling van opberging. Daarnaast 
ontbrak het inzicht in de onderlinge samenhang tussen 
deze criteria. Daardoor was er onvoldoende basis om in 
de openbare discussies de gevraagde duidelijkheid te 
verschaffen. 

De OPLA-benadering, die is opgenomen in het rapport van 
juni 1984 (3) en die door Regering en Parlement is aan
vaard, gaat daarentegen uit van een rechtstreekse toet
sing van berekende gevolgen van de beschouwde opberging
en aan een toepasselijke stralingsbeschermingsnorm. 
Deze weg wordt ook in andere landen gevolgd. Enkele 
landen, zoals de Bondsrepubliek Duitsland en Zwitserland 
hebben reeds zo'n norm vastgesteld; in Nederland is de 
ontwikkeling daarvan recentelijk gestart. Er is bij deze 
aanpak geen sprake van toetsing van onderdelen van het 
systeem aan deelcriteria, zoals bij het ICK het geval 
was, omdat immers de effectiviteit van het systeem als 
geheel rechtstreeks wordt getoetst aan een criterium in 
de vorm van een dosis- of risico limiet. Daardoor ontstaat 
voorts een goede basis voor onderlinge vergelijking van 
de in fase 1 te beschouwen opbergopties. 

Deze werkwijze stelt zware eisen aan omvang en consisten
tie van het benodigde pakket van rekenmodellen en vereist 
een zeer ruime rekencapaciteit; dit geldt hier wel in het 
bijzonder gezien het grote aantal opbergconcepten dat in 
de studies wordt beschouwd. 
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Recente wetenschappelijke ontwikkelingen in het buitenland 
en in mindere mate in Nederland op het gebied van bijvoor
beeld gesteentemechanica*. hydrologie*, reologie». en 
nieuwe toepassingen van numerieke wiskunde, dragen ertoe 
bij dat in fase 1 van het OPLA-programna het noodzakelijke 
pakket van rekenmodellen kan worden opgebouwd naast boven
genoemde toetsing van het totale systeem aan de stralings 
beschermingsnorm. 

Zowel de keuze-overwegingen als de ICK-criteria refereren 
in een aantal gevallen &an dezelfde kenmerken van lokaties 
en opbergcuncepten*. De betekenis daarvan is echter geheel 
verschillend. Het stelsel van keuze-overwegingen vormt 
immers slechts een hulpmiddel bij het bepalen van de 
sterke en zwakke kanten van de te bestuderen opbergconcep-
ten* en lokaties; de aanvaardbaarheidstoetsing vindt plaats 
aan een stralingsbeschermingsnorm. 

De ICK-criteria hadden echter een functie bij de geschikt-
heidsbeoordeling (toetsing) van lokaties (uitsluitend 
zoutkoepels) met het oog OF verwezenlijking van het 
beschouwde opbergconcept*: mijn in zoutpijler. Zoals reeds 
hierboven gesteld, kon daarbij- niet een expliciete 
relatie worden gelegd met het uiteindelijke doel t.w. 
bescherming tegen straling vanuit (delen van) het afval. 

Een tweede belangrijk kenmerk van de OPLA-aanpak ten op
zichte van de ICK-benadering is het gebruik van de keuze
overwegingen. De OPLA keuze-overwegingen worden ontwik
keld uit de Veiligheidsstudie. uitgevoerd volgens de 
total systems approach. Dit heeft het voordeel, dat de 
overwegingen worden bezien in hun onderlinge samenhang, 
en dat zij kunnen worden voorzien van relatieve gewichts
factoren. Daarbij zal overigens ook blijken of het over
zicht van aspecten waarop de keuze-overwegingen betrek
king kunnen hebben, wijzigingen behoeft. 

De ICK-criteria waren destijds geformuleerd, hoofdzake
lijk op grond van wat de ICK in geologisch en geohydrolo-
gisch opzicht meer in het algemeen van belang achtte voor 
de lange-termijn veiligheid, zonder dat de doorwerking 
daarvan in het eindresultaat (dosis voor mensen) in een 
totaal-benadering kon worden aangegeven. Daardoor kon 
niet voor elk criterium worden aangegeven welke risico's 
zouden worden uitgesloten als aan dat criterium wordt 
voldaan, evenmin konden het relatieve "gewicht" en het 
onderlinge'verband van de ICK-criteria worden vastgesteld. 
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Dit kon zelfs leiden tot minder optimale oplossingen, 
doordat men bijvoorbeeld een optie die zeer ruim voldoet 
aan èèn criterium dat in feite minder belangrijk is. zou 
laten prevaleren boven een die op een cruciaal criterium 
beter scoort maar slechts krap voldoet aan het minder 
belangrijke criterium, eenvoudigweg omdat het relatieve 
gewicht van die criteria destijds niet bepaald was.' 
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VEILIGHEIDSgnJDIE 

Inleiding en overzicht van de stand van zaken 

De studies die in fase 1 op dit vakgebied worden uitge
voerd, hebben ten doel de lange-termijn veiligheid van 
de opbergconcepten* in kwestie te kwantificeren met inbe
grip van de daarbij behorende onzekerheden, de daartoe 
noodzakelijke berekeningsmethoden in ons land operatio
neel te maken, alsmede een kader te scheppen voor selec
tie van opbergtechniek en zoutformaties waarop eventueel 
vervolg onderzoek betrekking zou dienen te hebben. Dit 
volgt rechtstreeks uit de doelstelling van fase 1 als 
geheel, zoals verwoord in paragraaf 1.2. 

Hieronder worden de daartoe geëntameerde studies om
schreven en wordt de stand van zaken per studie weerge
geven . 

- Deelname aan het tweede deel van de EG-Vei licrhsids-
studie: Performance Assessment of Geological Isola
tion Systems (VEG-1)** 

In dit kader voeren het R.I.V.M. en E.C.N, een vergelij
king uit van enkele hydrologische* rekenmodellen en ver
richten deze instituten berekeningen van de grondwater
bewegingen bij een zoutpijIer in de BRD, 

Dit is voor ons land vooral van belang om ervaring op te 
doen met het door het R.I.V.M. ontwikkelde, voor de Vei-
ligheidsstudie essentiële, hydrologische* rekenmodel. 
Deze aktiviteit zal in de eerste helft van 1987 worden 
afgerond. 

- Keuze-overwegingen (VEG-2)»» 

Het betreft hier vooralsnog aktiviteiten van de Commissie 
OPLA zelf, die erop gericht zijn, een aan de Veiligheids 
Evaluatie (VEG 3-4)** gerelateerd kader te scheppen voor 
evaluatie van geologische formaties en opbergtechnieken 
waarop eventueel vervolgonderzoek bij voorkeur betrekking 
zou dienen te hebben. 
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Voor de uiteindelijke vormgeving van deze keuze-overwe
gingen zijn de resultaten nodig voor de gevoeligheidsbe-
rekeningen die zullen worden uitgevoerd in het kader van 
de Veiligheids Evaluatie. Gebaseerd op voorlopige resul
taten van de eerste onderdelen van de Veiligheids Evalu
atie heeft de Commissie in 1986 een aanzet gegeven tot 
formulering van deze overwegingen. Nadere uitwerking zal 
plaatsvinden in de loop van 1987. 

- Veiligheids Evaluatie van Opbergconcepten*» in Steen-
ggUt (VEG ?-4?»« 

Deze studie wordt uitgevoerd door het E.C.N, en R.I.V.M. 
gezamenlijk en heeft ten doel de lange-termijn veiligheid 
van de in fase 1 betrokken opbergconcepten* te kwantifi
ceren met inbegrip van de daarbij behorende onzekerheden. 
Deze gegevens zijn nodig voor een toetsing aan het 
Concept-Radiologische Normen Stelsel, alsmede voor selec
tie van nader te bestuderen opbergconcepten*. 

Deze studie is gestart met een literatuuronderzoek, 
waarin de aandacht vooral is gericht op relevante buiten
landse, met name Duitse en Amerikaanse studies inzake 
veiligheid van geologische opberging in zout. 
Daarbij is vooral de vraag beschouwd, welke verschijnse
len en gebeurtenissen van belang moeten worden geacht 
voor OP lange-termijn veiligheid, en OP welke wijze deze 
zouden kunnen leiden tot een vrij zetting van radioactief 
materiaal uit de opberging. Dit is tot uitdrukking ge
bracht in scenario's*. 

In 1986 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van be
rekeningen die uiteindelijk ten doel hebben om te komen 
tot voorspellingen van stralingsdoses waaraan leden van 
de bevolking zouden kunnen worden blootgesteld als 
gevolg van opberging van radioactief afval in zout. Deze 
berekeningen zullen in 1987 worden afgerond, met inbegrip 
van een aantal gevoeligheidsberekeningen. 

Nederlandse deelname aan PAGIS (VEG-1)** 

De Europese Gemeenschap coördineert en subsidieert een 
communautaire Veiligheidsstudie. getiteld PAGIS (Perfor
mance Assessment of Geological Isolation Systems). 
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Fase 1 van dit project, waaraan ook Nederland heeft deel
genomen, heeft voor elk van de vier beschouwde opties 
- zout, graniet, klei en diepzeebodem - geresulteerd in 
een gezamenlijke aanpak, opzet en een definitie van de 
door te rekenen situaties (10). 

• 

De Nederlandse deelname aan de tweede fase van PA6IS wordt 
verzorgd door het R.I.V.M. en E.C.N., en omvat hydrologi
sche berekeningen voor de referentielokatie die in PA6IS 
voor de zoutoptie wordt bestudeerd (Gorleben). Met behulp 
van het rekenmodel METROPOL (zie par. 6.3) dat in OPLA-
verband en onder contract met de EG is ontwikkeld, worden 
berekeningen uitgevoerd van het grondwaterstromingspa
troon. De resultaten zullen worden vergeleken met resul
taten van vergelijkbare berekeningen, uitgevoerd met het 
in Duitsland in gebruik zijnde model SWIFT". Afronding van 
dit project is voorzien in de eerste helft van 1987. 
De resultaten van de uitgevoerde berekeningen wijzen uit 
dat het model goed voldoet, maar dat het relatief veel 
computercapaciteit en rekentijd vergt. Dit houdt verband 
met de hoge graad van mathematisch-fysische perfectie. 

Keuze-overwegingen (VEG-2)»» 

In hoofdstuk 3 is uiteengezet dat deze aktiviteiten erop 
gericht zijn een aan de Veiligheidsstudie VEOS gerela
teerd kader te scheppen teneinde te komen tot welover
wogen voorstellen voor selectie van opbergtechnieken en 
zoutformaties met het oog op vervolgonderzoek. Ook de 
wijze waarop daaraan wordt vorm gegeven, alsmede de 
stand van zaken zijn aldaar weergegeven. Deze aktiviteit 
loopt parallel met de Veiligheidsstudies en wordt voor
alsnog uitgevoerd door de Commissie OPLA zelf. 

Veiligheids Evaluatie van Qpberaconcepten* in 5teen?out 
(VEG 3-4)»» 

Gezien de centrale rol die dit project speelt in de fase 
1-aktiviteiten is gekozen voor een relatief uitgebreide 
behandeling daarvan in het onderhavige rapport. 
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Overzicht 

Deze studie is gestart met het verzamelen en bestuderen 
van relevante literatuur op het gebied van veiligheids-
analyse van opberging van radioactief afval in geologi
sche formaties. Daarbij is de aandacht vooral gericht 
op Duitse en Amerikaanse literatuur inzake veiligheid 
van opberging in steenzout. 

De Veiligheidsstudie is voorts opgebouwd uit de volgende 
onderdelen: 

- Scenariostudie, waarin een aantal mogelijke ontwik
kelingen van de in de studie betrokken opbergconcep-
ten*.wordt gedefinieerd (zie paragraaf. 4.4.2.). 

- Globale analysen en studie van relevante processen, 
waarin wordt nagegaan voor welke gebeurtenissen, 
verschijnselen en scenario's meer uitgebreide be
schouwing behoeven. 

- Dosisberekeningen en gevoeligheidsanalysen. 
Dit orderdeel omvat berekeningen van doses waaraan 
mensen (in de toekomst) kunnen worden blootgesteld 
als gevolg van de in de studie betrokken opberging
en. Bovendien wordt nagegaan welke zaken de groot
ste invloed op het eindresultaat (de doses) hebben. 

- Vergelijking van de bestudeerde opbergconcepten* met 
het oog op de lange-termijn veiligheid. 

Scenaripstudje 

Een scenario* is een opeenvolging van gebeurtenissen en 
verschijnselen die kan leiden tot vrijzetting van radio-
nucliden* uit het afval, en mogelijk ook tot dosisbelas-
tingen. Met behulp van scenario's* wordt aangegeven hoe 
een overging zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. 
Voor de Veiligheidsstudies wordt onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds scenario's* voor de normale evolutie. 
d.w.z. als alles loopt volgens redelijke verwachting 
(scenario's* met grote kans van voorkomen), en anderzijds 
de veranderde evolutie, d.w.z. als er afwijkingen optre
den t.o.v. de normale evolutie. 



- 47 -

Op basis van literatuurgegevens en reeds aanwezige kennis 
achten de onderzoekers de volgende gebeurtenissen en ver
schijnselen relevant voor de opstelling van ds scenario's* 
in kwestie (normale en veranderde evolutie) -. 

- Erosie uitschuring van de deklagen boven zout-
voorkonens door wind, water of ijs. 

- Subrosie ondergrondse oplossing van zout in 
grondwater. 

- p^apirisme : opstuwing van zout vanuit dieper gelegen 
lagen, waardoor een gegeven volume zout 
geleidelijk minder diep kan komen te 
liggen. 

- Migratie van radionuclide^ door de geosfeer*: 
langzame beweging van radioactieve deel
tjes door de gesteenten rondom het zout, 
vrijwel uitsluitend door transport in 
samenhang met grondwater. 

- Thermo-mechanisch» gedrag van zout: 
temperatuurverhogingen en spanningen in 
het zout als gevolg van het opbergen van 
warmte-producerend materiaal, met inbe
grip van het kruiper van zout. Kruip* is 
het ontstaan van plastische vervorming 
onder invloed van spanning en tempera-
tuurverhoging. De vervorming blijft be
staan nadat spanning en temperatuur weer 
tot de oorspronkelijke waarden zijn 
teruggekeerd. Op deze wijze kruipen lege 
ruimten, diepe boorgaten en galerijen 
langzaam dicht. 
Dit wordt convergentie genoemd. 

