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Landen met een nucleair programma, zoals Nederland, 
doen onderzoek om hun nucleaire kennis in stand te 
houden en uit te breiden. NRG voert in opdracht van de 
Nederlandse overheid maatschappelijk relevant nucleair 
onderzoek uit. De financiering wordt jaarlijks afgestemd 
met de het Ministerie van Economische Zaken.

De Nederlandse overheid stelt vier prioriteiten aan het 
onderzoek van NRG:
1  Het waarborgen en continu verbeteren van  

nucleaire veiligheid
2 Het beschermen van mens en milieu tegen straling 
3  Het optimaliseren van oplossingen voor radioactief afval 
4 Het realiseren van een CO2-arme toekomst

NRG richt zich vooral op praktisch en toegepast 
onderzoek waarbij nadrukkelijk de verbinding met de 
stakeholders gezocht wordt. Daarnaast participeert 
NRG namens ons land in toekomstgerichte Europese en 
internationale onderzoeksprogramma’s en projecten. 
Voorbeelden zijn het kernfusieproject ITER en het 
onderzoeksproject ARCHER, dat alle R&D op het gebied 
van hogetemperatuurreactoren bundelt.

Het publieke toegepaste onderzoek van NRG is grofweg  
te verdelen in:
•  Bureaustudies: modelleren, simuleren, berekenen, 
adviseren etc.

•  Experimenteel onderzoek in de Hoge Flux Reactor 
(bestralingen) en laboratoria: kwalificaties en tests

•  Publieksvoorlichting: de pers en het publiek voorlichten 
over het internationale onderzoekswerk van NRG. 

Naast het in dit verslag beschreven publiek 
gefinancierde onderzoek is NRG commercieel actief 
met onderzoeksopdrachten uit de private sector. 
NRG werkt onder meer voor de olie- en gasindustrie, 
de halfgeleiderindustrie en de nucleaire industrie. 
Daarnaast worden er in de HFR op grote schaal 
medische isotopen geproduceerd voor de 
(internationale) nucleaire geneeskunde.

Introductie
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Nucleaire veiligheid

In de nucleaire industrie heeft veiligheid overriding 
priority. Alles draait om het veilig ontwerpen en 
bedrijven van installaties en het veilig omgaan met 
radioactieve processen en stoffen.

Veiliger kerncentrales
NRG speelt een belangrijke rol bij het veiliger maken van 
kerncentrales in de wereld. Zo participeert NRG namens 
Nederland in het opstellen van de aanvraagspecificaties 
van nieuwe reactorontwerpen (de European Utility 
Requirements, EUR). Deze specificaties worden gebruikt 
voor de beoordeling van een reactorontwerp. Als dat 
voldoet aan de eisen in de EUR, dan kan binnen Europa 
een vergunning worden aangevraagd. In 2013 is door 
NRG gewerkt aan de revisie van een deel van deze 
aanvraagspecificaties; een boekwerk van duizenden 
pagina’s met duizenden eisen.

Ook kerncentrales die al in bedrijf zijn, worden 
voortdurend veiliger gemaakt. NRG verrichtte in 2013 
onderzoek naar het modelleren van het gedrag van kokend 
water reactoren. Er zijn veel van deze kerncentrales 
gebouwd in nabijgelegen landen waaronder Duitsland 
en Zweden. NRG werkt aan methoden om afwijkende 
praktijkomstandigheden in een kerncentrale te kunnen 
doorrekenen. Door verschillende rekencodes aan elkaar 
te koppelen, ontstaat een dieper inzicht in het thermo-
hydraulisch gedrag van deze reactoren. Zo zullen na 
de koppeling van de rekencodes TRACE en PARCS de 
gevolgen van een groot aantal ongevalsscenario’s kunnen 
worden doorgerekend. Naar verwachting kan dit vanaf 2014.

Invloed Fukushima
Sinds het grote kernongeluk in de Japanse kerncentrales 

van Fukushima werkt NRG aan het vergroten van haar 
kennis over het gedrag van splijtstofopslagbassins. 
Hiertoe brengt NRG de toepasbaarheid en geldigheid 
van verschillende rekencodes in kaart. Hierbij is gebleken 
dat er behoefte is aan 3-dimensionale modellering 
van het warmtetransport, met name in het geval dat 
het splijtstofopslagbassin volledig leeg staat. Dit kan 
gedaan worden met behulp van Computational Fluid 
Dynamics (CFD). Deze techniek wordt gebruikt voor het 
modelleren van het gedrag van gassen en vloeistoffen 
in een driedimensionale omgeving waarmee NRG 
wereldwijd voorop loopt. NRG ontwikkelt met CFD 
betrouwbare voorspelling van het gedrag van splijtstof 
in het opslagbassin tijdens een kernongeval. In 2013 is 
met CFD-berekeningen aangetoond waar de bestaande 
voorspellingen tekortschieten; in 2014 wordt dit 
onderzoek voortgezet. 

