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VEILIGHEIDSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR 

VOORWOORD 

Dit Veiligheidsrapport van de Hoger Onderwijsreactor heeft ten doel gegevens te verstrekken zoals 

bedoeld in artikel 6 van het Besluit Keminstallaties, splijtstoffen en ertsen, ter uitvoering van het bepaal

de in de Kemenergiewet. 

Het rapport geeft daartoe: 

een beschrijving van de reactor en het reactorgebouw, met inbegrip van de installaties en 

de werking daarvan, alsmede van de plaats van vestiging; 

een systematisch overzicht van de informatie, relevant voor een beoordeling van de veiligheid 

van de reactor; 

een analyse van de mogelijke gevaren en risico's, samenhangend met het bedrijven van de 

reactor, mede gezien in het licht van de verkregen ervaringen; 

een beschrijving van de maatregelen die zijn voorzien ter bescherming van mensen, dieren, 

planten en goederen, alsmede van de maatregelen ter voorkoming van gevaar, schade of 

hinder buiten de inrichting. 

Prof.dr.ir. M. de Bruin 

Wetenschappelijk directeur 

Delft, juli 1995 
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1. INTRODUCTIE EN ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FACILITEIT 

In dit hoofdstuk wordt het Interfacultair Reactor Instituut geïntroduceerd en wordt beschreven 

welke vergunningen in de jaren vanaf 1962 de basis vormden voor het gebruiken van de Hoger 

Onderwijsreactor in de eerste plaats en verder voor het voorhanden hebben van splijtbare 

materialen; het bedrijven van ioniserende straling voortbrengende machines en het verrichten 

van handelingen met radioactieve stoffen. 

De indeling van hoofdstuk 1 is als volgt: 

Het Interfacultair Reactor Instituut ( § 1.1 ). 

Historische achtergrond van de Hoger Onderwijsreactor (HOR) ( § 1.2). 

Faciliteiten van overeenkomstige aard en gebruik(§ 1.3). 

Eigenaar, ontwerpers en bouwers van de HOR ( § 1.4). 

Veiligheidskenmerken en basis-veiligheidsprincipes (§ 1.5). 

Experimentele programma's(§ 1.6). 

Opzet en indeling van het veiligheidsrapport, referentiedocumen

ten (§ 1. 7). 

Vereiste vergunningen (§ 1.8). 

Notatie ( § 1.9). 

Overig referentiemateriaal en relevante technische informatie ( § 1 . 1 0). 

Lijst van figuren ( § 1 . 11 ) . 

Referenties ( § 1. 12). 

Tabellen(§ 1.13). 

Bijlagen. 

1. 1 Het Interfacultair Reactor Instituut 

Het Interfacultair Reactor Instituut URI) maakt deel uit van de Technische Universiteit Delft (TU 

Delft). Het huidige IRI is de voortzetting van het Interuniversitair Reactor Instituut, dat heeft 

bestaan van 1969 tot 1987. In de tijd vóór 1969 bestond het Reactor Instituut Delft (RIO) dat 

deel uitmaakte van de toenmalige Technische Hogeschool Delft. 

Het IRI is een onderzoekinstituut ex artikel 9.54, lid 1, van de Wet op het Hoger en Wetenschap

pelijk Onderwijs (WHW), dat wil zeggen een onderzoekinstituut tussen twee of meer faculteiten 

binnen één instelling. Voor het IRI zijn dit de Faculteiten der Scheikundige Technologie en der 

Materiaalkunde (STM) en de Faculteit der Technische Natuurkunde (TN). 
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De hoofdactiviteiten van het IRI zijn: 

Het instandhouden en verder ontwikkelen van de voor het instituut specifieke faciliteiten -

met name de reactor met de daaraan verbonden experimenteeropstellingen en de Van de 

Graaft versneller - en expertise op het gebied van radioactiviteit, ioniserende straling, 

kernreactoren en nucleaire onderzoekmethoden; het ter beschikking stellen ervan ten 

behoeve van wetenschappelijk onderzoek. 