- Pekelbellenmigratie: 
zoutvoorkomens bevatten meestal wat pekel, 
die soms is geconcentreerd in kleine bel
letjes. Deze belletjes kunnen zich lang
zaam verplaatsen onder invloed van de 
ruimtelijke verdeling van temperatuur en 
spanning. 
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Fig. 4 Optredende processen bij normale evolutie. 
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- Migratie van radionuclides* door kunstmatige barrières: 
indien het opgeborgen afval in contact 
zou komen met pekel, lossen radioactieve 
deeltjes (radionucliden*) daarin langzaam 
op, waarna pekel met radionucliden* door 
de afdichting van boorgaten, galerijen 
en schachten, en door de zgn. backfill* 
(materiaal waarmee de holten, die na 
plaatsing van het afval nog open 
blijven worden afgevuld) moeten worden 
tegengehouden. Indien pekel en radionu
cliden* toch door deze kunstmatige bar
rières zouden dringen, spreekt men van 
migratie van radionucliden* door kunst
matige barrières. 

- Human intrusion: 
binnendringen door mensen in de opberg
ing, al dan niet met opzet. 

Deze verschijnselen zijn samengesteld tot de volgende sce
nario's*, waarbij onderscheid is gemaakt tussen normale 
evolutie (als alles verloopt volgens verwachting), en 
veranderde evolutie (mogelijke afwijkingen daarvan). 

A. Normale evolutie,d.w.z. als alles verloopt volgens 
verwachting (zie illustratie, figuur 4) 

Scenario 1 van toepassing op een mijn in een kussen 
of een koepel: In het zout aanwezige pekelbellen 
bewegen zich onder invloed van de door het afval 
afgegeven warmte naar dit afval toe (pekelbellen-
migratie*). Als gevolg van contact tussen deze pekel 
en de roestvaststalen vaten, treedt corrosie op. 
Daardoor krijgt de pekel toegang tot de inhoud van 
de vaten en lost radioactief materiaal op. Door 
convergentie van de gaten waarin de vaten zijn ge
stapeld wordt pekel met de daarin opgeloste radio
nucliden* uitgeperst. De pekel komt daarbij weer
standen tegen in de vorm van backfill*, en afslui
tende proppen cq. dammen in gaten, gangen en 
schachten. Het scenario gaat ervan uit, dat veront
reinigde pekel uiteindelijk in het grondwater buiten 
het zout terecht komt. en daardoor getransporteerd 
wordt naar de biosfeer* en zo mensen bereikt. 
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Scenario 2. van toepassing op alle beschouwde op-
bergmogelijkheden in een kussen of een koepel: 
Grondwater, dat aanwezig is in gesteenten die 
direct aan het zout grenzen, lost aan de zijkant 
van de zoutformatie zout op (subrosie) en vermin
dert daardoor de isolatie van het afval. Gelijktij
dig wordt, net als bij scenario 1, pekelbellenmi-
gratie* verondersteld, met vervolgens oplossing van 
radioactief materiaal in deze pekel. Indien de 
subrosie zo ver doorgaat dat de isolatie van het 
afval doorbroken wordt, vindt transport van veront
reinigde pekel door de ondergrond plaats, met als 
uiteindelijk gevolg het doordringen van radionucli
des tot in de biosfeer* en bij de mens. 

Scenario 3. van toepassing op alle beschouwde op-
bergmogelijkheden in een kussen of een koepel: 
Grondwater in een gesteentelaag boven de zoutforma-
tie lost aldaar zout op (toperosie) en vermindert 
aldus de isolatie van het afval. Gelijktijdig vindt 
diapirisme plaats, waardoor zout van onderaf wordt 
aangevoerd, bodemdaling, en, evenals in scenario's 
1 en 2, pekelbellenmigratie*. Indien één en ander 
tot gevolg heeft dat de isolatie wordt doorbroken, 
vindt transport van verontreinigde pekel door de 
ondergrond plaats, met als uiteindelijk gevolg het 
doordringen van radionucliden* tot in de biosfeer* 
en bij de mens. 

Scenario 4. van toepassing op alle opbergsystemen 
in gelaagd zout: Het afval wordt bij deze optie 
geplaatst in de boorvloeistof, waardoor de vaten 
corroderen en/of uitlogen. Zodra de vaten lek zijn 
gecorrodeerd lossen radionucliden* in de vloeistof 
op. Door de convergentie wordt de verontreinigde 
vloeistof omhoog geperst. Dit proces wordt geremd 
door de boorgatafdichting. Vervolgens verloopt het 
scenario* als de voorgaande scenario's. 

Scenario 5. van toepassing op alle opbergsystemen 
in gelaagd zout: Als scenario 4, echter met migra 
tie van radioactief materiaal door een relatief 
natte laag in het zout in horizontale richting. 
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B. Veranderde evolutie (mogelijke afwijkingen t.o.v. 
verwachte ontwikkelingen). 

De volgende mogelijke afwijkingen t.o.v. de onder A 
genoemde ontwikkelingen worden beschouwd: 

a. Menselijk handelen door middel van droge mijn-
bouw na de sluiting. De analyse omvat de bepa
ling van de dosis door straling vanuit een 
KSA-stapeling* over de hoogte van een mijngale-
rij» uitgaande van de gedachte dat toekomstige 
generaties bij het drijven van een mijngalerij 
een KSA-stapeling* tegen kunnen komen; 

b. Het kortsluiten van het geosfeer* transport door 
middel van stroming naar een drinkwaterput. Dat 
wil zeggen dat radioactief materiaal, dat vol
gens een of ander scenario* aan de buitenzijde 
van het zout terecht zou zijn gekomen, (samen 
met de omringende pekel) in een stroming naar 
een drinkwaterput wordt meegenomen. 

c. Een migrerende extreem grote pekelbel bereikt 
een KSA-stapeling*, beweegt zich omhoog naar de 
galerij en verplaatst zich door middel van con
vergent iedruk naar een doorlatende zone; 

d. Middels een niet functionerende afdichting vindt 
waterinbreuk* plaats, die doorgaat totdat alle 
nog niet geheel gesloten ruimten zijn gevuld. 
Na verloop van tijd zal door convergentie water 
naar beven worden geperst; 

e. Achterloopsheid* van afdichtingen (lekkage langs 
de afdichtingen) van diepe boorgaten welke leidt 
tot migratie naar aangrenzende lagen; 

f. Ongevallen bij het laten zakken van containers 
in diepe boorgaten. 

BMChowwfle PPbergconcepteo* en -strategieën. 

De brede opzet van fase 1 van het OPLA-programma heeft 
als consequentie voor de omvang van de Veiligheidsstudie, 
dat zeer veel verschillende analysen moeten worden uit
gevoerd. In fase 1 worden immers drie formatietypen* van 
zoutvoorkomens beschouwd, alsmede vijf verschillende 
opbergtechnieken. 



- 52 -

Gelijktijdig*net het eerste deel van de Veiligheidsstudie 
(literatuurstudie en scenariostudie) is een mijnbouwkun-
dige studie uitgevoerd, waarin de uitvoerbaarheid van de 
verschillende opbergtechnieken bij toepassing in de be
schouwde formatietypen* (Pijler, kussen, laag) werd be
studeerd. Het eindrapport over deze studie (9) dat wordt 
behandeld in hoofdstuk 8. bevat een aantal mijnbouwkundige 
voorontwerpen voor toepassing van de bestudeerde opberg
technieken in de beschouwde format ie typen*. Uit de studie 
blijkt dat voor sommige combinaties van opbergtechniek 
en beschouwd formatietype* geen technisch uitvoerbaar 
concept kan worden geformuleerd. Deze combinaties worden 
in de veiligheidsstudie dan ook niet beschouwd. 

De opbergconcepten* die in de Veiligheidsstudie betrokken 
zijn, zijn weergegeven in tabel 1. Bij elk beschouwd 
formatietype* is aangegeven welke opbergtechnieken daarin 
worden beschouwd. Daarbij is onderscheid gemaakt naar 
enerzijds het (warmteproducerende, hoogactieve*) KSA* en 
HAVAV en anderzijds het (niet-warmteproducerende) 
LAVA/MAVA*. Dit is van belang voor de opbergtechnieken 
die gebruik maken van boorgaten vanaf het aardoppervlak 
en van cavernen. 

Boorgaten vanaf het aardoppervlak zijn geschikt voor 
opberging van KSA/HAVA*. Deze vertikale gaten worden aan
gelegd door zogenaamd gat boren vanaf het aardopper
vlak, dit wil zeggen in aanwezigheid van een boorvloei-
si of. De KSA-canisters* worden in de, met boorvloeistof 
gevulde, gaten geplaatst. 

Cavernen zijn geschikt voor niet-warmteproducerend afval, 
in het bijzonder LAVA/KAVA*. Deze kunstmatige holten 
worden in het zout aangelegd door uitloging: vanuit een 
vertikale boring wordt continu zoet water naar beneden 
gevoerd, en nadat dit (nagenoeg) met zout is verzadigd 
weer opgepompt. OP deze wijze wordt continu zout, opge
lost in water, afgevoerd, zodat langzamerhand een holte 
ontstaat. Opberging kan plaatsvinden nadat de in de holte 
aanwezige pekel is weggepompt (het zgn. droge bedrijf). 
Ook is het mogelijk het afval in de cavernen te brengen 
als daarin nog pekel aanwezig is (het zgn. natte be
drijf) . 

In een mijn kan zowel KSA* als LAVA/MAVA* worden opgebor
gen. Een mijn bestaat uit 2 schachten, en een stelsel 
van horizontale gangen en galerijen, die toegang geven 
tot de vertikale boorgaten voor het KSA* en de opberg-
kamers voor het LAVA/MAVA*. De mijn wordt dxfifia* aange
legd (boren, schieten en frezen). 
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Ook tijdens plaatsing van het afval is de mijn droog. 

Zie overigens hoofdstuk 8 voor een meer uitgebreide be
schrijving van deze voorontwerpen. 

Overzicht van opbergconcepten* en -strategieën 

Bij elk formatietype* is aangegeven welke op
bergt echni eken in combinatie met dat formatie
type* in de Veiligheidsstudie worden betrokken. 

O P B E R G C O N C E P T 

FOHMATIE- OPBERGTECHNIEK 

Pij Ier< 1 

Voor opberging van 

KSA/HAVA 

Voor opberging van 

LAVA/MAVA 

Pij Ier< 1 Pij Ier< 1 

"* "Boorgaten* ~ 
, Droog bedreven cavernen 

- Nat bedreven cavernen 

Kussen < 

MT TM — — — _ - - -MT TM 

Kussen < 

** "Boorgaten* "̂  "" 
- Droog bedreven cavernen 

* nat bedreven cavernen 

- Nat bedreven cavernen - Nat bedreven cavernen 
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In combinatie met bovenstaande opbergconcepten* worden de 
volgende opbergstrategieën beschouwd: 

A. Het afval van de kerncentralas Borssele en Dodewaard, 
plus het radioactief afval van ziekenhuizen, labora
toria, enz.; 50 jaar interimopslag*, daarna wordt 
alle afval in korte tijd opgeborgen. 

B. Als A, net 3000 Mftfe opgesteld kernenergie-vermogen 
extra. 

C. Als B. nu echter met interimopslag-periode* van 10 
jaar, waarbij dus de faciliteit voor definitieve op
berging gedurende enkele tientallen jaren operatio
neel is. 

Het totaal aantal te beschouwen combinaties van opberg-
strategie en opbergconcept* bedraagt derhalve 30. 
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GEOLOGIE 

Inleiding en overzicht van de stand van zaken 

Het geologische onderzoek richt zich enerzijds op het 
verkrijgen van inzicht in de mate van geschiktheid van 
Nederlandse zoutvoorkomens voor het beschouwde doel. 
Dit vormt een essentiële bijdrage aan een selectie van, 
voor geologische opberging potentieel geschikte zout-
voorkomens met het oog op nader onderzoek in een eventu
ele volgende fase. Voorts resulteert het geologische 
onderzoek in vergroting van kennis omtrent die aspecten 
welke voor de Veiligheidsstudies relevant geacht, mogen 
worden. 
Anderzijds is het onderzoek binnen dit vakgebied gericht 
OP geofysische* verkenningsmethoden. Dit deel van het 
onderzoek is geconcentreerd op het in kaart brengen van 
de onzekerheden in het beeld van de ondergrond welke 
kunnen resteren na toepassing van voorhanden zijnde ver
kenningsmethoden. Speciaal is daarbij de aandacht gericht 
op plaats en omvang van zoutvoorkomens en detectie van 
inhomogeniteiten* in die zoutvoorkomens. Deze inhomoge-
niteiten* zijn van belang doordat ze mogelijkerwijze de 
veiligheid van de opbergfaciliteit in nadelige zin 
zouden kunnen beïnvloeden. 

Voornoemde onderzoeksaspecten zijn opgenomen in een 
tweetal studieprojecten: 

- Het opstellen van een ruimtelijk model voor de diepe» 
en ondiepe omdergrond m.b.t. een aantal gebieden met 
zoutvoorkomens. alsmede een reconstructie van de ont
staansgeschiedenis en een prognose voor de zouttekto-
nische stabiliteit* (GEO-1)*» 

De inventarisatie van de Nederlandse zoutvoorkomens als 
onderdeel van deze studie welke door de Rijks Geologi
sche Dienst (R.G.D.) word*, uitgevoerd, heeft inmiddels 
geleid tot het overzicht zoals weergegeven in figuur 5; 
de geologische beschrijving per zoutvoorkomen wordt 
thans bemoeilijkt door een gebrek aan lokatie-speci
fieke gegevens m.b.t. de diepe* ondergrond. De aspecten 
"ontstaansgeschiedenis" en "stabiliteitsprognose" vormen 
momenteel nog onderwerp van studie. 
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- Inventarisatie en analyse van geofysische» methoden 
voor onderzoek van zoutvoorkomens (GEO-2)»* 

Deze studie inzake geofysische* verkenningsmethoden is 
in 1986 door TNO-Dienst Grondwaterverkenning (D6V) afge
rond; de resultaten, vervat in een afrondend rapport 
zijn voorhanden en worden inmiddels benut. 
Geconcludeerd wordt onder meer dat verkenning van de 
laagopbouw van de boven een zoutvoorkomen gelegen 
gesteente lagen vanaf het aardoppervlak goed mogelijk is. 
Tevens zijn de omtrek en diepteligging van zoutvoorkomens 
goed in kaart te brengen. Wel zijn daarbij voor een opti
male bepaling gegevens uit lokale referentieboringen in 
de afdekkende gesteenten onontbeerlijk. 
Bepaling van de interne opbouw van een zoutpijIer met 
bestaande geof/sische technieken vanaf het aardoppervlak 
is niet goed mogelijk. Gegevens uit boringen tot in het 
zout zijn voor genoemde bepaling noodzakelijk. De opbouw 
van een zoutkussen of een vlak gelaagd zoutvoorkomen 
leent zich wel voor enige verkenning vanaf het aardopper
vlak. 