Ook is in 2013 gewerkt aan de verdere verbetering en 
validatie van het CFD-model dat waterstofrisico’s in een 
kerncentrale tijdens een ernstig ongeval kan analyseren 
en beoordelen. Met CFD kunnen de gevolgen van een 
waterstofbrand worden voorspeld en de effectiviteit van 
tegenmaatregelen beoordeeld en geoptimaliseerd.

Door het ongeval in Fukushima is eveneens de 
belangstelling voor het gedrag van splijtstofomhulling 
(fuel cladding) in ongevalsomstandigheden toegenomen. 
De splijstofomhulling is de eerste (van vele) barrières 
tussen de radioactieve bestanddelen in splijtstof 
en het milieu. NRG onderzoekt de alternatieven 
voor het veelgebruikte zircalloy. In de HFR worden 
praktijkomstandigheden in een kerncentrale nagebootst 
zodat het gedrag van de alternatieven kan worden 

onderzocht. Het onderzoek is in 2013 voorbereid en zal bij 
voldoende interesse van de industrie in 2014 starten.

Long Term Operation
Het gegeven dat veel kerncentrales langer (willen) 
doorgaan met produceren dan oorspronkelijk werd 
voorzien, vraagt om onderzoek naar vraagstukken die 
direct verband houden met een verlengde bedrijfsduur. 
Zo wordt overwogen de oorspronkelijke analoge meet- 
en regelsystemen in kerncentrales te vervangen door 
digitale meet- en regeltechniek. Daarmee groeit ook 
de internationale behoefte aan duidelijkheid over de 
betrouwbaarheid van deze systemen. Op dit moment 
zoekt de nucleaire sector naar consensus over hoe digitale 
meet- en regeltechniek gemodelleerd moet worden in een 
probabilistische veiligheidsanalyse. NRG draagt hier actief 
aan bij door het modelleren zelf te vereenvoudigen. Ze 
doet dit door het effect van een fout op het functioneren 
van het volledige systeem te beschrijven. 

Door bedrijfsduurverlenging van kerncentrales is er meer 
aandacht voor veroudering van materialen. Een van de 
plekken waar die speciale aandacht zich op richt, is waar 
het reactorvat grenst aan de splijtstofelementen. NRG 
heeft een methode ontwikkeld om het gedrag van de 
boutverbindingen op deze plaats door te rekenen. In 2014 
wordt de methode verder opgeschaald zodat de volledige 
kern gemodelleerd kan worden. 

In dit kader werkt NRG ook mee aan de internationale 
harmonisatie van breukmechanica-technieken. In 2013 is 
NRG gestart met het opzetten van een lek-voor-breuk 
methode die deterministische en probabilistische 
beoordelingsmethoden combineert. Het lek-voor-breuk 
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principe berust op het uitgangspunt dat een pijp eerst 
moet gaan lekken voor hij breekt. Als een lek wordt 
gedetecteerd kan er vervolgens worden ingegrepen voor 
er breuk optreedt. Resultaten laten zien dat deze methode 
efficiënt en robuust is en de kans op falen reduceert ten 
opzichte van de ‘oude’ methode.

Thermische vermoeiing is één van de verouderings-
mechanismen in een kernreactor. Thermische vermoeiing 
ontstaat door de interactie tussen koelmiddel en staal 
in het (primaire) systeem van een kerncentrale. Voor 
de validatie van rekenmethoden werkt NRG samen 
in een Joint Industry Project (JIP) met Europese 
utilities en onderzoeksinstituten. In 2013 – ‘14 wordt de 
nauwkeurigheid en toepasbaarheid van verschillende CFD 
modelleermethodieken in praktijksituaties bepaald. CFD 
simulaties zullen daarna worden gebruikt voor de analyse 
van ongevalsscenario’s waarbij thermische vermoeiing 
een rol speelt.

Meer vermogensregeling door aanbod   
duurzame energie
Kerncentrales krijgen te maken met een toename van het 
(onvoorspelbare) aanbod van duurzame energie waarop 
zij moeten reageren. Dat vraagt steeds meer van de 
vermogensregeling van kerncentrales: zij moeten sneller 
en vaker op- en afregelen om het aanbod te volgen. 
Deze variaties zijn belastend voor de splijtstof. Hierdoor 
zijn de vroegere integrale vermogensregeling (‘power 
ramp’) tests weer actueel. Daarbij wordt een kerncentrale 
getest op zijn stabiliteit na het falen van splijtstof. NRG 
heeft hiermee in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw 
veel ervaring opgedaan. In 2013 is er een inventarisatie 
gemaakt van de mogelijkheden om dergelijke tests weer 

opnieuw uit te gaan voeren. Het blijkt dat de belangrijkste 
elementen van de benodigde infrastructuur nog aanwezig 
zijn. In 2014 zullen de details nader worden uitgewerkt. 

Meer kennis, minder onzekerheid, meer veiligheid
Tenslotte speelt NRG een leidende rol bij het verzamelen, 
ontsluiten en interpreteren van nucleaire data. 
Data-analyses zijn belangrijk voor het verkleinen van 
onzekerheden in nucleaire kennis en dat leidt weer tot 
meer veiligheid. In 2013 heeft NRG haar nieuwe Monte 
Carlo methode aan de nucleaire research-gemeenschap 
gepresenteerd. De methode is gebouwd rond het 
door NRG ontwikkelde softwarepakket TALYS. NRG 
wil deze in 2016 als dé wereldwijde referentiemethode 
voor reactorberekeningen voor veiligheids- en 
duurzaamheidsproblematiek positioneren.