Het gebruik van deze faciliteiten en expertise voor het doen van wetenschappelijk onder

zoek, al of niet in samenwerking met onderzoekers vanuit andere instellingen. 

Het fungeren als thuisbasis voor experimenteel onderzoek bij grote internationale stralings

bronnen. 

Het verzorgen van onderwijs met betrekking tot stralingsveiligheid, reactorkunde en de 

toepassing van nucleaire technieken in verschillende wetenschapsgebieden. 

Het ten dienste stellen aan de samenleving van de faciliteiten en expertise middels maat

schappelijke dienstverlening. 

De hiermee samenhangende onderzoek- en onderwijsprogramma's, plannen betreffende vernieu

wing en uitbreiding van de experimenteerfaciliteiten en de voornemens betreffende de maat

schappelijke dienstverlening zijn nader uitgewerkt in het "Vijfjarenplan" en het daarvan afgeleide 

jaarlijkse Werk- en Ontwikkelingsprogramma. Deze documenten worden vastgesteld door de 

Wetenschappelijke Raad, in nauw overleg met het lnstituutsbestuur en gehoord de betrokken 

faculteiten der Scheikundige Technologie en der Materiaalkunde en Technische Natuurkunde 

van de TU Delft en de (relevante) wetenschappelijke afdelingen van het instituut. 

1.2 Historische achtergrond van de Hoger Onderwijsreactor (HOR) 

De HOR is voortgekomen uit een reactor voor demonstratiedoeleinden, de zogenaamde A-57 

reactor. Deze demonstratiereactor werd in de jaren vijftig door de Staat der Nederlanden aange

kocht ten behoeve van het hoger onderwijs. 

Met de bouw van de HOR (en de laboratoria van het IRI) werd in november 1958 begonnen. Op 

11 juli 1 963 werd door het College van Burgemeester en Wethouders van Delft vergunning 

verleend krachtens de Hinderwet voor de duur van de initiële beproeving van de HOR. Gedateerd 

21 februari 1966, werd een Hinderwetvergunning (voor onbepaalde tijd) verleend, waarbij het 

maximaal toegestane nominale bedrijfsvermogen werd vastgelegd op 200 kW. Gedateerd 31 

maart 1967, werd vergunning verleend om de HOR tot een maximaal vermogen van 500 kW te 

bedrijven. 
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In 1967 vond een belangrijke modificatie en uitbreiding van de reactorinstallatie plaats, waardoor 

het mogelijk werd om de HOR op een continu bedrijfsvermogen van 2 MW te bedrijven. In een 

later stadium werd een bedrijf op een vermogen van 3 MW voorzien. Voor het bedrijf van de 

HOR op een vermogen van maximaal 3 MW werd vergunning ingevolge de Hinderwet verleend 

op 19 februari 1969. 

Op grond van het Besluit Inwerkingtreding Kernenergiewet [31 is deze wet op 1 januari 1970 van 

kracht geworden voor de inrichting waarin de HOR wordt bedreven. De door het College van 

Burgemeester en Wethouders van Delft krachtens de Hinderwet verleende vergunningen voor de 

inrichting waarin de HOR bedreven wordt, worden geacht te zijn verleend op grond van die wet. 

In oktober 1979 besloot het IRI de reactorinstrumentatie te vervangen en aan te vullen. Tevens 

werd besloten de HOR te besturen vanuit een buiten de reactorhal gesitueerde regelkamer. Voor 

deze wijziging werd op 31 december 1980 vergunning verleend. 

In 1987 tenslotte vond de vergunningswijziging plaats waarbij de TU Delft vergunninghouder 

werd, het Interuniversitair Reactor Instituut hield toen op te bestaan. Een volledige opsomming 

van alle op het reactorbedrijf betrekking hebbende vergunningen, is gegeven in de bijlage: 

Kernenergiewetvergunningen IRI betreffende HOR-Bedrijf en verdere relevante documenten, die 

aan het einde van dit hoofdstuk is opgenomen. 