Het opstellen van een ruimtelijk model voor de diepe* en 
ondiepe ondergrond met betrekking tot een aantal gebie
den met zoutvoorkomens. alsmede de reconstructie van de 
ontstaansgeschiedenis en een stabiliteitsprognose 
(GEO-1)»* 

Het samenstellen van ruimtelijke modellen van de onder
grond is in hoge mate een samenwerkingsaktiviteit van geo
logen en goohydrologen. Gezamenlijke inzichten dienen 
uiteindelijk te leiden tot een acceptabele onderbouwing 
van het beeld van dat deel van de ondergrond waar zout
voorkomens zich bevinden. De onderhavige studie van de 
R.G.D. loopt dan ook grotendeels gelijk op met de uit
voering van de geohydrologische inventarisatie van het 
R.I.V.M. (zie onder 6.2). 

Medio 1935 werd aangevangen roet literatuurstudies waarvan 
de resultaten inmiddels ter kennis van de Commissie OPLA 
zijn gebracht. 

Op uitgebreide wijze is geïnventariseerd welke, in de open 
literatuur beschikbare, gegevens er voorhanden zijn. Voor 
wat betreft de diepe* ondergrond (beneden ca. 500-m diepte) 
wordt de studie thans bemoeilijkt door schaarsheid aan 
geologische lokatie-specifieke gegevens, in mindere mate 
geldt dat ook voor de ondiepe ondergrond. 
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Naar alle waarschijnlijkheid zal daardoor het onderschei
dend vermogen van deze studie t.b.v. het geologisch karak
teriseren van afzonderlijke zoutvoorkomens niet erg groot 
zijn. De beschikbare gegevens rechtvaardigen echter in 
ieder geval wel een karakterisering per formatietype* en 
regio. De beschrijving daarvan zal in de rapportage over 
deze studie in april 1987 worden opgenomen. 

Momenteel heeft de inventarisatie een 34-tal zoutvoor
komens (pijlers en kussens), alsmede enkele gebieden met 
diep gelegen gelaagd zout kunnen traceren. Deze zijn aan
gegeven in figuur 5. Een nadere studie van deze zoutvoor
komens en de daarbij van belang zijnde geologische 
processen vindt momenteel plaats. 

In de afgelopen periode is voorts ingegaan op de mogelijke 
relaties tussen zoutbeweging (opstuwing) enerzijds en be
paalde karakteristieken van de afdekkende lagen boven het 
zout anderzijds. Dat vereist studie van velerlei aspecten 
zoals, verbreiding van verschillende sedimenten, tektoni
sche structuren, zoutoplossingsprocessen (subrosie), 
regionaal geologische ontwikkelingen, klimatologie, geo
logisch recente bodembewegingen, hydrologische* processen, 
alsmede de interne structuur van een zoutvoorkomen. Met 
name uit de geometrie* van de afdekkende pakketten die 
tijdens een periode van zoutbeweging boven een zoutvoor
komen zijn afgezet, kan de bewegingsgeschiedenis van het 
steenzout worden afgeleid. Een en ander leidt tot een re
constructie van de bewegingsgeschiedenis van zoutvoor
komens of groepen daarvan. Op basis daarvan zal worden 
getracht prognoses voor de stabiliteit van zoutvoorkomens 
op te stellen. 

Voornoemde aspecten vormen momenteel onderwerp van studie, 
waarover in de afsluitende rapportage verslag zal worden 
gedaan. 

Inventarisatie en analyse van geofysische» methoden voor 
onderzoek van zoutvoorkomens (GEO-2)** 

Door de Dienst Grondwaterverkenning van TNO is in 1986 
een literatuurstudie uitgevoerd naar huidige en verwachte 
mogelijkheden van niet-destructieve technieken voor bepa
ling van plaats en omvang van zoutvoorkomens, alsmede 
naar technieken voor detectie van zgn. inhomogeniteiten* 
binnen die zoutvoorkomens. Met inhomogeniteiten* wordt hier 
bedoeld gesteente lichamen die in overwegende mate afwijken 
van steenzout (NaCl) zoals b.v, anhydrietlagen*, kleilagen, 
pekel- of gasbellen, kalium- en magnesiumzouten. 
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Verbreiding van het steenzout dikker dan 200 meter 
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Fig. 5 Verbreiding van het steenzout dikker dan 200 meter. 
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In het kader van fase 1 vervult deze studie de taak om 
aan te geven welke verkenningstechnieken in voorkomende 
situaties het beste toepasbaar zijn en welke onzekerheden 
na toepassing van diverse verkenningstechnieken omtrent 
bijvoorbeeld diepte ligging en omvang van een zoutvoor-
komer alsmede omtrent de aanwezigheid van inhomogenitei-
ten* in het zout nog resteren. De aanwezigheid van deze 
inhomogeniteiten*. welke van het zout afwijkende 
gesteentemechanische* eigenschappen bezitten, is van 
bijzondere interesse in de Veiligheidsstudie. I inners 
enkele mogelijke vrij zettingsscenario's* zijn daarop 
gebaseerd. 

Naar verwachting zuilen de resultaten van de studie van 
geofysische* meettechnieken bij kunnen dragen aan een 
onderbouwing van de realiteitswaarde van enkele scena
rio's binnen de Veiligheidsstudie. De in het afsluiten
de rapport over de geofysische* studie (11) opgenomen 
conclusies hebben deels betrekking op geofysische* tech
nieken vanaf het aardoppervlak en deels OP methoden die 
vanuit boorgaten of ondergrondse ruimten kunnen worden 
toegepast. 

Met betrekking tot geofysische* technieken vanaf het aard
oppervlak wordt o.a. geconcludeerd: 

- Omtrek en diepteligging van de bovenkant van een 
zoutvoorkomen zijn bij benadering af te leiden uit 
seismische metingen aan het aardoppervlak. De on
nauwkeurigheid ir. de diepteligging is in de orde 
van 10 m, die in de omtrek in de orde van 100 m. 

- Bepaling van het flankverloop van een zoutpijIer 
met behulp van geofysische* metingen vanaf het 
aardoppervlak is problematisch; onzekerheden tot 
honderden meters kunnen optreden. 

- Geofysische* metingen aan het aardoppervlak schieten 
tekort voor verkenning van de inwendige vaak sterk 
onregelmatige opbouw van een zoutpijler. De opbouw 
van een zoutkussen of zout laag leent zich wel voor 
enige verkenning door middel van reflectie seismiek 
vanwege het doorgaans regelmatige patroon van de 
horizontale of licht-geplooide interne structuur*. 
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Fig. 6 Toepassingsprincipe van een boorgatradarsysteetn voor 
detectie van inhomogeniteiten (A) vanuit één boorgat 
(reflectiemethode; Nickel e.a. Geophysical Prospec
ting 31r 1987). 
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Fig. 7 Toepassingsprincipe van een boorgatradarsysteem voor 
detectie van inhomogeniteiten (A) tussen twee boor
gaten (absorptiemethode; Nickel e.a. Geophysical 
Prospecting 31, 1987). 
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Met betrekking tot geofysische* technieken vanuit boorgaten 
e.d. vermeldt de studie o.a. de volgende conclusies: 

- Geofysische* verkenning van de inwendige opbouw van 
een zoutstructuur is pas goed mogelijk wanneer boor
gaten beschikbaar zijn die in de zoutstructuur 
reiken. 

- Bij een boring is het mogelijk de opbouw van de 
ondergrond ter plekke van het boorgat direct en met 
grote nauwkeurigheid te bepalen. Tevens wordt daarmee 
een mogelijkheid geboden met boorgat-geofysisch 
onderzoek (met name radar*) de omgeving van het boor
gat nader te verkennen (figuur 6). 

- Bestaande boorgat-radarsystemen kunnen aangeven of 
natte of vochtige inhomogeniteiten* (anhydriet*. klei. 
pekel-insluitingen) met karakteristieke afmetingen 
van minstens 1 meter aanwezig zijn binnen een straal 
van ongeveer 30O-m om het boorgat dat gevuld is met 
een electrisch niet-geleidende vloeistof zoals olie. 

De aard van de inhomogeniteiten* volgt niet onomsto
telijk uit de metingen. Een vergroting van de dracht 
is te bereiken via radarmetingen tussen boorgaten 
onderling (figuur 7). 

- Met radarverkenningen vanuit mijngangen is een lange
re dracht en een hoger scheidend vermogen te bereiken 
dan vanuit boorgaten. 

- De technologie van boorgat-sonarsystemen* is in ont
wikkeling achtergebleven bij die van boorgat-radar. 

- Bevinden zich meerdere boorgaten in een zoutvoor
komen dan kunnen de vlakken die zich bevinden tussen 
verschillende paren boorgaten elektromagnetisch en 
akoestisch doorgelicht worden. 
Bij elektromagnetische doorlichting (radar*) kunnen 
afstanden tot ca. 2000-m worden overbrugd. 
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6. HYDROLOGIE 

6.1 Inleiding en overzicht van de atand van 2aken 

Het hydrologische* onderzoek dient in opzet 3 doelen: 

- Het leveren van een bijdrage aan een selectie van 
zout voorkomens voor nader onderzoek in een even
tuele volgende fase, alsmede het verschaffen van 
relevante hydrologische* informatie ten behoeve 
van de veiligheidsstudie. 

- De ontwikkeling van een hydrologisch* computermodel 
voor de beschrijving van het transport van mogelijk 
vrijkomende radionucliden* door de ondergrond met 
inbegrip van controle OP de betrouwbaarheid van dit 
model. 

- Evaluatie en indien nodig verbetering van de kwali
teit van hydrologische* verkenningsmethoden met het 
oog op veldwerk in een eventuele volgende fase. 

Met betrekking tot het als eerste genoemde doel is het 
volgende studieproject in uitvoering: 

- Studie van de hydrologische* en geochemische» eigen
schappen van enige diepe aquifers* in Noordoost- en 
Oost-Nederland (HYDRO-3)** 

Dit project, inhoudende een beschrijving van de hydrolo
gische* situatie boven en rond zoutvoorkomens, in uit
voering bij het R.I.V.M., is hoegenaamd afgerond. 
Met name voor de diepe* ondergrond manifesteert zich een 
gebrek aan lokatie-gebonden gegevens. Naar verwachting 
zal hydrologische* karakterisering van de omgeving van 
zoutvoorkomens daardoor in deze fase niet verder kunnen 
reiken dan regio- en/of formatietype* gebonden beschrij
vingen. 
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De tweede doe'lstel ling wordt nagestreefd met behulp van 
een drietal samenhangende onderzoeksprojecten: 

- Ontwikkeling van een hydrologisch* rekenmodel (METRO
POL) dat van essentieel belang is voor de Veiligheids-
studie. (HYDRO-5)** 

- Controle OP betrouwbaarheid van het hydrologische* 
rekenmodel (METROPOL) in de internationale hydrolo
gische verificatie en validatiestudie HYDROCOIN 
HYDRO-1)** 

- Migratie* van radionuclides door watervoerende lagen 
nabij zoutvoorkomens (HYDRO-2)**. Geochemisch* labo
ratoriumonderzoek naar verplaatsingen van radioactief 
materiaal door de watervoerende lagen in de onder
grond . 

De bij het R.I.V.M. plaatsvindende ontwikkeling van 
een hydrologisch* transportmodel (METROPOL) is in 1986 
in eerste aanleg afgerond. De wiskundige beschrijving 
van het geochemische* gedrag van radionuclides alsmede 
de invoer van experimenteel onderbouwde geochemische* 
gegevens zal in 1987 plaatsvinden. De controle op de 
betrouwbaarheid van het METROPOL-mode1. welke plaats
vindt door deelname aan de internationale studie 
HYDROCOIN en aan de Europese PAGIS-studie verloopt 
voorspoedig en wordt naar verwachting eind 1987 afge
rond. 

Aan het bereiken van het derde en laatstgenoemde doel 
wordt inhoud gegeven door middel van de volgende studie: 

- Evaluatie van hydrologische* verkenningsmethoden 
(HYDRO-4)*». Nagegaan wordt welke mogelijkheden de be
staande hydrologische* veldverkenningsmethoden bieden 
in relatie tot hetgeen men met het oog op evaluatie 
van potentieel geschikte lokaties wil weten, en welke 
verbeteringen eventueel gewenst zijn. 

Met deze evaluerende studie inzake hydrologische* verken
ningsmethoden zal het R.I.V.M. in april 1987 aanvangen. 
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Studie van geohvdrologische en geochemische* eigenschappen 
van enige diepe aquifers* in Noordoost- en Oost-Nederland 
IfflffiBQzll** 
Net de inventarisatie uit openbare bronnen van geohydrolo
gische en geochemische* gegevens is in de tweede helft van 
1985 door het R.I.V.M. een aanvang gemaakt. 
Inmiddels zijn in april 1985 eerste resultaten beschikbaar 
gekomen welke een overzicht omvatten van gegevens met be
trekking tot de diepe* ondergrond (afzettingen in Boven-
Palaeozolcum en Mesozolcum; zie ook de geologische tijd
schaal in figuur 8) in Noordoost- en Oost-Nederland. 
Kwantitatieve gegevens over de relatief minder goed door
latende laagpakketten van het Boven-Palaeozolcum en Meso
zolcum (kleisteen, schalie*, zoutsteen etc), zijn niet of 
nauwelijks beschikbaar. In mindere mate geldt dit ook voor 
de relatief beter doorlatende lagen (zandsteen e t c ) . 

Meestal zijn de kwantitatieve gegevens ongelijk verdeeld 
in de ruimte en slechts puntsgewijs voorhanden. Uit de 
inventarisatie is duidelijk gebleken, dat de betrouwbaar
heid bij het beschrijven van laagpakketten naar eigenschap
pen van de aquifers* en hydrogeologische karakteristieken 
voor geheel Noordoost- en Oost-Nederland te wensen overlaat. 