Nucleaire veiligheid
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De nucleaire industrie is geconcentreerd op 
het vermijden van onnodige blootstelling aan 
ioniserende straling en het voorkomen van 
vermijdbaar contact met radioactieve stoffen. 
Kennen is kunnen, meten is weten.

Opleidingen
De nieuwe wetgeving op het gebied van stralings-
bescherming (het Besluit Stralingsbescherming) stelt 
eisen aan het kennisniveau van medewerkers van 
bedrijven en organisaties die te maken hebben, of kunnen 
krijgen, met ioniserende straling. Om in die behoefte te 
kunnen voorzien, heeft NRG in 2013 beroepsgroepgerichte 
radioactiviteit-cursussen voor de brandweer en medisch 
assistenten opgezet.

Naast kennis heeft de brandweer in haar opleidingen 
ook behoefte aan vaardigheidstrainingen en aandacht 
voor houding en gedrag tijdens werkzaamheden waarbij 
mogelijk sprake is van radioactiviteit. NRG is een van de 
grotere opleiders voor wat betreft de stralingshygiëne 
voor de brandweer.

Voor medische assistenten is voorlichting over 
radioactiviteit verplicht. Omdat het bij de beroepsgroep 
om een relatief grote (en diverse) groep gaat, is er voor 
gekozen om een e-learning module te ontwikkelen. 
Momenteel is er veel vraag bij tandartsassistenten die 
meer willen weten over de risico’s van het röntgentoestel 
dat in de tandartspraktijk wordt gebruikt. De e-learning 
module voor de tandartsassistent is in concept opgeleverd 
en wordt nu door enkele tandartsassistenten getest. 

NRG werkt daarnaast aan een opleiding basiskennis 
en stralingshygiëne voor toekomstige cyclotron -
operators. Voor de productie van isotopen voor 
medische PET-scanners staat de bouw van een aantal 
cyclotrons gepland. 

Dosisgegevens, dosimetri en het stralingspaspoort
NRG speelt een belangrijke rol bij het registreren van de 
individueel opgelopen stralingsdosis van mensen die 
beroepshalve in aanraking komen met radioactiviteit. 
Tijdens overleg tussen dosimetrische diensten en 
het ministerie van Sociale Zaken is gestart met de 
verkenning van een erkenningsprocedure voor dosis-
registratiesystemen. NRG werkt samen met het Nationaal 
Meetinstituut (NMi) aan de ontwikkeling van de aanpak 
voor de erkenning van geschikte kandidaat-systemen.

Omdat het gebruik van radioactieve stoffen voor de 
nucleaire geneeskunde groeit, is er een grotere behoefte 
aan ring-dosimeters. Die meten het contact van handen 
met radioactieve stoffen. Dat wordt namelijk niet door 
lichaamsdosimeters geregistreerd. De toepassing van 
ringdosimetrie is op een hoger plan gebracht door de 
kwaliteit van de automatisering van het administratief 
proces (uitgifte ringen, rapportage) te verbeteren. 

Na een evaluatie van de schadelijke gevolgen van straling 
op de ooglens door de International Commission on 
Radiological Protection (ICRP) is de dosislimiet met een 
factor 7,5 te verlaagd. In plaats van 150 mSv per jaar is 
de limiet nu 20 mSv per jaar. Hierdoor is het meten van 
de dosis op de ooglens in de belangstelling komen te 
staan. Voor ooglensdosimetrie is een pilot uitgevoerd 
bij een tiental ziekenhuizen in Nederland. Medewerkers 

in de nucleaire geneeskunde dragen de dosimeters 
met een band nabij het oog. In de praktijk blijkt dat 
medisch personeel het dragen van de dosimeters “nog 
net acceptabel” vindt. Dit geeft aan dat hier nog ruimte 
is voor verbetering van het ontwerp. Op basis van de 
pilot worden aanbevelingen gedaan ter verbetering 
van draagcomfort en logistiek. Ook ontwikkelt NRG de 
verwerkingsprocedure van de meetgegevens.

Tenslotte werkt NRG ook aan de ontwikkeling van het 
Europese stralingspaspoort waarmee radiologische 
A-werkers in het buitenland kunnen aantonen wat hun 
actuele dosisstatus en medische keuringsstatus is. 