1.3 Faciliteiten van overeenkomstige aard en gebruik 

De HOR is een type onderzoekreactor, waarvan er wereldwijd enige tientallen gebouwd zijn, 

veelal bij universiteiten of vergelijkbare instellingen. In de ons omringende landen zijn meerdere 

reactoren van dit type in gebruik. Het ontwerp van deze reactoren bouwt in feite voort op het 

type "zwembad"-reactor van Amerikaanse oorsprong, dat op de eerste wereldconferentie over 

de vreedzame toepassingen van atoomenergie, gehouden te Genève in 195 7, onder auspiciên 

van de Verenigde Naties, werd geïntroduceerd. 

Er is een langjarige ervaring met het bedrijven van deze reactoren en de experimentele benutting, 

overeenkomend met een wereldwijd totaal van circa 4.000 reactorjaren. Het aantal significante 

incidenten en ongevallen met het vrijkomen van een deel van de radioactieve inventaris binnen 

de installatie is daarbij zeer beperkt gebleven. Er hebben zich niet meer dan vijf gevallen voorge

daan over een totale periode van ongeveer 35 jaar. Er waren daarbij geen of slechts zeer geringe 

consequenties voor de omgeving. 
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Sedert lange tijd bestaan er op nationale en internationale schaal samenwerkingsverbanden in 

het kader van bedrijfsvoering en toepassing, waarvan ook de HOR deel uitmaakt. Daarbij staat 

uitvoerige uitwisseling van informatie en ervaring voorop, in het bijzonder met betrekking tot de 

veiligheid. Ook is er in verband met scholing en opleiding een zekere uitwisseling van personeel 

tussen verwante reactoren tot stand gekomen, hetgeen de arbeidsbeleving van het HOR-perso

neel ten goede komt. In de praktijk is het nut hiervan voor het bevorderen van een veiligheids

cultuur duidelijk gebleken. 

1.4 Eigenaar. ontwerpers en bouwers van de HOR 

Tabel 1-1, onder § 1.12, geeft algemene informatie en identificatie van eigenaar, exploitant, 

ontwerpers, bouwers en constructeurs. 

De eigenaar/vergunninghouder van de Hoger Onderwijsreactor is de Technische Universiteit Delft 

(TU Delft). Het College van Bestuur van de TU Delft vertegenwoordigt de universiteit als houder 

van alle vergunningen die uit hoofde van de Kernenergiewet [21 zijn verleend inzake de activitei

ten die bij het IRI plaatsvinden. De zorg voor de bedrijfsvoering van de tot het IRI behorende 

Hoger Onderwijsreactor is door het College van Bestuur opgedragen aan de Wetenschappelijk 

Directeur van het IRI. 

1.5 Veiligheidskenmerken en basis-veiligheidsprincipes 

De beheersing en beperking van de risico's verbonden aan de aanwezigheid van nucleair materi

aal (splijtstoffen en radioactieve stoffen) vormen een essentieel uitgangspunt voor de veiligheid. 

Bij het ontwerpen en construeren van de HOR is als basis-veiligheidsprincipe onder meer geko

zen voor a) eenvoud van uitvoering van systemen en b) gebruik maken van inherente veiligheid 

van proces en systemen op grond van natuurwetten (passieve veiligheid). Een ander principe dat 

ten grondslag ligt aan het ontwerpen en bedrijven is het aanhouden van ruime veiligheidsmarges 

met betrekking tot het normale werkgebied van de installatie en veiligheidsgrenzen die niet 

mogen worden overschreden. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op veiligheidsprincipes en 

ontwerpuitgangspunten. 