Verdere inventarisatie van gegevens met betrekking tot de 
ondiep gelegen laagpakketten levert vooralsnog een iets 
gunstiger beeld, in die zin dat meer gegevens beschikbaar 
zijn. doch evenwel niet lokatie-specifiek voor wat betreft 
de zoutvoorkomens. 

Een en ander zal naar alle waarschijnlijkheid inhouden dat 
in deze fase voornamelijk regio-gebonden karakteriseringen 
per formatietype*, mede op basis van interpretaties en 
inzichten in relevante processen, zijn te geven. 
Een afrondende rapportage over deze studie is in het 
eerste kwartaal van 1987 te verwachten. 

Ontwikkeling van het METROPOL-mode1 (HYDRO-5)»* 

Onontbeerlijk voor een goede uitvoering van de Veiligheids-
studie is een theoretisch goed onderbouwd en aan de prak
tijk getoetst rekenmodel voor de beschrijving van het 
transport van radionucliden* door de ondergrond. 
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De ontwikkeling van een dergelijk model is door het 
R.I.V.M. ter hand genomen en heeft via diepgaand theore
tisch werk op basis van laatste ontwikkelingen op dit 
gebied inmiddels geleid tot een in 1966 in eerste aanleg 
gereed gekomen METROPOL-model; internationaal heeft dit 
model veel waardering geoogst. Naast transport van radio
nuclides onder invloed van stroming van zoet water wordt 
in het METROPOL-mode1 eveneens het effect van dichtheids
verschillen van het grondwater, o.a. door veranderingen 
in de zoutconcentratie, meegenomen (12, 13, 14, 15). 
Aktiviteiten, zoals vergelijking met andere modellen (zie 
par. 6.5), nadere toetsing aan veldgegevens (zie par. 4.2) 
en inbouwing van resultaten van geochemische* experimenten 
(zie par. 6.4) kunnen in de toekomst aanleiding geven 
tot mogelijke aanpassingen van het METROPOL-mode 1. 

4 Migratie van colloidaal* en organisch gebonden radionucli
des door aquifers» nabij zoutvoorkomens (HYDRO-2)** 

De opzet van deze studie is, ten behoeve van invoer in het 
METROPOL-mode1 geochemische* gegevens te verschaffen. Deze 
gegevens omvatten karakteristieke grootheden betreffende 
de snelheid van radionucliden-transport en daarop van in
vloed zijnde processen in de ondergrond. 

Relevante radionuclides zijn daarbij: Americium-241, 
Plutonium-238, 239. 240. Neptunium-237 en Technetium-99 
(rasp. Am, Pu, Np en Tc). Deze radionucliden* worden in 
het laboratorium onderworpen aan een aantal zogenaamde 
batch*- en kolomexperimenten*. Dat houdt in, dat onder 
diverse voor de praktijk relevante omstandigheden (zuur
graad, zoutconcentratie, redoxpotentiaal*) de mobiliteit 
van genoemde nucliden in geologisch materiaal wordt 
bestudeerd. 

Deze laboratoriumstudie, die door het R.I.V.M. wordt uit
gevoerd, is per januari 1986 aangevangen en borduurt voort 
op reeds uitgevoerd migratie*-onderzoek van het R.I.V.M. 
in het kader van het EG-project MIRAGE (Migration of 
Radionuclides in the Geosphere; 16). Die MIRAGE-studie 
leerde, dat de migratie* van Am. Pu, Np en Tc sterk gere
duceerd wordt door adsorptie aan geologisch materiaal. 
Evenwel, de migratie*-snelheden variëren zeer sterk als 
gevolg van uitwendige parameters. Aanvullend onderzoek 
werd noodzakelijk geacht en heeft vorm gekregen in het 
nu lopende migratie*-onderzoek. Daarbij ligt de nadruk op 
specificatie van voornoemde grote variatie naar daarvoor 
verantwoorde1ijke parameters. 
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Als belangrijkste parameters zijn. volgens de onder
zoekers, te noemen: de redoxpotentionaal*, de zuurgraad 
en het organisch stofgehalte: deze factoren bepalen in 
hoge mate het gedrag van Aa, Pu. NP en Tc in geologische 
systemen (17). 

Bij het experimentele onderzoek zal gebruik worden gemaakt 
van speciale scheidingstechnieken teneinde moleculen van 
grote omvang (organische complexen*, colloiden*) en molecu
len van relatief kleine omvang (ionen) van elkaar te schei
den. 
Dit onderzoek heeft enige vertraging opgelopen doordat bij 
dit project betrokken gespecialiseerde projectmedewerkers 
van het R.I.V.N. noodgedwongen moesten worden ingezet ten 
behoeve van werkzaamheden in verband met de gevolgen van 
de ramp bij Tsjernobyl. Niettemin zullen de experimentele 
resultaten nog in 1987 ter beschikking komen. 

Toepassing van het METROPOL-mode1 in de internationale 
verificatie van hydrologische* modellen (HYDROCOIN: 
HYDRO-1) 

De controle op de betrouwbaarheid van het METROPOL-mode 1 
is reeds in gang gezet en wel in internationaal verband. 
De zogenaamde HYDROCOIN-studie die op Zweeds initiatief 
in 1984 is aangevangen, is gericht op vergelijking van in 
diverse landen in gebruik zijnde hydrologische* transport
model len (participatie van 22 project-teams met 27 compu
terprogramma's) . 

De modelvergelijking wordt in 3 onderdelen uitgevoerd. 
Begonnen is met een onderlinge vergelijking van de nume
rieke nauwkeurigheid van de modellen aan de hand van een 
aantal gekozen rekensituaties. Dit onderdeel is inmiddels 
afgerond. Enkele modelaanpassingen zijn thans in uit
voering. De overige twee onderdelen, welke zich achter
eenvolgens richten op toetsing met behulp van veld- of 
laboratoriumgegevens en op onzekerheids- en gevoeligheids
analysen, zijn reeds gedeeltelijk in uitvoering en zullen 
eind 1987 kunnen worden afgesloten. 
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Evaluatie van hydrologische* verkenninosmethoden 
fHYDR0-4)*« 

De doelstelling van dit project omvat het inventariseren, 
evalueren en aangeven van gewenste ontwikkelingen van: 

- methoden voor het meten van geohydrologische groot
heden in de ondergrond; 

- methoden van monstemame van zowel grondwater als 
bodemat er i aal om zo min mogelijk verstoorde mon
sters te verkrijgen. 

De noodzaak voor een dergelijke studie is ingegeven door 
praktische ervaring met hydrologische* veldmethoden; regel
matig heeft, in het buitenland uitgevoerd, geohydrologisch 
onderzoek tot problemen van meet- en interpretatie-techni
sche aard aanleiding gegeven. Tevens zullen in de studie 
aanbevelingen worden opgenomen met het oog op eventuele 
hydrologische* boringen en veldmetingen na fase 1. Daarbij 
zal aandacht worden geschonken aan optimalisatie in kwali
teit van resultaten en kosten van een mogelijk boorpro-
gramma. Per april a.s. zal met dit onderzoek een begin 
worden gemaakt en voor eind 1987 is een afsluitend rapport 
voorzien. 
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REOLOGIE* (studie van tijdsafhankelijk gedrag van 
spanning en vervorming in gesteenten) 

1 Inleiding en overzicht van de stand van zaken 

Met het reologische* onderzoek van fase 1 worden in grote 
lijnen de volgende doelen beoogd: 

- Verdieping van het inzicht in het lange-termijn 
ge^teentemechenische* gedrag van steenzout. 

- Inzicht te verkrijgen in de te verwachten omvang van 
stralingsschade* en mogelijke consequenties daarvan 
voor de mijnbouwtechnische vormgeving van een opberg-
faciliteit. 

- Schatting van de mogelijke invloed van inhomogenitei-
ten* op de isolatiecapaciteit van een zoutvoorkomen. 

In dit verband wordt een zestal projecten uitgevoerd. 
Deze worden hieronder beschreven met inbegrip van de 
stand van zaken per project. 

- Reologisch» gedrag en transporteigenschappen van droog 
en vochtig steenzout OP langc-termijn (REO-1)** 

Dit laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd door de Rijks 
Universiteit Utrecht. Het heeft ten doel. het inzicht in 
het reologisch* gedrag van vast steenzout te verdiepen, 
en een betrouwbare beschrijving te verkrijgen van de 
snelheid en wijze van samenkitting van zoutgruis onder 
druk. Deze gegevens zijn van belang voor de gesteenteme-
chanische* berekeningen in het kader van de Veiligheids 
Evaluatie. 

De uitvoering van dit onderzoek ligt vrijwel op schema. 
In 1986 is de aandacht vooral gericht geweest op het 
samendrukkingsgedrag van zoutgruis. dat gebruikt kan 
worden als materiaal voor opvulling van ruimten die in 
een opbergfaciliteit niet met afval worden gevuld. In 
1987 zal gewerkt worden aan een verdieping van het 
inzicht in het kruipgedrag* van vast steenzout. 
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OP het gebied van stralingsschade* in zout zijn in fase 
1 vier onderzoeken in uitvoering. Het gezamenlijke doel 
daarvan is, vast te stellen welke consequenties het ver
schijnsel stralingsschade*, en met name de daarmee 
gepaard gaande energie-opslag in het zout, kan hebben 
voor de lange-termijn.veiligheid van de opbergingen, en 
de in verband daarmee te treffen mijnbouwkundige voor
zieningen. 

Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken: 

- Interactie van rekristallisatie» en stralingsschade» 
in polvkristallijn» steenzout (REO-2)** 

Dit beperkte laboratoriumonderzoek, in uitvoering bij de 
Rijks Universiteit Utrecht, heeft ten doel, vast te 
stellen of het verschijnsel rekristallisatie* invloed 
heeft op ontstaan en omvang van stralingsschade*. 

Dit onderzoek is nagenoeg voltooid; het eindrapport zal 
begin 1987 beschikbaar zijn. De onderzoekers hebben uit 
het reeds verrichte deel van deze studie geconcludeerd, 
dat van rekristallisatie* zeker een remmende werking op 
de ontwikkeling van stralingsschade* mag worden verwacht, 
mits zich enig vocht (ca. 1 promille) in het zout 
bevindt. 

- Stralingsschade* in steenzout; Effencten van dosissnel
heid», onzuiverheden en vervormingen (REO-3)** 

Dit is een systematisch laboratoriumonderzoek, in uitvoe
ring bij de Rijks Universiteit Groningen, dat ten doei 
heeft, beter inzicht te verkrijgen in de relevante fysi
sche verschijnselen (m.u.v. rekristallisatie*), en met 
behulp van de experimentele gegevens en de verkregen in
zichten tot een betrouwbaar rekenmodel te komen. 

Voor dit laboratoriumonderzoek is een speciaal hierop 
toegesneden stralings- en analysefaciliteit opgebouwd, 
waarin vele honderden zoutmonsters zullen worden be
straald en geanalyseerd. Deze voorbereidende fase is 
vrijwel voltooid. In 1987 zullen de resultaten van de 
experimenten beschikbaar komen in de vorm van een geve
rifieerd rekenmodel voor zuiver zout. 
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- Stralingseffecten in een afvalopberging in steenzout 
(REO-5)** 

Dit project, in uitvoering bij het E.C.N., omvat bereke
ningen van dosis, dosissnelheid* en temperaturen in het 
zout rondom hoogactief* afval, alsmede - met behulp van 
deze grootheden en van de resultaten van RE0-2** en 
REO-3** - berekening van de uiteindelijk te verwachten 
stra1ingsschade*. 

Dit onderzoek is gestart met een berekening van de samen
stel ling van het afval (hoeveelheden en soorten radionu
clide^) . en van de daarmee samenhangende productie van 
warmte en straling. Deze gegevens zullen dienen als 
grondslag voor berekeningen van temperaturen, stralings-
doses en dosissnelheden in het zout rondom hoogactief* 
afval. Deze laatste berekeningen worden uitgevoerd in 
1987. 

- Stralingsschade-onderzoek van zoutmonsters uit de 
Brine-Migration-Test (REO-6)** 

In de ASSE-II mijn is door de BRD in samenwerking met de 
USA een twee jaar durende test uitgevoerd, waarbij zout 
in-situ bestraald is onder omstandigheden die vergelijk
baar zijn met wat in een opbergfaciliteit wordt verwacht. 
Na voltooiing van deze test zijn rondom de plaats waar 
de stralings- en warmtebronnen aanwezig waren, zoutmon
sters genomen. Deze zullen door het E.C.N, en de Rijks 
Universiteit Utrecht worden onderzocht op stralingsschade* 
en rekristallisatie*. Deze analysen zullen in 1987 worden 
voltooid. 

- De gevolgen van inhomogeniteiten* voor de isolatiecapa
citeit van zoutvoorkomens (REO-4)** 

Deze studie wordt uitgevoerd door het E.C.N. in samenwer
king met de Rijks Universiteit Utrecht en ae Rijks Geolo
gische Dienst. Doel is, na te gaan welke spanningen en 
vervormingen kunnen optreden door aanwezigheid in het 
zput van brokken materiaal met eigenschappen die afwijken 
Van die van steenzout (inhomogeniteiten*). Ook wordt na
gegaan of deze spanningen en vervormingen de isolerende 
kwaliteit van een zoutvoorkomen mogelijk beïnvloeden. 



- 74 -

In 1986 heeft deze studie geresulteerd in een beschrij
ving van inhomogeniteiten* die in Nederlandse zoutvoor-
komens verwacht mogen worden. Een eindrapport over deze 
studie is in voorbereiding. 

Reologisch gedrag van steenzout OP lange-termiin (REO-1)** 

In de Veiligheidsstudie wordt rekening gehouden met sce
nario's* waarin pekel door kan dringen tot in of nabij een 
opberging van radioactief afval in zout (zie hoofdstuk 4). 
Het REO-1 onderzoek is erop gericht, vast te stellen 
welke invloed de aanwezigheid van pekel (van buitenaf in 
het zout gedrongen of van nature reeds daarin aanwezig) 
heeft OP de reologie* van steenzout. Voorts wordt in dit 
onderzoek nagegaan, in hoeverre het transport van ionen 
(electrisch geladen deeltjes, bijvoorbeeld afkomstig van 
het afval) door het zout wordt beïnvloed door verschijn
selen die kunnen optreden tijdens het kruipen* (plastisch 
vervormen) van steenzout. Het gaat daarbij om dilatatie* 
(volumevergroting als gevolg van microscheurvorming) en 
oplossingsverschijnselen in vloeistoffilmpjes tussen de 
kristalgrenzen*. 