Administratie Kernenergiewet
Met een aantal ziekenhuizen werkt NRG aan de 
ontwikkeling van een digitaal Kernenergiewet Dossier. 
Dit verplichte dossier bevat alle relevante gegevens van 
de stralingsbescherming in de medische organisatie. 
De NRG-tool vereenvoudigt het adequaat beheren van 
het KeW-dossier en bestaat uit veertien modules die elk 
een onderdeel van het dossier bestrijken. Voor iedere 
module is er een cyclus opgenomen van definiëren, 
rechtvaardigen, registreren, controleren en rapporteren. 
Door intensief overleg met de ziekenhuizen was er snel 
feedback van de ziekenhuizen op het bereikte resultaat. 
Zo werden de functionaliteiten van de tool voortdurend 
bijgestuurd op basis van de meest recente inzichten en 
prioriteiten. In april 2014 wordt het digitaal KeW-dossier 
in gebruik genomen door het RIVM, Rijnstate Ziekenhuis, 
Jeroen Bosch Ziekenhuis en het AMC Amsterdam. 
Daarnaast is er ook met andere partijen overleg over 
het toepassen van het digitaal KeW- dossier binnen 
hun organisatie.

Stralingsbescherming
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Voorbereiding op ongelukken
In het verslagjaar werd NRG om een bijdrage gevraagd 
aan het Europese project FP7 PREPARE. Dit project werkt 
aan ‘tools & platforms’ voor de voorbereiding op nucleaire 
ongelukken en het bestrijden van de gevolgen van een 
onverhoopt nucleair incident. 

NRG droeg bij met de modellering van de verspreiding 
van radioactiviteit in water

Software stralingsbescherming
Op het gebied van dosisreductie werkte NRG in 2013 
aan de sofware CoreShield voor het modelleren van 
stralingsafscherming. Het pakket bevat veelvoorkomende 
rekenregels voor afscherming van een radioactieve 
bron. De meest voorkomende afschermingsmaterialen 
zijn aluminium, ijzer, lood, lucht, water en beton. 
Het programma is in 2013 succesvol toegepast bij 
werkzaamheden in de bol van de kerncentrale Borssele. 
Voor afscherming van medische isotopen is de 
CoreShield software toegepast op een specifieke case 
van GE Healthcare

Als nucleaire installaties het eind van hun levensduur 
hebben bereikt, worden zij veilig uitbedrijf genomen, 
ontmanteld en afgevoerd. Met een vakterm wordt dit 
proces ook wel decommisioning genoemd. NRG heeft 
haar software tool DeCost doorontwikkeld. Het pakket 
wordt gebruikt voor de planning en kostenraming van 
de ontmanteling van een radiologische installatie. 
DeCost heeft nu een verbeterde en een uitgebreidere 
dataset voor kostencalculaties. De gegevens komen 
uit de praktijkervaring die NRG in de loop der jaren 
heeft opgedaan met nucleaire ontmantelings- en 

Stralingsbescherming
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renovatieprojecten. Om te onderzoeken hoe Decost 
zich verhoudt met internationale rekenmethoden, 
neemt NRG deel aan werkgroepen van het 
Internationaal AtoomEnergie Agentschap (IAEA) van 
de Verenigde Naties.



Oplossingen voor radioactief afval

Nucleaire technologie kent heel veel toepassingen: 
van energieopwekking tot meettechniek en 
medische toepassingen. Al deze werkgebieden 
leveren radioactieve afvalstromen op waarmee 
zorgvuldig wordt omgegaan. Alles is er op gericht 
dat deze stoffen mens en milieu zo mij mogelijk 
belasten. Ook andere, soms onverwachte sectoren 
leveren radioactief afval op: off-shore bedrijven en 
erts- en mineraalverwerkende industrieën.

Scheidingstechnieken
NRG heeft in het afgelopen decennium een zeer 
geavanceerde karakterisering- en scheidingstechnologie 
voor vast radioactief afval ontwikkeld. In 2013 is gewerkt 
aan verdere ontwikkeling van deze technologie. Het accent 
lag op verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en 
duidelijker resultaatpresentaties. 

Zo is een visualisatiemodule ontwikkeld om radioactief 
afval zo goed mogelijk te kunnen sorteren op basis van 
gemeten gamma-activiteit (stralingsniveau). De module 
genereert een kleurenbeeld van op een meettafel 
uitgespreid afval. Aan de hand van de getoonde kleur kan 
een operator vaststellen om wat voor radioactief afval  
het gaat. Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd 
|naar het karakteriseren van radioactief afval met 
verschillende activiteitniveaus en conditioneringsvormen. 
Op basis daarvan is een karakterisatieplan opgesteld dat 
bestaat uit:
1  acceptatiecriteria van het afval bij een verwerker  

of opslag;
2  te bepalen radiologische gegevens;
3  verzamelen beschikbare documentatie;
4  de selectie van karakterisatietechnieken

Duidelijk is geworden dat bij de karakterisatie van 
afvalstromen meestal gebruik wordt gemaakt van 
destructief onderzoek, terwijl bij NRG het accent meer 
op niet-destructieve technieken ligt.

Volumereductie en hergebruik geactiveerd beton
Omdat de opslag van radioactief afval duur is, is er veel 
belangstelling voor technieken die het volume reduceren. 
De totale hoeveelheid geactiveerd beton in Nederland dat 
in de toekomst ontstaat bij ontmanteling van reactoren 
en deeltjesversnellers wordt geschat op tenminste 1900 
ton. Een goede, op maat gesneden verwerking van 
deze afvalstroom vereist kennis van het karakter van de 
radioactieve bestanddelen in het beton. Die kennis is 
ook noodzakelijk om de tijd tot vrijgave van het afval te 
kunnen vaststellen. 