Met betrekking tot de stralingsveiligheid en de bescherming van personeel en omgeving wordt 

het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) gehanteerd. Dit principe houdt in dat 

elke toegevoegde hoeveelheid straling, hoe klein ook, waaraan personeel en omgeving boven het 

natuurlijke achtergrondniveau door de toepassing wordt blootgesteld naar redelijkheid zo laag als 

mogelijk moet worden gehouden en gerechtvaardigd moet kunnen worden. 
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De toets op redelijkheid en de rechtvaardiging moet hier worden gerelateerd aan het weten

schappelijk en maatschappelijk nut van de toepassing (zie in dit verband ook hoofdstuk 12). 

Voorts wordt het veiligheidsprincipe van beveiligingsmaatregelen op meerdere niveaus gehan

teerd, aangeduid met "defence-in-depth". Dit concept heeft betrekking op diverse, opeenvolgen

de verdedigingslinies die de installatie en de bedrijfsvoering kenmerken en die verhinderen dat 

bedrijfsstoringen en gepostuleerde ongevallen tot kernbeschadiging leiden, of resulteren in 

overschrijding van door de overheid gestelde dosislimieten. Kenmerkend daarbij is, dat het 

eventueel wegvallen van maatregelen op het ene niveau wordt opgevangen door maatregelen of 

voorzieningen op een ander niveau. Het uiteindelijke doel is te voorkomen dat radioactieve 

stoffen naar de omgeving ontsnappen door het toepassen van opeenvolgende fysieke barrières, 

belemmeringen en beschermende maatregelen. 

Oe volgende niveaus van beveiliging worden daarbij onderscheiden: 

1 . Preventie van afwijkingen door toepassen van een degelijk en conservatief ontwerp, kwali

teitsborging en bevorderen/handhaven van een veiligheidscultuur. 

2. Detectie van afwijkingen en bedrijfsstoringen en adequate correctie hiervan om te verhin

deren dat deze zich in ongunstige zin ontwikkelen tot ongevalssituaties. 

3. Ingrijpen van beveiligingssystemen om het optreden van ontwerpbasis-ongevallen te verhin

deren en om beschadiging van splijtstof te voorkomen. 

4. Ongevalsbeheersing en mitigatie van de gevolgen van ongevallen voor de omgeving door 

het treffen van maatregelen die het vrijkomen van radioactieve stoffen beperken of verhin

deren. 

Oe niveaus hebben niet alleen betrekking op ontworpen besturings- en beveiligingssystemen, 

maar omvatten mede aspecten als ontwerpconservatisme, kwaliteitsborging en bedrijfsnood

maatregelen. In hoofdstuk 2 wordt een nadere invulling van het concept gegeven. 

Voor bedrijfs- en engevalssituaties zijn van overheidswege radiologische toetsingscriteria van 

kracht. Deze hebben betrekking op voorgeschreven limieten voor: 

ALARA-niveaus; 

dosis van personeel en publiek; 

lozing van radioactieve stoffen naar de omgeving; 

aanvaardbaar risico. 
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In de hoofdstukken 12 en 16 wordt hierop nader ingegaan. 

Met het oog op veilige grenzen voor de bedrijfsvoering zijn limieten en voorwaarden vastgesteld, 

die ontleend zijn aan veiligheidsanalyses, beproevingsgegevens en bedrijfservaringen. Deze 

vinden hun weerslag in Veiligheidstechnische Specificaties voor de bedrijfsvoering, waarvan de 

inhoud in hoofdstuk 17 wordt beschreven. 

In het ontwerp en de constructie van de HOR-installatie liggen passende, natuurlijke en ontwor

pen veiligheidskenmerken besloten. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de onder alle 

omstandigheden veilige opslag van splijtstof, zodat geen kriticiteit kan optreden (ontwerp en 

geometrie). Voorbeelden van natuurlijke veiligheidskenmerken zijn: a) het zelfremmend karakter 

van de kettingreactie bij storingen die tot vermogensverhoging leiden; b) de grote warmteop

slagcapaciteit in verband met natuurlijke koeling van de reactorkern door de grote hoeveelheid 

bassinwater (natuurlijk, passief). 