Voorafgaand aan het lopende reologie-onderzoek (REO-1) 
heeft het Instituut voor Aardwetenschappen van de Rijks 
Universiteit Utrecht reeds enige jaren laboratoriumonder
zoek verricht naar het gedrag van steenzout op lange-
termijn, waarbij de aandacht vooral gericht was op de 
invloed van vocht. 

Over dit onderzoek, dat is getiteld: " The influence of 
f luid-roek interaction on the rheology of salt rock and 
on ionic transport in the salt", is in de verslagperiode 
een tweedelig rapport verschenen (18). Alhoewel dit 
onderzoek geen deel uitmaakt van fase 1 van het OFLA-
programma, zullen de belangrijkste conclusies hieronder 
kort worden weergegeven, omdat deze de basis vormen voor 
het thans lopende onderzoek REO-1**. 

De resultaten van deze gesteentemechanische* experimenten 
hebben de onderzoekers tot de conclusie gebracht, dat 
steenzout met daarin het van nature aanwezige vocht 
onder relatief lage belasting die gedurende zeer lange 
tijd optreedt, gemakkelijker kruipt* (plastisch vervormt) 
en relaxeert (relaxatie - wegebben van spanning bij 
gelijkblijvende vervorming), dan op grond van voorgaand 
onderzoek mocht worden verwacht. Deze conclusie?geldt 
zolang er geen microscheurvorming in het zout optreedt, 
d.w.z. bij voldoende hoge alzijdige voordruk. ' 
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Wat betreft het ionentransport vermeldt het rapport, dat 
de doorlatendheid van ongestoord steenzout verwaarloos
baar gering is zelfs als de gesteentedruk laag is. 
In een schil van 1 a 2 m buiten mijngaIerijen mag micro-
scheurvorming in het zout verwacht worden. Hier is sprake 
van een geringe verhoging van de doorlatendheid. Indien 
de gesteentedruk voldoende hoog is, groeien de micro-
scheuren geleidelijk weer dicht. Nader onderzoek is nodig 
(onderdeel van OPLA-fase 1) om het tempo daarvan te 
bepalen. 

Waargenomen is. dat de microscheurtjes capillaire werking 
hebben t.o.v. pekel. Zoals verwacht, is weinig retentie 
waargenomen; d.w.z. dat in pekel opgeloste radioactieve 
deeltjes bij stroming door de haarscheurtjes in oplossing 
blijven. De enige waargenomen uitzondering is Strontium 
2+, dat als Sr S04 neerslaat. 

Van het lopende REO-1** project kunnen de volgende voorlo
pige resultaten worden genoemd. 

Dit project omvat laboratoriumonderzoek, gericht OP: 

- Verbetering van de kennis over het lange-termijn ge-
steentemechanisch* gedrag van steenzout onder verschil
lende omstandigheden van vloeistofgehalte, vloeistof-
druk, korreldiameter en alzijdige voordruk. 

- Bepaling van de invloed van alzijdige druk. vloeistof-
druk, temperatuur en deviatorische spanning (verschil
len tussen horizontale en vertikale) op microscheur
vorming en doorlatendheid. 

- Bepaling van het kruipgedrag* van zoutgruis bij samen-
drukking (compactiekruip)* en doorlatendheid van zout-
met haarscheurtjes, zoutgruis en anhydriet*. in 
droge en vochtige toestand. Hiertoe behoort ook het 
opstellen van een recept voor zoutgruis dat met het 
oog op gebruik als zgn, backfill* (opvulling van niet 
met afval gevulde holten) snel aaneen groeit tot vast 
steenzout. Relevante processen zijn daarbij: kruipge
drag* van het zoutgruis, en rekristallisatie*. 

Het tot nu toe uitgevoerde theoretische en experimentele 
werk is hoofdzakelijk gericht geweest OP compactiekruip* 
en doorlatendheid van zoutgruis, en in mindere mate op 
verbetering van de kennis over het lange-termijn gedrag 
van vast steenzout. 
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Voor compact i «kruip* van zout gruis is een wiskundige uit
drukking afgelegd, uitgaande van een viertal verschillen
de mogelijke mechanismen van zouttransport tijdens de 
compactiekruip*. Deze uitdrukking is voor relatief 
geringe waarden van samendrukking (< 15%) bevestigd door 
de uitgevoerde experimenten. Onder andere is gebleken dat 
de compactie aanzienlijk sneller gaat naarmate de korrel-
diameter kleiner is, e;i dat de compactiesnelheid afneemt 
naarmate de compactie verder voortschrijdt. Voor grotere 
waarden van de compactie kunnen de conclusies nog niet 
worden afgerond. 

De tot nu toe uitgevoerde experimenten gericht op een 
verdieping van het inzicht in van het lange-termijn 
gesteentemechanisch* gedrag van vast steenzout bevestigen 
de in het voorgaande onderzoek getrokken voorlopige 
conclusies. 

Stralingsschade-onderzoek (RE0 2. 3. 5. 6)»* 

Voorafgaand aan fase 1 van het OPLA-programma is door de 
Rijks Universiteit Groningen literatuuronderzoek verricht 
naar het verschijnsel stralingsschade* in zout. Aan het 
rapport over deze studie zijn de volgende constateringen 
ontleend: 

- Onder invloed van ioniserende* straling kunnen in de 
steenzoutkristallen veranderingen (defecten) ontstaan. 
Een deel daarvan bestaat uit natriumcolloiden. 
Dit zijn stukjes metallisch natrium bestaande uit 
enige tientallen tot vele duizenden natriumatomen. 

- Hiermee samenhangend wordt een deel van de OP een 
kristal vallende stralingsenergie daarin vastgelegd. 

- Verschillende onderzoekers hebben zich reeds met dit 
verschijnsel bezig gehouden. In de desbetreffende 
publicaties is een hoeveelheid meetgegevens, alsmede 
een voorlopig theoretisch model te vinden. 
Dit voorlopige model behoeft nog enige aanpassing. 
Daartoe is zowel experimenteel als theoretisch werk 
nodig. 

In het OPLA-programma is dit experimentele en theoreti
sche werk opgenomen, omdat op basis van de bestaande 
kennis niet mét zekerheid kan worden vastgesteld, of en 
zo ja, welke maatregelen ter beperking van stralingsscha
de* en bijbehorende energie-opslag noodzakelijk zijn voor 
een veilige opberging. 
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In fase 1 worden op het gebied van stralingsschade* vier 
projecten uitgevoerd door de Rijks Universiteit van 
Groningen en Utrecht, en door het E.C.N. 

De Rijks Universiteit Groningen voert een systematisch 
onderzoek uit dat is getiteld: Stralingsschade* in zout: 
Effecten van dosissnelheid*, onzuiverheden en vervormingen 
(REO-3). 
Dit omvat zowel systematisch laboratoriumonderzoek als 
theoretische beschouwingen. Het doel is, te komen tot een 
betrouwbaar rekenmodel voor stralingsschade* in zout, 
waarmee in het laboratorium gemeten waarden voor schade-
opbouw en energie-opslag kunnen worden geëxtrapoleerd naar 
omstandigheden die in het zout rondom KSA-canisters* 
zullen optreden. De meetresultaten zullen worden gebruikt 
voor verificatie van het rekenmodel. 

Het experimentele programma van dit onderzoek omvat 
bestraling van vele honderden kleine monokristallijne* 
zoutmonstertjes van uiteenlopende samenstelling (diverse 
onzuiverheden) bij verschillende temperaturen en dosis-
snelheden*. Vervolgens zullen deze worden geanalyseerd op 
de aanwezige defecten en opgeslagen energie. In de ver
slagperiode zijn de experimentele opstellingen, waaronder 
een speciaal voor dit onderzoek ontworpen bestralingsfa
ciliteit, opgebouwd en zijn vele honderden monsters 
geproduceerd. 
In de voortgang is een vertraging van enkele maanden 
geconstateerd die echter niet OP het kritieke pad voor de 
afronding van de eerste fase ligt. In het komende jaar 
zullen bestralingen en analysen worden uitgevoerd, waar
over eind 1987 zal worden gerapporteerd. 

Bovenstaand onderzoek heeft betrekking op verschijnselen 
binnen de kristallen. Verschijnselen die samenhangen met 
het gedrag van grensvlakken tussen de kristallen kunnen 
in dat onderzoek niet goed worden beschouwd. Uit onderzoek 
dat de Rijks Universiteit Utrecht in de afgelopen jaren 
in OPLA- en EG-verband heeft uitgevoerd, hebben de des
betreffende onderzoekers geconcludeerd, dat dez ver
schijnselen in dit verband verdere beschouwing verdienen. 
Het gaat hier om rekristallisatie* van zout, waarbij door 
verplaatsing van kristalgrenzen* door het zout nieuwe, 
defect-arme kristallen ontstaan ten koste van oude, meer 
defect-rijke kristallen. Dit verschijnsel doet zich uit
sluitend voor indien het zout enig vocht bevat, hetgeen 
in het algemeen het geval is. 
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Van het optreden van rekristallisatie* mag een remmende 
werking op de ontwikkel ing-van stralingsschade* worden 
verwacht. Op voorhand was echter niet zeker of bestraald 
zout rekristalliseert zoals boven beschouwd. Sinds maart 
1985 is daarom bij de Rijks Universiteit Utrecht een 
beperkt laboratoriumonderzoek in uitvoering, gericht op 
bepaling van rekristallisatie*-sigenschappen van bestraald 
steenzout. en van de invloed van rekristallisatie* op 
stralingsschade* (KEO-2)**. 

De tot nu toe verkregen resultaten laten zien dat indien 
enig vocht (ca.l promille) aanwezig is in het zout rondom 
de canisters met KSA* - het gaat hier om een "schil" van 
enkele decimeters dikte - deze rekristallisatie* ook in 
bestraald zout zal optreden en de ontwikkeling van stra
lingsschade* sterk zal remmen. A*i.oewel steenzout van 
nature meestal meer dan 1 promille water bevat, is dat 
rondom een KSA-boorgat niet geheel zeker, omdat dit enige 
tijd open staat voordat het zich door convergentie tegen 
de KSA-canisters* sluit en het aanwezige vocht gedurende 
die tijd zou kunnen verdampen. Daarom wordt thans onder
zocht welke vochtgehalten en welk rekristallisatiegedrag 
in die omstandigheden verwacht kunnen worden. Het eind
rapport over dit project zal begin 1987 verschijnen. 

Duitse en Amerikaanse onderzoekers hebben in de ASSE-II 
mijn recentelijk een twee jaar durende test uitgevoerd, 
waarbij zout in-situ bestraald is onder omstandigheden 
die vergelijkbaar zijn met wat in een opbergfaciliteit 
mag worden verwacht. Nadien zijn zoutmonsters genomen 
rondom de plaats waar de stralings- en warmtebronnen 
aanwezig waren geweest gedurende de test. 
Deze monsters bieden een unieke mogelijkheid tot prak
tijkverificatie van bevindingen uit de Groningse en 
Utrechtse onderzoeken (REO-2 en 3). Een deel van de?e 
monsters is in het kader van de samenwerking met de GSF 
ter beschikking gesteld aan het E.C.N, en de Rijks Uni
versiteit Utrecht. Deze monsters zullen worden onder
zocht op stralingsschade* en rekristallisatie*. Uiter
aard zal tevens worden berekend bij welke temperatuur, 
dosis en dosissnelheid de straling van de monsters heeft 
plaatsgevonden. Met bovenstaande gegevens verwachten de 
onderzoekers te kunnen vaststellen of rekristallisatie* 
bij omstandigheden zoals verwacht in een opbergfacili
teit een belangrijke invloed heeft op de ontwikkeling 
van stralingsschade* ter plaatse. Dit onderzoek zal in 
1987 worden uitgevoerd. 
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Uit hetgeen tot dusver bekend is over stralingsschade* kan 
men concluderen, dat de energie-opslag sterk afhankelijk 
is van dosis, dosissnelheid* en temperatuur. Ook bekend 
is, dat deze grootheden in het zout rondom KSA-canisters* 
in tijd en plaats sterk variëren. Het is dus van belang, 
het verloop van deze grootheden in tijd en plaats goed te 
kwant i f i ceren. 

Als onderdeel van het project Stralingsschade* in zout 
(REO-5)** heeft het B.C.N, in dit verband berekeningen 
van temperatuur, dosis en dosissnelheid* voor de in 
fase 1 beschouwde opbergconcepten* en -strategieën ver
richt. Met deze resultaten als grondslag zal het E.C.N, 
voorts m.b.v. computerberekeningen schattingen maken van 
de te verwachten stralingsschade* en de daarmee samenhang
ende energie-opslag, alsmede van de mogelijke temperatuui— 
verhogingen bij vrijkomen van opgeslagen energie. Daarbij 
zal rekening worden gehouden met de onderzoeksresultaten 
uit Groningen (REO-3)** en Utrecht (REO-2)**. 

7.4 De invloed van inhomogeniteiten» voor de isolatiecapaciteit 
van een zoutvoorkomen (REO-4)»* 

Dit onderzoek heeft ten doel, te komen tot een reële schat
ting van maximaal te verwachten spanningen en eventuele 
andere thermo-mechanische* verschijnselen als gevolg van 
aanwezigheid in een zoutvoorkomen van hoeveelheden mate
riaal met thermo-mechanische* eigenschappen die afwijken 
van steenzout. Daartoe worden thermo-mechanische* gevoelig-
heidsberekeningen uitgevoerd (E.C.N.). Voorts is een 
literatuurstudie verricht (R.G.D.) naar het voorkomen van 
inhomogeniteiten*, alsmede naar de thermo-mechanische* 
eigenschappen daaivan (Rijks Universiteit Utrecht). 