De praktijk in Nederland is dat al het afval, inclusief het 
beton, wordt afgevoerd voor verwerking en opslag bij 
COVRA. De IAEA geeft echter aan dat om de hoeveelheid 
afval te beperken het recyclen en opnieuw inzetten van 
radioactief materiaal ook tot de mogelijkheden behoort. 

Radioactief betonafval kan op een aantal manieren 
opnieuw worden toegepast; 
•  als bouw- en afschermingsmateriaal voor cyclotrons of 
elders binnen de nucleaire sector;

•  als grondstof in de on-site (wegen)bouw; 
•  als (vul)materiaal bij de productie van transport- en 
opslagcontainers voor radioactief afval. 

Licht geactiveerd beton kan zelfs veilig worden 
hergebruikt als bouwgrondstof voor infrastructurele 
werken in de weg- en waterbouw (dijken, bruggen en 

landingsbanen). Hierbij spelen de halfwaardetijd, de 
radiotoxiciteit en mobiliteit van de actieve bestanddelen 
natuurlijk een belangrijke rol. Er moet goed rekening 
worden gehouden met de mogelijke invloeden op de 
mens. Bij de berekening van de individuele dosis voor 
de mens speelt het soort gebruik van de ruimte en de 
verblijftijd een belangrijke rol. 

In het onderzoek van NRG naar alternatieve routes 
voor besmet of geactiveerd beton is ook gekeken naar 
andere Europese landen. Het blijkt vaak mogelijk om op 
relatief eenvoudige wijze de omvang van de radioactieve 
betonstroom te verminderen. Vooral Duitsland valt 
op. Er wordt hier een reductie van 97% (massa) bereikt 
door de combinatie van hoogstaande karakterisatie- en 
decontaminatietechnieken. De meeste landen zijn nog niet 
toe aan het (voorwaardelijk) hergebruik van besmet of 
geactiveerd beton in infrastructurele toepassingen, maar 
zij onderzoeken de opties wel.

NORM
Ook off-shore en erstverwerkende bedrijven produceren 
radioactief afval: het zogenaamde NORM-afval (Naturally 
Occurring Radioactive Materials). Bij de olie- en 
gaswinning raken onderdelen zoals pijpen en afsluiters 
verontreinigd met NORM. Deze worden meestal met 
hoge druk waterreiniging gedecontamineerd. Om 
het volume vloeibaar radioactief afval dat hierbij ge-
produceerd wordt te verkleinen, is in 2013 het onderzoek 
naar chemische decontaminatie voortgezet. Dit heeft 
geresulteerd in het succesvol gebruik van de enkele 
chemische reinigingsmiddelen. 
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Naast een zekere hoeveelheid radioactief afval, levert 
decontaminatie van off-shore materieel ook een onzekere 
hoeveelheid zware metalen (kwik) op. Uit onderzoek 
van NRG blijkt de noodzaak om op een voorgeschreven 
wijze het kwikgehalte te meten. Alleen zo kunnen 
veiligheidseisen en limieten voor de verwerking van 
kwikhoudende materialen vastgesteld worden.

Eindberging
Europa schrijft voor dat ieder land een voorziening 
moet treffen voor het eindbergen van hoogradioactief 
afval. In Nederland voert NRG het secretariaat voor het 
Nertwerk Opberging Radioctief Afval (NORA). In oktober 
organiseerde NORA een workshop over de zoektocht 
naar een verantwoorde en geaccepteerde eindberging 
in ons land. Er deden ongeveer dertig nationale 
groeperingen mee.

NRG heeft verder bijgedragen aan de ondersteuning 
van de integratie met Europese projecten op dit gebied. 
Voor diverse internationale conferenties en workshops 
op eindbergingsgebied zijn papers voorbereid en 
presentaties gegeven. Voor de instandhouding van 
kennis en internationale netwerken op het gebied van 
eindberging in steenzout is deelgenomen aan een 
meeting Berlijn. Het in 2012 gestarte onderzoek naar 
lopende internationale programma’s op het gebied van 
eindberging in graniet is (bijna) afgerond. Daarnaast zijn 
er geochemische modellen opgezet voor het testen van 
een koperen opslagcontainer in Boomse klei en in graniet. 
Ook treedt NRG als partner op van het ministerie van 
Economische Zaken in het project om op Europees niveau 
tot toezichthouders te komen.

Splijtstof in de conventionele pelletvorm (links), en in de in SPHERE geteste 
sphere-pac vorm (rechts).
De cladding is ongewijzigd bij een overstap naar sphere-pac; de splijtstof-
dichtheid neemt iets af.
(bron afbeelding JRC Petten)

Oplossingen voor radioactief afval

8 ONDERZOEK BIJ NRG

Vermindering volume
Als je toekomstig hoog radioactief afval wilt verminderen, 
kun je het beste bij de bron beginnen: de splijtstof. 
Door innovatieve splijtstoffen te ontwikkelen die 
probleembestanddelen uit gebruikte brandstofstaven 
bevatten, kun je een deel van dit afval recyclen. 
Een voorbeeld hiervan is het in 2010 gestarte MARIOS-
experiment dat in 2013 is afgerond. In dit experiment 
werd in splijtstof het ‘afvalproduct’ americium gedaan. 
Dit werd in de HFR getransmuteerd tot minder schadelijke 
restproducten. Het onderzoek heeft een schat aan 
praktijkinformatie opgeleverd over het gedrag van de 
‘americium-brandstof’ in de reactor. 