Een belangrijk veiligheidskenmerk in het HOR-ontwerp wordt gevormd door het reactorinsluit

systeem in verband met de beperking van in het milieu geraken van radioactieve stoffen bij de 

dreigende overschrijding van lozingslimieten ten gevolge van bedrijfsvoorvallen. Een veiligheids

kenmerk dat in de bedrijfsvoering gehanteerd wordt met betrekking tot ontwerpkernsamenstel

lingen is, dat het falen van de twee meest effectieve regelstaven moet kunnen worden beheerst. 

In de hoofdstukken 2, 7, 8 en 16 wordt nader ingegaan op de veiligheidskenmerken. 

1.6 Experimentele programma's 

De HOR wordt in experimentele benutting gebruikt op vier manieren: 

zó dat de reactor zelf het experimentele resultaat voortbrengt; 

als neutronenbron bij de bestraling van preparaten met de bedoeling radioisotopen te produ

ceren, dan wel in kwantiteit dan wel om sporen te bepalen; 

door het plaatsen van experimentele opstellingen in de reactorkern of de neutronen

reflector; 

voor neutronenbundelexperimenten. 

Voor alle experimenten bij de HOR is voorgeschreven dat een veiligheidsbeoordeling wordt ge

schreven die voldoet aan daarvoor gestelde regels die zijn afgeleid van de US AEC Reguiatory 

Guide 2.2 en de NRC Reguiatory Guide 2.4. 
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Steeds wordt erop toegezien dat de experimentele programma's die door de wetenschappelijke 

afdelingen worden opgesteld, getoetst worden aan de hoofddoelstellingen van het IRI, zie § 1.1. 

1. 7 Opzet en indeling van het veiligheidsrapport, referentiedocumenten 

De documentatie, die vereist is voor een vergunning op grond van artikel 15 onder b. van de 

Kernenergiewet [2), wordt opgesomd in het Besluit Kerninstallaties, Splijtstoffen en Ertsen [4), 

artikel 6. 1. Deze gegevens worden in dit veiligheidsrapport en in andere documenten verstrekt. 

Het veiligheidsrapport geeft een overzicht van de maatregelen door het IRI genomen om de 

veiligheid van de HOR tijdens normale bedrijfs- en ongevalssituaties te verzekeren. De indeling 

van het veiligheidsrapport is als aangegeven in de appendix van de IAEA publicatie: "Safety 

guide on Safety assessment of research reactors and preparation of the safety analysis report", 

SS-35-G1 [16). Waar nodig is van de indeling afgeweken zoals bij de invulling van de hoofd

stukken 15, 18 en 19. 

In hoofdstuk 18 is de detaillering aangegeven in de Nucleaire Veiligheidsregels, NVR-1.3, 1989 

aangehouden; om twee redenen: a) de kwaliteitszorg bij het IRI is ingericht en gebaseerd op 

deze richtlijn; en b) de detaillering in de SS-35-G 1 of één van de andere voor researchreactoren 

beschikbare richtlijnen is niet geschikt voor het in vereiste mate detailleren van het element 

kwaliteitszorg. 

In de hoofdstukken 15 en 19 is met geringe aanpassingen de benadering gevolgd die ook is 

gebruikt in het veiligheidsrapport van de kerncentrale Dodewaard. Een hoofdstuk 21 is opgeno

men betreffende de uit de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen voortvloeiende financiêle 

zekerheid. Dit hoofdstuk heeft geen grondslag in de gebruikte IAEA-gids. 

In tabel 1-2, onder § 1 . 12, wordt een overzicht gegeven van de voor de HOR relevante veilig

heidsregels, -richtlijnen en referentiedocumenten die in internationaal verband zijn gepubliceerd. 