De literatuurstudie heeft geresulteerd in een beschrijving 
van de paleogeografie* van het Zechstein*, van de nadien in 
het zout opgetreden veranderingen, en van de te verwachten 
interne opbouw van Nederlandse zoutvoorkomens. Ten behoeve 
van de overzichtelijkheid zijn de bevi dingen bij dit laat
ste onderdeel samengebracht in een drietal schematische 
weergaven die illustratief zijn voor hetgeen verwacht mag 
worden m.b.t. Nederlandse zoutstructuren (figuren 9a, 9b 
en 9c). Twee daarvan (èèn voor een zoutkussen, en één voor 
een zoutkoepel) zullen in de verdere berekeningen worden 
betrokken. 
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MIJHBOUWTECHNIEK 

Inleiding en overzicht van de stand van zaken 

Het mijnbouwtechnisch onderzoek beoogt een 3-ledig doel. 
te weten: 

- Met nagaan van de mijnbouwtechnische haalbaarheid 
van de beide hoofdopbergconcepten als essentieel 
uitgangsgegeven voor de Veiligheidsstudie. 

• Aantonen door middel van een demonstratieproject 
dat een veilige bedrijfsvoering van een opbergmijn 
voor hoogactief* afval mogelijk is. 

- Praktijk-toetsing van rekenmodellen ten behoeve van 
de Veiligheidsstudie. 

Ten behoeve van het bereiken van de eerste doelstelling 
is het volgende project in het programma opgenomen: 

- Studie inzake de voorontwerpen van opbergconcepten* 
(MIJBO-1)** 

Deze studie is in april 1986 afgerond en concludeert in 
algemene zin dat de beide hoofdopbergconcepten qua aanleg 
en bedrijfsvoering in steenzoutvoorkomens in Nederland 
realiseerbaar zijn, met uitzondering van de drooggepompte 
cavernen in een diep gelegen zout laag vanwege onzekerheid 
omtrent de vormvastheid. 

Voor wat betreft de aan te brengen afsluitingen in beide 
hoofdopbergconcepten wordt een verschil geconstateerd. 
Voor het mijnconcept zijn die technische barrières OP 
beheersbare en controleerbare wijze aan te brengen, bij 
het boorgaten/cavernen-concept is dat naar huidig inzicht 
niet zonder meer mogelijk en kan- slechts de kwaliteit van 
het afdichtingsmateriaal worden gewaarborgd. 

Het bovenstaande hangt deels samen met het feit dat 
elders in de wereld met name de mijnoptie wordt bestu
deerd en ontwikkeld, waarbij sprake is van uitgebreide 
in-situ tests. Voor de boorgatenoptie is dat niet het 
geval. 
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Extrapolatie van kennis en ervaring, die op het gebied 
van diepe boorgaten in de olie- en gaswareid aanwezig is, 
naar grotere boorgatdiameters bij opberging van' radio
actief afval, zou omvangrijke experimentele onderbouwing 
vergen. Zoals bekend valt dit buiten het bestek van 
fase 1. De vraag welk belang dit geconstateerde verschil 
heeft voor de lange-temijn veiligheid van opberging, 
is aan de orde in de Veiligheidsstudie. 

De twee overige doelstellingen worden nagestreefd door 
uitvoering van een tweetal gezamenlijke. Duits-Neder-
landse projecten, te weten: 

- Deelneming in het HAW (High Active Waste)-proefOP-
slaqproject in de ASSE-II zoutmijn in de Bondsrepu
bliek Duitsland (MIJBO-2)**: 

- Bewakingsmethoden bii het droog boren van 300-m en 
600-ro diepe opberggaten. alsmede het uitvoeren van 
convergentie- en drukmetingen in de ASSE-II mijn 
in de Bondsrepubliek Duitsland (MIJBO-3)**. 

Het HAW-project (MIJBO-2)** is in essentie opgezet als 
een demonstratieproject waarbij alle wezenlijke onder
delen van de bedrijfsvoering van een opbergmijn voor 
hoogactief* afval worden ontwikkeld en beproefd. Deze 
proefopberging is van internationale betekenis voor wat 
betreft de haalbaarheid van het mijnconcept. In het 
kader van haar 3e-vijfjarenprogramma voor onderzoek het
welk de periode 1985-1990 beslaat heeft de EG dit Duitse 
project, waarin Nederland participeert voorzien van een 
subsidie. Voornoemde participatie biedt Nederland voor 
wat betreft het mijnconcept de mogelijkheid de interna
tionale aansluiting op het terrein van geologische 
opberging van radioactief afval in steenzout in aktieve 
zin vorm te geven. 
In dit project worden naast bedrijfsvoeringstechnische 
zaken tevens een groot aantal experimenten uitrevoerd; 
deze hebben onder meer betrekking op: 

- onderzoek naar het vrijkomen van pekel en gascom-
ponenten ten gevolge van warmtebelasting en straling 
OP het zout; 

- onderzoek van gesteentemechanische* spanningsvelden 
en de daaruit resulterende vervormingen in en rond 
de proefopberging; 
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- ontwikkeling en beproeving van meetmethoden voor 
een opbergfaciiiteit gedurende de aanleg en be
drijf speriode ten behoeve van de veiligheid. 

De Nederlandse inbreng bij dit project bestaat, naast 
het leveren van een aantal essentiële componenten voor 
de bedrijfsvoering, uit controle OP de betrouwbaarheid 
van de gesteentemechanische* rekenmodellen; deze model
len zullen reeds in fase 1 toepassing vinden. Ten aan
zien van de voortgang kan worden vermeld dat het meren
deel van de componenten is besteld en reeds gedeeltelijk 
is afgeleverd en wordt getest. Tevens zijn een aantal 
gesteentemechanische* voorspellingsberekeningen uitge 
voerd. 

Dit project heeft sinds de aanvang in 1985 o.a. door 
aanvullende randvoorwaarden vanwege de verantwoordelijke 
overheden in de Bondsrepubliek Duitsland gesteld aan 
ontwerponderdelen, en als gevolg van gebleken grotere 
complexiteit van het ontwerp dan was voorzien, circa 
1 jaar vertraging opgelopen. 
Momenteel verkeert het HAW-project in de fase van in
strumentatie-technische voorbereidingen. 

In het MIJBO-3** project, waarin de Bondsrepubliek Duits
land (GSF) en Nederland (E.C.N.) eveneens samenwerken, 
worden op basis van door de GSF ontwikkelde droogboor-
technieken* twee gaten geboord, waarvoor bewakingsmetho
den worden ontwikkeld. Deze vanuit mijngangen droog te 
boren verticale opberggaten vormen een belangrijk onder
deel van het mijnconcept. De resultaten van dit project 
zullen o.a. worden aangewend voor het bereiken van de 
voornoemde doelstellingen van het mijnbouwkundig onder
zoek. 

In het kader van haar 3e-vijfjarenprogramma voor onder
zoek heeft de EG ook dit project voorzien van een onder
steunende subsidie. ~ 

Naast de ontwikkeling van bewakingsmethoden worden in 
het "600-m gat" een groot aantal gesteentemechanische* 
metingen verricht ten behoeve van controle OP de betrouw
baarheid van rekenmodellen. In de desbetreffende lokatie 
in de ASSE-II mijn is reeds een voorboring uitgevoerd en 
tevens zijn door de GSF een aantal relatief ondiepe gaten 
met een grote diameter succesvol tot stand gebracht. 
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Met het ontwerpen van de noodzakelijke apparatuur voor de 
experimenten in het "600-m gat" is een aanvang gemaakt. 
Ook dit project heeft sinds de aanvang in 1985 een achter
stand van circa 1 jaar opgelopen. 

8.2 Studie inzake het voorontwerp van opbergconcePt;en* 

In april 1986 is door Van Hatturn en Biankevoort B.V. een 
voorontwerpenstudie naar de voor OPLA relevante opberg-
concepten* afgerond. Het eindrapport over die studie is 
getiteld "Lokatie-onafhankelijke studie inzake aanleg, 
bedrijfsvoering en afsluiting van mogelijke faciliteiten 
voor de definitieve opberging van radioactief afval in 
steenzoutformaties in Nederland". De studie naar moge
lijkheden van definitieve opberging van radioactief 
afval is gebaseerd op "proven technology". 
De volgende twee hoofdconcepten voor opberging zijn 
bestudeerd •. 

- Vanaf het aardoppervlak in diepboorgaten (voor hoog-
actief* afval) en cavemen (voor laag*- en middel-
actief* afval) ; 

- In een conventionele mijn (voor alle soorten afval). 

Bij de studie wordt uitgegaan van afvalstromen van ver
schillende omvang en van opberging in een drietal 
mogelijke zoutformaties (zoutpijler, -kussen, -laag). 

Enkele belangrijke conclusies die deze studie heeft op
geleverd zijn: 

- De aanleg en bedrijfsvoering van een opbergfaci-
liteit. hetzij in de vorm van diepboorgaten en 
cavernen hetzij als mijnconcept, voor radioactief 
afval met huidige technieken in de steenzoutvoor-
komens van Nederland is mogelijk. Deze conclusie 
geldt echter niet voor een droog bedreven caverne 
in zout lagen op grotere diepte vanwege onzekerheid 
omtrent de vormvastheid. 

- Ten aanzien van de afsluitingen wordt aangegeven 
dat duidelijke verschillen zijn aan te geven in 
de technisch-kwalitatieve beoordeling van deze 
afsluitingen voor de beide hoofdconcepten. 
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Deze verschillen berusten in hoofdzaak op de mogelijk
heid deze op beheersbare en controleerbare wijze aan 
te brengen. Ten aanzien van de te realiseren techni
sche barrières, moet er van worden uitgegaan dat 
deze wat betreft de technisch-kwalitatieve aspecten 
alleen in de beschreven mijnconcepten volledig ge
waarborgd kunnen worden, waarbij, indien barrières 
gespreid over een langere periode gebouwd worden 
(te denken is aan 5 jaar of langer) ook langdurige 
controle en eventueel herstel dan wel volledige 
vervanging tot de mogelijkheden behoort. Voor de 
diepboorgaten en cavernen concepten is dit naar 
huidig inzicht volgens de studie uitgesloten en 
kan slechts de kwaliteit van het in te brengen af
dicht ingsmateriaal worden gewaarborgd. 
In hoeverre voornoemde verschillen in technisch-
kwalitatieve beoordeling van de afsluitingen in 
de beide hoofdconcepten echter maatgevend zijn 
voor de lange-termijn veiligheid van de opberging, 
dient uit een te maken veiligheidsanalyse en 
radiologische toetsing te volgen. 

- De aan de technische barrières toegekende eigen
schappen, te weten de te verwachten waterdichtheid 
(gekarakteriseerd door afmetingen en permeabili-
teit*) en de technische levensduur, zijn gebaseerd 
op de veronderstelling dat de eigenschappen en 
gedragingen van de toegepaste materialen in een 
steenzoutmilieu en over een langere tijd niet 
veranderen ten opzichte van wat thans hierover 
bekend is. 
De toelaatbaarheid van deze veronderstellingen 
dient tijdig met medeneming van gegevens met be
trekking tot het zoutmilieu ter plaatse van 
mogelijke lokaties voor de definitieve opberging 
van radioactief afval, middels onderzoekingen in 
samenhang met wiskundige modellen voldoende te 
worden aangetoond. Hierbij dienen de resultaten en 
mogelijke eisen voortkomend uit een voor fase 1 
uitgevoerde veiligheidsanalyse en radiologische 
toetsin» eveneens in de beoordeling te worden 
betrokken. 

Grosso modo signaleert de studie m.b.t. de geologische 
opberging van radioactief afval een verschil voor wat 
betreft de aan te brengen afsluitingen tussen beide 
hoofdopbergconcepten. Dat verschil hangt deels samen 
met het feit dat eLders in de wereld met name de mijn-
optie wordt bestudeerd en ontwikkeld, waarbij sprake is 
van uitgebreide in-situ tests. 
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Voor de boorgatenoptie is dat niet het geval. Extrapola
tie van kennis en ervaring, die op het gebied van diepe 
boorgaten in de olie- en gaswereld aanwezig is, naar 
grotere boorgatdiameters vereist voor opberging van 
radioactief afval, zou experimentele onderbouwing vergen. 
Zoals bekend valt dit buiten het bestek van fase 1. 

Naast mijnbouwkundige overwegingen en conclusies bevat 
het rapport over deze studie enkele indicaties van kosten 
voor aanleg, bedrijfsvoering en afsluiting van de onder
zochte opbergcor.cepten* en -strategieën. Deze indicaties 
lopen uiteen al naar gelang opbergstrategie (d.w.z. 
hoeveelheid afval en duur van de interimopslag*) en OP-
bergconcept* (combinatie van techniek en formatietype*). 
Voor opbergstrategie A (500 MWe, 50 jaar interimopslag*) 
lopen de kostenindicaties uiteen van ca. fl. 240 min tot 
ca. fl. 480 min. Voor strategie B (als A. echter met 
3000 MWe) komen deze indicaties uit tussen ca. fl. 630 
min en fl. 900 min. Strategie C (als B, echter met 10 
jaar interimopslag*) komt dan duurder uit dan B. omdat 
daarbij de opbergfaciliteit gedurende ca. 30 jaar in 
bedrijf is, tegenover slechts ca. 10 jaar bij strategie 
B. Strategie C is op te vatten als een variant op het 
terzake vastgestelde beleid, dat uitgaat van een centra
le bovengrondse interimopslagfaciliteit die gedurende 
50 a 100 jaar wordt bedreven. 

8.3 Deelneming in het HAW-proefopslagproject in de ASSE-II 
zoutmiin (BRD) (MIJBO-2)** 

Het HAW-project in de zoutmijn ASSE-II (zie ook fig. 10a 
en 10b) in de Bondsrepubliek Duitsland vervult de functie 
van "pilot plant"-onderzoek met het oog op mogelijke 
definitieve opberging in de zoutkoepel Gorleben. 

Vanwege het verstrekkende belang verbonden aan deze ge
zamenlijk Duits-Nederlandse proefopberging gericht op de 
algemene haalbaarheid van geologische opberging in steen-
zout wordt dit project door de EG, in het kader van haar 
derde onderzoekprogramma terzake, financieel ondersteund. 
Als zwaartepunten van dat project kunnen worden genoemd: 

- Demonstratie van een transport- en handlingssysteem 
voor hoogactief* afval. 
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- Onderzoek naar het vrijkomen van vloeibare en 
gasvormige komponenten als gevolg van slraiing 
en warmte-afgifte door hoogactieve* stralingsbron
nen verpakt in canisters in opberggaten in de 
zoutmijn. 

- Gesteentemechanisch* onderzoek o.a. met betrekking 
tot bepaling van de deformatie van opberggaten en 
gericht op controle van de betrouwbaarheid van 
rekenmodellen. 

- Ontwikkeling en testen van meetmethoden voor 
veiligheidsbewaking gedurende aanleg en bedrijfs
voering van een opbergfaciliteit. 