Een ander experiment betreft het onderzoek naar het 
effect van de fabricagevorm (tabletten of bolletjes?) 
op het gedrag van innovatieve splijtstoffen in de reactor. 
Het SPHERE-experiment moet duidelijkheid geven over 
de toepasbaarheid van bolletjessplijtstof. Doordat de 
HFR grote delen van 2013 buiten bedrijf was, is ook 
de SPHERE bestraling stilgelegd. Met de Europese 
Commissie is inmiddels overeenstemming over een 
verlenging van het project.

Ook plutonium wordt tegenwoordig op grote schaal 
in reactorbrandstof hergebruikt onder de naam 
Mengoxide (MOX). Plutonium is namelijk nuttig als 
splijtstof. Hergebruik voorkomt onnodige opslag van 
plutonium als afval. NRG probeert binnen het Europese 
kaderprogramma Horizon 2020 financiering te krijgen 
voor een bestralingsexperiment dat onderzoekt hoe 
plutonium, maar ook thorium, americium en neptunium 
de kruipsnelheid van splijtstof beïnvloeden.



Nieuwe generaties kernreactoren
Om de toekomstige hoeveelheid hoogactief kernsplijtings-
afval te verminderen, kan ook het reactor-concept zelf 
worden aangepast. De nieuwe generatie (metaalgekoelde) 
kernreactoren die op de tekentafel ligt, vermindert de 
hoeveelheid probleemafval door het ‘op te branden’. 

In 2013 heeft NRG een economische analyse voor een 
loodgekoelde reactor afgerond. Hieruit blijkt dat een 
loodgekoelde reactor de potentie heeft om energie 
te leveren tegen ongeveer dezelfde kosten als een 
lichtwaterreactor. Dit werk zal in de komende jaren 
voortgezet worden binnen een Europees project. 

Voordat deze reactoren kunnen worden gebouwd, is veel 
vooronderzoek nodig. NRG draagt bij aan de bouw van 
geavanceerde CFD-modellen die inzicht geven in het 
gedrag van het koelsysteem. Het ontwikkelen en valideren 
van deze CFD-modellen is internationaal monnikenwerk. 
Tal van internationale onderzoeksinstellingen dragen bij 
met data, kennis en kunde. Er wordt eerst op detailniveau 
begonnen. Van het modelleren van een lokaal gebied op 
een splijtstofelement wordt uitgezoomd naar het hele 
splijtstofelement en daarna de hele bundel. Ook wordt 
de koeling onder verschillende condities bekeken: van 
normale bedrijfsvoering tot ongevalsomstandigheden. 
Uiteindelijk wordt zo het hele systeem gemodelleerd in 
alle mogelijke stadia van bedrijfsvoering. 

De analyse van een compleet koelsysteem (primair, 
secundair en eventueel tertiair) is nodig om inzicht te 
krijgen in het gedrag van metaalgekoelde systemen 
tijdens operationele en ongevalsomstandigheden. NRG 
heeft In 2013 haar SPECTRA-code geschikt gemaakt voor 

Oplossingen voor radioactief afval
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de analyse van een loodgekoelde reactor. De resultaten 
komen goed overeen met resultaten van andere codes. 
Eind 2013 is vervolgens gestart met de modellering 
van natriumgekoelde reactor. Omdat in het reactorvat 
van een metaalgekoelde reactor veel effecten een 
driedimensionaal karakter hebben, is de verwachting dat 
koppeling van dit soort codes aan driedimensionale 
CFD-codes toegevoegde waarde zal hebben. NRG heeft 
in 2013 eerste stappen gezet en aangetoond dat een 
dergelijke koppeling tussen SPECTRA en een CFD code 
inderdaad werkt.

Tenslotte werkt NRG mee aan het verminderen van 
onzekerheden die aan de toekomstige generatie 
reactoren ‘kleven’. Denk aan de juiste bepaling van 
de veilige en economische marges. Met de door NRG 
ontworpen Total Monte Carlo (TMC) methode is het nu 
mogelijk om exact uit te rekenen wat de onzekerheden in 
veiligheidsparameters en de prestaties van een reactor 
zijn. De methode is simpel en zou in principe zelfs op elke 
nucleaire simulatie kunnen worden toegepast.
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Een CO2-arme energievoorziening

De wereld staat voor de grote uitdaging om zeven 
miljard aardbewoners op een verantwoorde manier 
van energie te voorzien zonder dat dit het klimaat 
onverantwoord belast. Kansrijke oplossingen zijn 
kernfusie en innovatieve splijtingsreactoren. NRG 
werkt in Europees verband aan beide opties.

Kernfusie
NRG doet in IAEA-verband onderzoek aan Oxide 
Dispersed Steel (ODS). Door de beschermende, 
zelfhelende oxide-laag is ODS bestand tegen extreme 
nucleaire condities zoals in fusiereactoren voorkomen: 
extreem hoge temperaturen en sterke straling. NRG 
bestraalt metaalmonsters onder deze condities en 
onderzoekt de effecten. Omdat de HFR een groot 
deel van 2013 uit bedrijf is geweest, is een aantal 
bestralingsexperimenten voor beide werkvelden 
vertraagd en uitgesteld.

NRG’s nucleaire databibliotheek (TENDL) voor 
kernsplijting, is inmiddels uitgebreid met relevante 
gegevens voor fusiereactoren zoals de voor EUROFER-
staal relevante isotopen. Deze verbetering zal direct 
impact hebben op de voorspelling van de dosis waaraan 
het personeel en instrumenten worden blootgesteld. Ook 
leidt dit to betere voorspelling van schade en het ontstaan 
van activeringsproducten door de hoge neutronflux. 
Lange termijn doelstelling is dat TENDL de ‘library of 
choice’ wordt van het internationale kernfusie-onderzoek.

Hoge Temperatuur Reactor
Zoals bekend ontstaat bij kernsplijting geen broeikasgas. 
Een kansrijk concept dat flink kan bijdragen aan het 
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen 

is de Hoge Temperatuur Reactor die in China in de 
demonstratiefase is. De HTR is kansrijk voor de inzet 
als warmte-kracht koppeling en kan modulair worden 
uitgebreid naar het gewenste opgestelde vermogen. 

NRG is al decennialang bij de ontwikkeling van de HTR 
betrokken. Daardoor heeft NRG veel kennis vergaard 
over het gedrag van grafiet, een belangrijk bestanddeel 
van HTR splijtstofballen. Denk aan het effect van 
hoge temperatuurbestraling op thermo-mechanische 
eigenschappen van grafiet, zoals zwelling en kruip. 
Door deze en andere nu afgeronde studies is veel kennis 
verkregen over het gedrag van de grafietballen in de 
praktijkomstandigheden van de kleine heliumgekoelde 
kernreactor. NRG werkt ook in internationaal verband 
mee aan het modelleren van de kern (de ‘ballenbak’) met 
willekeurig op elkaar gestapelde grafietballen. NRG heeft 
hiertoe berekeningen gedaan met 18 miljoen rekencellen 
die 7 maanden lang draaiden op typisch 200 processoren. 
Het verwerken en vergelijken van de resultaten staat 
gepland voor 2014. In de volgende fase zal het effect van 
de wand op de stapeling en stroming door een ballenbed 
geanalyseerd worden. Daarnaast zal het effect van 
warmtetransport in een bal onderzocht gaan worden.

In het HTR-onderzoek gaat de aandacht ook uit naar het 
ontstaan en de verspreiding van grafietstof. In een HTR 
komt onder normale bedrijfscondities grafietstof door 
het tegen elkaar schuren van grafietballen. Dit grafietstof 
kan worden opgenomen in de koelmiddelstroom en 
door het primair systeem worden getransporteerd. Als 
het grafietstof ergens neerslaat, kan dit het gedrag van 
het primair systeem nadelig beïnvloeden. Bovendien 
kan het stof zich bij een leidingbreuk verspreiden. 

NRG heeft in 2013 CFD modellen geïmplementeerd en 
geëvalueerd waarmee hoe grafietstof neerslaat goed 
gesimuleerd kan worden. In 2014 wil NRG dit werk 
voortzetten. Tenslotte verricht NRG nog onderzoek aan de 
intermediate warmtewisselaar van de HTR. Door snelle 
vermogenswisselingen kan er thermische vermoeiing 
optreden in dit component. NRG bepaalt met behulp 
van een mock-up en CFD berekeningen na hoeveel cycli 
dit gebeurt.

NRG heeft de HTR vergeleken met een moderne, 
conventionele gasturbine. De verschillende kenmerken 
die van belang kunnen zijn voor besluitvorming zijn naast 
elkaar gezet. Naast algemene kenmerken van de centrales 
zijn dat bijvoorbeeld afval, veiligheid en economisch 
gebruik. Voorlopige resultaten laten zien dat een HTR 
economisch interessant wordt als de geproduceerde 
warmte niet alleen wordt gebruikt om elektriciteit 
op te wekken, maar als deze ook wordt gebruikt om 
proceswarmte te leveren aan de industrie.

Super Kritisch Water Reactor
Naast de HTR wordt er door NRG ook gewerkt aan de 
Super Kritisch Water Reactor (SCWR). Deze reactor kent 
een eenvoudig ontwerp en heeft een hoog rendement. De 
SCWR is klimaatneutraal en gaat ook nog eens zuinig om 
met brandstof. En dat betekent geen broeikasgassen en 
minder radioactief afval per geproduceerde MegaWatt. 
NRG werkt al sinds 2004 aan de numerieke modellering 
van de efficiënte SCWR. In 2013 zijn twee kenmerken 
in het finale ontwerp van de brandstofbundel van de 
SCWR door NRG vastgesteld: de temperatuurverdeling 
en de thermische effecten. NRG heeft in 2013 ook de 
splijtstof voor de splijtstofstaven en een ontwerp van 



een splijtstofwisselsysteem in een SCWR-experiment 
gespecificeerd en geselecteerd.