De Nederlandse bijdrage aan voornoemd onderzoek bestaat 
uit E.C.N.-aktiviteiten betreffende: 

- Controle op de betrouwbaarheid van gesteentemecha-
nische* rekenmodellen d.m.v. het uitvoeren van 
gesteencemechanische* analysen; 

- Verzorgen van instrumentatie voor instrumentatie-
en engineering-werkzaamheden t.b.v. deformatie
bepalingen, boorgat-geleidingssystemen voor 
canisters, elektrische verwarmingssystemen en 
meetapparatuur voor precieze bepaling van zout-
druk en deformatie; 

- Ontwikkeling en levering van e&n data-collectie 
systeem* voor het gehele HAW-project; 

- Ontwikkelen en uitvoeren van ultrasone* technieken 
voor meting van microscheurvorming in zout; 

- Meting van stralingsschade* aan steenzoutmonsters. 

Sinds de aanvang van het project in 1985 is de Commissie 
OPLA enkele malen van de voortgang van de werkzaamheden 
op de hoogte gesteld. 
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Veel aandacht en extra inspanning vereiste in de afge
lopen periode de toetsing van diverse ontwerponderdelen 
aan aanvullende randvoorwaarden van de verantwoordelijke 
overheden in de Bondsrepubliek Duitsland. In dat kader 
speelt bijvoorbeeld de voorwaarde dat voor deze proefop
slag de canisters met hoogradioactief* uateriaal binnen 
korte tijd uit de opberggaten terughaalbaar moeten zijn, 
een belangrijke rol voor de wijze van uitvoering van 
allerlei experimenten. Dit bracht noodzakelijkerwijze 
met zich mee dat de opberggaten volledig dienden te 
worden bekleed met een drukvaste verhuizing*, welke 
continu op vervorming dient te worden gecontroleerd, 
hetgeen gevolgen heeft voor te bestuderen stralings- en 
gesteentemechanische* processen in het steenzout rond de 
opberggaten. 

Een en ander resulteerde in een aanmerkelijk gecompli
ceerder ontwerp dan aanvankelijk was voorzien. O.a. door 
voornoemde aspecten heeft het HAW-project sinds de aan
vang in 1985 een vertraging van ca. 1 jaar opgelopen. 

Naast de nodige ontwerp-werkzaamh^den door het E.C.N, is 
in 1986 een eerste deelstudie afgerond naar de relatie 
tussen gesteentemechanisch* gedrag van steenzout en het 
ontwerp van de vereiste verhuizing* van de opberggaten. 
Mede op basis van deze studie werd een waarde afgeleid 
voor de dikte van voornoemde verhuizing* waarmee aan de 
Duitse randvoorwaarden kan worden voldaan. 

Het gehele HAW-project heeft een looptijd van 1985 tot 
1993. Vóór 1988 dienen de voorbereidingen te zijn afge
rond, zodat in het 2e kwartaal van 1938 de opberggaten 
met canisters met hoogactief* materiaal kunnen worden 
gevuld, waarna dan de werkelijke experimenten een aan
vang nemen. In het kader van het 3e-vijfjarenprogramma 
van de EG terzake van onderzoek naar geologische op
berging van radioactief afval, participeert het E.C.N. 
van 1985-1990 in het HAW-project. 

Voor de eindrapportage van fase 1 van het OPLA-programma 
zijn met name de resultaten van gesteentemechanische* 
analysen uit het HAW-project van relevantie te achten. 
Naar verwachting zullen die resultaten bijdragen aan 
verdere verhoging van de bruikbaarheid van gesteente
mechanische* rekenmodellen. Een en ander leidt tot een 
verbetering van de voorspelling van het gesteentemecha-
nisch* gedrag van steenzout onder, voor opberging 
relevante omstandigheden, d.w.z. in aanwezigheid van 
warmteproducerend radioactief afval. 
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8.4 Bewakingsmethoden voor het droogborcn van 300-m en 600-m 
diepe opberqqaten. alsmede het uitvoeren van convergentie-
en drukmetirwen fMIJBO-3)»* 

Eind 1979 is in opdracht van het E.C.N, en in samenwerking 
met GSF in de ASSE-II zoutmijn in de BRD een experiment 
voor het droogboren van een 300-m gat (diameter 30 cm) 
vanuit een mijngang uitgevoerd (19). Aansluitend zijn in 
dit gat een aantal metingen verricht ter bestudering van 
het gedrag van het steenzout. 

Alhoewel het boorexperiment succesvol werd afgerond, is 
de gebruikte boortechniek slechts toepasbaar voor gaten 
met een relatief beperkte diameter. 
Derhalve werd besloten een droogboortechniek**te ontwik
kelen voor het kunnen realiseren van gaten met grotere 
diameters en diepten. 

De GSF ontwikkelt in samenwerking met een Duitse industri
ële partner deze boortechniek en boort 2 gaten: t.w. een 
van 300-m diep met een diameter van 1 m en ëèn van 600-m 
diep met een diameter van 0,6 m, waarin door GSF en E.C.N, 
gemeenschappelijk een aantal experimenten worden uitge
voerd . 

Tot die experimenten behoren o.a. het meten van de in het 
algemeen zeer geringe hoeveelheid gassen (kooldioxide, 
methaan en zwavelwaterstof) die gedurende het boorproces 
vrijkomen en het nemen van boorgruis-monsters tijdens het 
boren. Naast beveiliging om arbeidstechnische redenen 
hebben deze experimenten tot doel het verder verifiëren 
van de, van te voren door middel van geologische verken
ningsboringen, vastgestelde geologische structuren van 
het "veld" waarin de gaten worden aangelegd. Naast deze 
experimenten zullen OP verschillende diepten in het boor
gat convergentie en drukmetingen worden uitgevoerd, 
waarvan enkele onder plaatselijke verwarming van het 
steenzout ter bestudering van het gedrag van het steen
zout rond het boorgat. Deze metingen zijn mede van 
belang voor het analytisch onderzoek van het HAW-project. 

Evenals bij het HAW-project is ook in dit project sinds 
de aanvang in 1985 vertraging opgetreden; eveneens 
ca. 1 jaar. 

De werkzaamheden beperkten zich tot OP heden, voor wat. 
het E.C.N, betreft, tot ontwerpaktiviteiten. 
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Naar verwachting zal medio 1987 met de booraktiviteiten 
kunnen worden aangevangen. Deze zullen ca. 1/2 jaar in 
beslag nemen, zodat nog vóór 1988 uitspraken mogen 
worden verwacht over de mijnbouwkundige haalbaarheid van 
de droogboortechniek* voor een boorgat van 600-m diepte 
en 60 cm diameter. Aangezien droog te boren opberggaten 
vanuit mijngangen onderdeel uitmaken van èèn van de 
hoofdconcepten voor opberging voor hoogradioactief* afval 
uit het OPLA-prograrama. is voornoemde informatie van 
belang voor het eindrapport over fase 1. 
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Planning 

De planning van het lopende onderzoek is gebaseerd OP 
afronding van alle fase 1-projecten in 1987 en het uit
brengen van een afsluitend rapport over fase 1 van het 
OPLA-programma in het begin van 1908. Zoals bekend vormt 
de Veiligheidsstudie een belangrijke schakel in het veld 
van onderzoek. Volgens plan zal deze studie in december 
1987 kunnen worden afgerond. Daarmee bevindt de Veilig
heidsstudie zich op het kritieke pad van programma
uitvoering. 

Aangezien in het veiligheidswerk een omvangrijk pakket 
aan rekenexercities dient te worden uitgevoerd, is het 
zaak alle daarvoor benodigde invoergegevens (geologisch, 
hydrologisch*, reologisch* en mijnbouwtechnisch) en compu
terprogramma's t.b.v. modellering tijdig gebruiksgereed 
te hebben. 

Voor wat betreft de benodigde en vrij-beschikbare vak
technische gegevens worden in dat kader weinig problemen 
verwacht. In de sector computerprogrammatuur voor reken
modellen is reeds veel werk geschied en worden inmiddels 
verdere aktiviteiten ontplooid om te komen tot de keuze 
van een geschikt biosfeermodel en het verwerven van de 
bijbehorende computerprogramma's. Verder is in voorberei
ding een aanpassing van ontwikkelde gesteentemechanische* 
rekenmodellen voor toepassing bij die concepten waar 
opberging in aanwezigheid van pekel is voorzien. 

Vanzelfsprekend heeft de planning van de Veiligheidsstu
die de volledige aandacht van het Projectbureau en zal de 
verdere uitvoering nauwgezet worden bewaakt teneinde ver
traging te voorkomen, dan wel tot een minimum te beperken. 
Uiteraard geldt een en ander ook met betrekking tot de 
voortgang van de overige projecten, alhoewel daarbij niet 
in alle gevallen bij eventuele vertraging direct sprake 
is van directe doorwerking op het tijdstip van afronding 
van fase 1. 

Voor een totaal-overzicht van de planningen van de diver
se projecten van fase 1 wordt verwezen naar figuur 11. 



Fig . 11 Tijdplanning OPLA-projekten 1^ fase 
| JANUARI 1 

MAART 198? 

r Projekt 

V E G - 1 

VEG - 2 

Omschrijving 198S 1986 1987 
I I t t—I—|—1—«—L 

P A G I S - I I , NL DEELNEMING 

VOORKEURSOVERWEGINCEN 

VEG - 3 - 4 
VEILIGHEIDSEVALUATIE VAN MOGELIJKE 

OPBERCCONCCPTEN IN STEEN2ÖUT 

x, i.-i i I J i i . i « * l i t—i.. >, i I—i. 
1988 

1 * » i 

198S 1986 1987 
i—i—i_i—i—|—i—»—t__i—i..+ ,i i i i i \—i i i i „i i—i i i ,i. t 

1968 
J _ J i_i i_ 

G E O - 1 

GEO - 2 

RUIMTEL. MODEL • RECONSTRUCTIE 
ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

•Ondiep 
-DJ ftp 

INVENTARISATIE * ANALYSE GEOFYSISCH* METHODEN 
i.v.a. ONDERZOEK VAN ZOUTVOORKOMENS IN SITU 

19 BS 
• I • • • 

1966 
« 1 f • 1 i . i • 1 

1987 
• • • i l i i i i i 

19< 
t f f ' ' 

HYDRO- 1 
TOEPASSING METROPOL-MODEL IN INTERNATIONALE 

VERIFICATIE VAN HYDROLOGISCHE MODELLEN (HYDROCOIN) HYDRO- 1 
TOEPASSING METROPOL-MODEL IN INTERNATIONALE 

VERIFICATIE VAN HYDROLOGISCHE MODELLEN (HYDROCOIN) 

HYDRO -2 
MIGRATIE VAN COLLOID EN ORGANISCH GEBONDEN 
RADIONUCLIDE» DOOR AQUIFERS NABIJ ZOUTVOORKOMENS HYDRO -2 
MIGRATIE VAN COLLOID EN ORGANISCH GEBONDEN 
RADIONUCLIDE» DOOR AQUIFERS NABIJ ZOUTVOORKOMENS 

HYDRO-3 
GEOHYDROLOGISCHE EN GEOCHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN 

ENIGE DIEPE AQUIFERS IN N.O. NEDERLAND HYDRO-3 
GEOHYDROLOGISCHE EN GEOCHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN 

ENIGE DIEPE AQUIFERS IN N.O. NEDERLAND 

HYDRO-4 EVALUATIE VAN HYDROLOGISCHE VERKENNINGSMETHODEN HYDRO-4 EVALUATIE VAN HYDROLOGISCHE VERKENNINGSMETHODEN 

HYDRO-5 AfftONDING METROPOL-MODEL 1 HYDRO-5 AfftONDING METROPOL-MODEL 
1 1 



198S 1986 1967 t966 

REO - 1 
REOLOGISCH GEDRAG EN TRANSPORTEIGENSCIUPPEN VAM 
DROOG EN VOCHTIG STEENZOUT OP LANCE TERMIJN 

. ' • • * ' 1 ' ' ' ' • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

REO - 1 
REOLOGISCH GEDRAG EN TRANSPORTEIGENSCIUPPEN VAM 
DROOG EN VOCHTIG STEENZOUT OP LANCE TERMIJN 

REO - 2 
INTERACTIE VAN REKRISTALLISATIE EN STRALINGSSCHADE 
IN POLYKRISTALLIJN STEENZOUT 

1 REO - 2 
INTERACTIE VAN REKRISTALLISATIE EN STRALINGSSCHADE 
IN POLYKRISTALLIJN STEENZOUT 

1 

REO - 3 
STRALINCSSCHADE IN NaCJ IN RELATIE TOT DE 
OPSLACPROBLEMATIEK VAN KSA 

1 

REO - 3 
STRALINCSSCHADE IN NaCJ IN RELATIE TOT DE 
OPSLACPROBLEMATIEK VAN KSA 

REO - 4 
DE GEVOLGEN VAN INHOHOGENITEITEN OP OE 
ISOLATIECAPACITEIT VAN EEN ZOUTVOORKOMEN REO - 4 
DE GEVOLGEN VAN INHOHOGENITEITEN OP OE 
ISOLATIECAPACITEIT VAN EEN ZOUTVOORKOMEN 

REO - 5 
STRALINGSEFFECTEN IN EEN AFVALOPBERGINC IN 
STEENZOUT REO - 5 
STRALINGSEFFECTEN IN EEN AFVALOPBERGINC IN 
STEENZOUT 

' 
REO - 6 

STRALINGSSCHADE-ONDERZOEK VAN ZOUTMONSTERS UIT DE 

BRINE-MIGRATION-TEST (ASSE-II. BRO) 

' 
REO - 6 

STRALINGSSCHADE-ONDERZOEK VAN ZOUTMONSTERS UIT DE 

BRINE-MIGRATION-TEST (ASSE-II. BRO) 

' 

198S 1986 1967 19*4 

MYBO - 1 
-t>ooraal«n/ca*«rn*n 

VOORONTU. STUDIES OPBERGCONCEPTEN 
-«lJnconctpt«n 

1 1 1 . ! >-i 1 i i I i i I i 1 I , *''.'' 1 i , l I. i I ] . — — J MYBO - 1 
-t>ooraal«n/ca*«rn*n 

VOORONTU. STUDIES OPBERGCONCEPTEN 
-«lJnconctpt«n 

1 1 1 . ! 

I V M » MYBO - 1 
-t>ooraal«n/ca*«rn*n 

VOORONTU. STUDIES OPBERGCONCEPTEN 
-«lJnconctpt«n 

1 1 1 . ! 

MYBO - 2 DEELNAME PROEFOPSL* HAW-ASSE-II 

1 1 1 . ! 

MYBO - 2 DEELNAME PROEFOPSL* HAW-ASSE-II 

MYBO - 3 
BEWAKINGSMETHODEN VOOR DR00GBOREN VAN 300/600-a 
DIEPE OPBERGGATEN ALSMEDE GEOTECHNISCHE METINGEN MYBO - 3 
BEWAKINGSMETHODEN VOOR DR00GBOREN VAN 300/600-a 
DIEPE OPBERGGATEN ALSMEDE GEOTECHNISCHE METINGEN 

1965 1986 

Rapportage 
» « i i i i i i i—i—i i > i i i i | 

|1u*s«n'oppo>l t 
1987 1986 

I I I 1 I | i „ A I I I | I I I I 
Iu**#«*©ppo»* 

i > 1 I . .A I 
ttnd'appoti lot» 

I 3* 
O = rapportage gepland 
# s rapportage gereed 



- 96 -

Kosten 

De totale kosten van de hier beschreven projecten zijn 
begroot op ongeveer fl. 27 min. Dit is ca. fl. 1 min. 
meer dan de raming die in het Eerste Tussenrapport is 
opgenomen (1). De oorspronkelijke raming die bij het 
programmavoorstel van 1984 was gevoegd (3) bedroeg 
fl. 17,5 min. In deze bedragen zijn de kosten van een 
vóór fase 1 gestart, doch daarmee thans parallel lopend 
gesteentemechanisch* onderzoek (600-m gat) dat in samen
werking met de BRD in de ASSE-II mijn wordt uitgevoerd 
(fl. 4 min) . niet begrepen. 

De redenen voor de in 1986 gemelde kostenverhoging zijn 
gegeven in het Eerste Tussenrapport. De oorzaken van de 
huidige verhoging van f 1. 1 min. zijn hoofdzakelijke 
gelegen in tegenvallende kosten bij de Veiligheidsstudie, 
alsmede in uitloop van het programma die een verhoging 
van de managementskosten met zich meebrengt. Voorts is 
in de huidige raming een bedrag van fl. 0,3 min. opgeno
men voor de Nederlandse deelname aan de Europese PAGIS-
studie. In het Eerste Tussenrapport was dit bedrag OP 
nul gesteld omdat het desbetreffende project toen nog 
niet was gedefinieerd. 

De EG subsidieert een aantal projecten in dit kader op 
grond van haar derde programma van onderzoek inzake op
slag en beheer van radioactie* afval. In totaal zal de 
EG-bijdrage naar verwachting ca. fl. 8 min bedragen. Een 
belangrijk deel van deze EG-bijdrage heeft betrekking op 
de Nederlandse bijdrage aan het HAW-proefopslag project 
in de ASSE-II mijn. Dit vormt onderdeel van deel B van 
het Europese programma waarin langlopende demonstratie
projecten zijn ondergebracht. De EG-steun aan dit pro
ject beslaat de gehele looptijd van dit project 
(1985-1990). De betrokken onderzoeksinstellingen dragen 
gezamenlijk ruim fl. 8 min bij. De overige kosten - ca. 
fl. 15 min - komen voor rekening van het Ministerie van 
Economische Zaken. Zoals in paragraaf 8.3 is uiteen 
gezet, is er bij het Duits-Nederlandse samenwerkingspro
ject "HAW-proefops lag in de ASSE-II-mijn" sprake van 
enige tegenvallers door aanvullende randvoorwaarden van 
de verantwoordelijke overheden in de Bondsrepubliek, en 
doordat het oplossen van een aantal technische problemen 
in relatie tot het geleidings- en bewakingssysteem voor 
de afvalvaten meer inspanning vereiste dan aanvankelijk 
voorzien, Over de hiermee samenhangende kostenverhoging 
en de wijze waarop deze kan worden opgevangen vindt thans 
overleg plaats tussen de projectuitvoerders en de betrok
ken financiers. 
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HYDRO-3 Geohydrologische en 
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schappen van enige 
diepe aquifers in 
N.O. Nederland okt. 1985 - art. 1987 RIVM 

HY0R0-4 Evaluatie van hydro
logisch* verkennings-
aethoden apr. 1987 - dec. 1987 RIVM 

HYDRO-5 Afronding METROPOL-
aodel juli 1985 - dac. 1986 RIVM 
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Reologiech gadrag an 
tranaportai genechap-
pan van droog an 
vochtig steenzout op 
langa termijn 

Interact:a van rekris-
t a l l i t a t i e an stralings-
achada in polykristal-
l i j n staanzout 
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REO-3 Stralingsschada in 
NaCl in ralatia tot 
da opslagproblaaa-
tiak van KSA 
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een afval opberging in 
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BIJLAGE 4 

BEKNOPTE VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Achterloopse afdichtingen Afsluitingen van b.v. boor
gaten waarbij tussen de ver-
buizing van het gat en het 
omringende gesteente vocht-
transport plaatsvindt. 

Anhydrietlaag Laag, bestaande uit anhydriet 
(- watervrije gips; CaS04). 

Aquifer Watervoerende laag in de 
ondergrond. 

Backfill Opvulling van niet met afval 
gevulde holten met b.v. zout-
gruis of speciale betonsoorten, 

Bat chexper ime nt 
(mi grat i e-onderzoek) 

Relatief kortdurend statisch 
experiment ter bepaling van 
de transportsnelheid van 
radionucliden in geologisch 
materiaal. 

Biosfeer Het deel van de aarde waarin 
zich levende organismen 
bevinden. 

Boorgat-ge leidingssystemen Systeem langs de wand van een 
verticaal boorgat bedoeld om 
KSA-canisters op gecontro
leerde wijze in het gat te 
laten zakken. 

Colloid Oplossing van deeltjes owt 
een diameter tussen êên tien
duizendste en één miljoenste 
mi 11imeter. 
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Compact i ekrui p Kruipgedrag bij samendruk-
king (zie ook "kruip"). 

Data-co11eetie systeem 3eautomatiseerd centraal sy
steem ter opslag en verwer
king van gegevens. 

Diepe ondergrond Deel van de ondergrond bene
den ca. 50O-m diepte 
(Mesozolcum. Palaeozolcum). 

Dilatatie Volurnevergroting als gevolg 
van microscheurvonning. 

Dosissnelheid Stralingsdosis per tijdseen
heid. 

Droge mijnbouw Mijnbouw welke bedreven wordt 
net technieken zoals boren, 
schieten en frezen. Dit in 
tegenstelling tot natte mijn
bouw in s+eenzout waarbij 
oplossingstechnieken door 
watertoe- en afvoer worden 
toegepast. 

Excavaties Uithollingen. 

Formatietype (m.b.t 
steenzout) 

Pijler (koepel), kussen of 
gelaagd zout. 

Geochemie Studie van het voorkomen, de 
verdeling en de verspreiding 
van chemische elementen in de 
ondergrond, het water, de bio
sfeer en de atmosfeer. 

Geofysica Studie van de natuurkundige 
processen m.b.t. de aarde 
(inwendig alsmede gehele 
atmosfeer). 
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Geofysische methoden 

Geosfeer (m.b.t. geolo
gische opberging) 

Gesteentemechanica 

HAVA 

Hoogactief afval 

Hydrologie 

Hydrologische verkennings 
methoden 

Inhomogeniteiten (m.b.t. 
steenzout) 

Fysische meettechnieken ter 
verkenning van de ondergrond 
b.v. seismiek, zwaartekracht-
meting, electrische veld
meting, radar, etc. 

gesteente rond en boven de 
opberging. 

Studie van het gedrag van 
gesteenten onder invloed van 
krachten uit hun fysische 
omgeving. 

Hoog Actief Vast radioactief 
Afval. 

Radioactief afval waarv>n 
het dosistempo OP het opper
vlak van de verpakking meer 
dan 20 millisievert per uur 
bedraagt. 

Studie van grondwaterbewe
gingen met inbegrip van 
chemische samenstelling. 

Meettechnieken ter bepaling 
van het grondwaterstromings 
patroon en de fysische en 
chemische eigenschappen van 
het grondwater. 

Gesteente lichamen in zout-
voorkomens met in overwegende 
mate van homogeen steenzout 
(- NaCl - haliet) afwijkende 
eigenschappen b.v. anhydriet, 
kleilagen, pekel- en gaein
sluitingen. 
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Interimopslag 

Interne zoutstructuur 

Ioniserende straling 

Kolomexperiment (migratie 
onderzoek) 

Kr i st a1grenzen 

Kruip 

KSA 

KSA-canisters 

KSA-stapeling 

Laagactief afval 

Tussentijdse bovengrondse 
opslag van radioactief afval 
voordat tot definitieve 
verwijdering wordt over
gegaan . 

Structuur van het inwendige 
van een zoutvoorkomen. 

Straling die OP haar weg 
door de materie daaraan ener
gie overdraagt door het weg
slaan van electronen uit 
atomen of moleculen. 

Relatief langdurend dynamisch 
experiment ter bepaling van 
de transportsnelheid van 
radionucliden in een kolom 
gevuld met geologisch mate
riaal. 

Een kristal is een vorm in 
vaste stof, begrensd door 
geometrische vlakken. 

Geleidelijke vervorming bij 
gelijkblijvende spanning. 

Kern Splij tings Afval 

Cylinders gevuld met ver
glaasd Kern Splij tings Afval. 

Stapeling van KSA-cylinders 
in een verticaal boorgat. 

Radioactief afval waarvan het 
dosistempo op het oppervlak 
van de verpakking minder dan 
2 mi Ui si evert per uur be
draagt . 
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LAVA Laag Actief Vast radioactief 
Afval 

NAVA Middel Actief Vast radioac*-
tief Afval. 

Middelactief afval Radioactief afval waarvan 
het dosistempo op het opper
vlak van de verpakking meer 
dan 2. maar minder dan 20 
millisievert per uur be
draagt . 

Migratie van radio-
nucliden 

Beweging van radionucüden 
door de ondergrond. 

Monokristallijn steenzout Steenzout, opgebouwd uit èèn 
kristalsoort. 

Ondiepe ondergrond Deel van de ondergrond tussen 
het aardoppervlak en ca. 
500-tn diepte 
(Kwartair, Tertiair). 

Opbergconcepten Combinatie van opbergtechniek 
en formatietype. 

Organische complexen Verbindingen opgebouwd uit 
èèn of meer ionen en èèn of 
meer organische moleculen. 

Paleogeografie Tak van de geologie die zich 
met de studie van de verde
ling van land en zee bezig
houdt . 

PekeIbe1lenmigratie Langzame verplaatsing van 
kleine pekeIbe11etjea in het 
steenzout o.i.v. temperatuur 
en spanning. 
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Permeabiliteit Doorlatendheid van een ge
steente voor vloeistoffen 
en gassen. 

Polykristallijn steenzout Steenzout, opgebouwd uit 
meerdere kristalsoorten. 

Pijlerhoed (Caprock) Een "hoed" van kalk, anhy-
driet. gips of ander gesteen
te van secundaire oorsprong 
(waterkontakt) welke aan de 
topzijde van sommige zout-
pijlers wordt aangetroffen 

Radar Fysische meettechniek onder 
meer voor detectie van 
inhomogeniteiten in steen
zout gebaseerd op electro-
magnetische golfvoortplanting. 

Radiolyse Ontbinding van materie door 
de werking van straling. 

Radionucliden Radioactief atoom. 

Redoxpot e nt i a a1 De relatieve intensiteit van 
oxiderende en reducerende om
standigheden in vloeistoffen. 

Rekristallisatie 
(van zout) 

Verplaatsing van kristal-
grenzen door het zout, waar
door nieuwe defect-arme 
kristallen ten koste van 
oude, meer defecten bevatten
de kristallen. 

Relaxatie Wegebben van spanning bij 
gelijkblijvende vervorming 
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Reologie Studie van tijdsafhankelijk 
gedrag van spanning en ver
vorming in gesteenten. 

Scenario's Mogelijke opeenvolging van 
verschijnselen en gebeurte
nissen. 

Vrijzettingsscenario's Scenario dat kan leiden tot 
het vrijkomen van radio
actieve deeltjes uit het af
val . 

Schalie 

Sonar 

Een verharde klei. 

Fysische meettechniek voor 
onder meer detectie van 
inhomogeniteiten in steen-
zout gebaseerd OP elas
tische golfvoortplanting. 

Stralingsschade Onder invloed van ioniserende 
straling kunnen in de steen-
zoutkristallen veranderingen 
(defecten) ontstaan. E^n deel 
daarvan bestaa^ uit natriurn-
colloïden. 
Dit zijn stukjes metallisch 
natrium bestaande uit enige 
tientallen tot vele duizenden 
natriumatomen. 
Op deze wijze wordt een deel 
van de op kristal vallende 
stralingsenergie daarin vast
gelegd. 

Tektonische structuren Alle structuren die door ver
vorming van de ondergrond 
ontstaan, zoals b.v. breuken. 
Plooien e.d. 
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Thermo-mechanische 
verschijnselen 

Temperatuurverhogingen en 
spanningen in het zout als 
gevolg van het opbergen van 
warmte-producerend materiaal, 
met inbegrip van het kruipen 
van zout. Kruip is het ont
staan van plastische vervor
ming onder invloed van span
ning en temperatuurverhoging. 
De vervorming blijft bestaan 
nadat spanning en temperatuur 
weer tot de oorspronkelijke 
waarden zijn teruggekeerd. 
Op deze wijze kruipen diepe 
boorgaten langzaam dicht. 
Dit worde convergentie ge
noemd . 

Ultrasone technieken Meettechnieken waarbij ge
bruik gemaakt wordt van hoog 
frequente geluidstrillingen. 

Verhuizing (van een 
boorgat) 

Systeem van buizen passend 
in een boorgat ter instand
houding daarvan. 

Waterinbreuk Doordringen van water (in 
een opbergfaciliteit in 
zout). 

Zechst'*in Periode in het Laat-Perm 
(230-250 miljoen jaar gele
den) , waarin de dikke steen-
zoutpakketten in o.a. Oost
en Noord-Nederland zijn 
gevormd 

Zouttektonische 
stabiliteit 

De structurele vervorming 
van het steenzout en het 
afdekkend pakket. 
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