Economie
In een samenwerking tussen het Centrum Wiskunde & 
Informatica (CWI), TU Delft en NRG heeft een 
promovendus een nieuwe methode ontwikkeld die een 
optimale strategie voor investeringen in kerncentrales 
berekent. De methode gebruikt technieken uit de 
financiële wiskunde om de economie van een nieuwe 
generatie kerncentrales te bepalen. Eind 2013 heeft de 
promovendus een stage gedaan bij AREVA in Parijs om 
zijn manier van portfolioanalyses te introduceren en toe te 
passen op de besluitvorming omtrent de splijtstofcyclus. 
Begin 2014 zal deze promovendus op dit onderwerp 
promoveren aan de TU Delft.

Een CO2-arme energievoorziening
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Hoge Flux Reactor in Petten
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Kennistransfer

De nucleaire gemeenschap is gericht op kennis-
deling en van elkaar leren. NRG participeert actief 
in samenwerkingsverbanden en internationale 
projecten.

Verdieping beleidsdoelen
Sinds Fukushima is er veel aandacht voor de analyse 
van externe gebeurtenissen zoals overstromingen, 
aardbevingen en combinaties daarvan. NRG heeft 
bijgedragen aan de internationale discussie met de 
presentatie van de Nederlandse aanpak om het risico 
van overstromingen mee te nemen in de Probabilistic 
Safety Analysis. NRG gaat de aanpak met eigen middelen 
verder ontwikkelen. 

NRG heeft in 2013 het design van de in-cell tomografie 
opgeleverd. Tomografie wordt gebruikt voor de 
zeer gedetailleerde digitalisering van het resultaat van 
een experiment. De techniek vormt een brug tussen 
modellering en experiment en opent daarmee 
nieuw perspectief voor de ontwikkeling van nucleaire 
brandstoffen en materialen voor kernfusiefusie- 
en splijtingreactoren. 

Internationale netwerken vormen een zeer belangrijke 
bron van informatie voor technologische ontwikkelingen 
op de gebieden stralingshygiëne en afvalmanagement. 
Er is deelgenomen in diverse Europese en IAEA netwerken 
op het gebied van karakterisering en verwerking van 
radioactief afval en decommissioning. Het gaat om 
het Europese netwerk ENTRAP en de IAEA netwerken 
LABONET, ENVIRONET en IDN.

Methode-ontwikkeling
Bij bestralingen in de HFR is het belangrijk om te 
weten welke isotopen er precies worden geproduceerd. 
In 2013 is een begin gemaakt met de implementatie van 
een software-pakket dat dit precies uitrekent voor een 
bepaalde bestralingsconfiguratie.

Bij bedrijfsduurverlenging in kerncentrales moet 
roestvrijstaal (austenistische cast) twintig jaar langer mee 
kunnen. Ultrasoon-inspecties moeten aantonen dat de 
integriteit van deze materialen in orde is en zal blijven. 
Hiervoor ontwikkelt NRG ultrasoontasters met lage 
frequenties. Voor 2014 zijn referentiemetingen op locatie 
in een kerncentrale voorzien. 

Eind 2013 is een 3D-visualisatie ontwikkeld die helpt om 
componenten te identificeren die belangrijk zijn voor de 
evaluatie van stralingsgeïnduceerde spanningcorrosie. 
De methode vertaalt data van reactorfysische 
analyses en prepareert invoer voor gebruik van de 
visualisatiemogelijkheden van bij NRG gebruikte eindige 
elementen software. 

Het nieuwe softwarepakket FISPACT-II voor trans-
mutatie- en opbrandberekeningen is geïnstalleerd en 
getest. Het wordt gebruikt voor alle opbrandberekeningen 
voor bestralingen in de HFR ten behoeve van onderzoek 
voor kernfusie, transmutatie en nieuwe reactoren.



NRG

Locatie Petten:
Westerduinweg 3
Postbus 25, 1755 ZG Petten
Telefoon 0224 564950
Fax 0224 568912

info@nrg.eu
www.nrg.eu

Locatie Arnhem:
Utrechtseweg 310 – R42 
Postbus 9034, 6800 ES Arnhem
Telefoon 026 3568524
Fax 026 3518536

Publieksinformatie

NRG verandert van onderzoeksinstituut naar commerciële 
onderneming. Hierdoor verandert ook de rol in de voorlichting 
van het Nederlandse publiek over nucleaire ontwikkelingen. 
Voor de komende jaren zal het accent liggen op voorlichting 
over het onderzoeksprogramma en participatie in internationale 
voorlichtingsnetwerken. Ook zal NRG studenten en docenten 
ondersteunen bij het maken van werkstukken en ontwikkelen van 
lesmaterialen. Tenslotte blijft NRG enkele voorlichtingstaken in 
IAEA verband uitvoeren.
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