1.8 Vereiste vergunningen 

Ten behoeve van de in § 1.2 gerefereerde vergunningen is er door het Reactor Instituut Delft, en 

later door het IRI, een beschrijving van de inrichting en een veiligheidsanalyse met betrekking tot 

het bedrijven van de HOR overlegd. Dit is het zogenoemde "Veiligheidsrapport Reactor Instituut 

Delft" met latere aanvulling zoals weergegeven in de bijlage (zie § 1.13): "Kernenergiewetver· 

gunningen IRI betreffende HOR-bedrijf en verdere relevante documenten". 
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Deze documentatie is hierbij geheel herzien. Aanleiding tot de herziening is: 

de overgang van hoogverrijkte splijtstof (HEU) op laagverrijkte splijtstof (LEU); 

het oprichten van een experimenteerhal; 

het toepassen van een beryllium reflectorblok bij de reactorkern; 

enige de veiligheid van het reactorbedrijf gunstig beïnvloedende maatregelen. 
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De overgang van HEU op LEU vindt zijn oorzaak in het beleid van het IRI om te handelen con

form de door de Nederlandse regering aanvaarde en onderschreven aanbevelingen van de 

International Fuel Cycle Evalustion (INFCE) conferenties [1 ]. Bovendien wordt er rekening mee 

gehouden dat er door de maatregelen van de regering van de USA tegen proliferatie van hoog

verrijkte splijtstof tegen het jaar 2000 voor de HOR feitelijk geen HEU meer beschikbaar is. 

Aangezien bij het IRI radioactieve stoffen worden bereid en toegepast en ioniserende straling 

uitzendende toestellen worden gebruikt, beschikt het IRI ook over vergunningen krachtens 

respectievelijk artikel 29 en artikel 34 van de Kernenergiewet. 

De gegevens die in verband met die vergunningen overlegd moeten worden, worden in het 

onderhavige rapport slechts vermeld in zoverre zij van belang zijn voor de beschrijving van de 

inrichting als geheel, of in zoverre zij een relatie hebben met het bedrijven van de Hoger Onder

wijsreactor. Het oprichten van een experimenteerhal en de aanwezigheid van een beryllium blok, 

maken experimenten mogelijk waarbij een lage achtergrondstraling van de HOR gepaard gaat 

met een toegenomen opbrengst aan neutronen, hetgeen van belang is voor sommige typen 

onderzoek. 

De maatregelen die de veiligheid van het reactorbedrijf gunstig beïnvloeden hangen samen met 

een verdubbeling van in- en uitlaatkleppen van het ventilatiesysteem van de insluitconstructie, 

waardoor in engevalssituaties het niet vrijkomen van radioactief materiaal nog verdergaand 

gegarandeerd kan worden. 

1.9 Notatie 

Waarden van fysische grootheden zijn in dit rapport in het algemeen uitgedrukt in SI-eenheden. 

Indien de grootheden betrekking hebben op ontwerpkenmerken of voorschriften, die oorspronke

lijk in andere eenheden zijn gespecificeerd, dan zijn doorgaans de oorspronkelijke waarden 

tussen haakjes vermeld. Bij de conversie naar SI-eenheden zijn afrondingen toegepast, in over

eenstemming met de nauwkeurigheid van de betreffende grootheid. 
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Figuren en tabellen zijn genummerd als X-NR, waarbij X het hoofdstuknummer is en NR een 

volgnummer. 

1.10 Overig referentiemateriaal en relevante technische informatie 

De beoordeling van het veiligheidsrapport vindt mede plaats tegen de achtergrond van overige 

documenten die vereist worden in de vergunningsprocedure en andere relevante overheidsbe

sluiten, wetten en beleidsdocumenten die randvoorwaarden stellen. Dit materiaal wordt hier 

gerefereerd [5 t/m 16]. Het Milieu-effectrapport [71 detailleert de verwachte effecten van de 

voorgenomen wijzigingen en geeft tevens aan welke de huidige uitgangssituatie van het IRI is. 

In dit rapport is tevens meegenomen een beschrijving van de wijze waarop het IRI voldoet aan 

de eisen die voortkomen uit de Arbo-wetgeving. 

Bij de fysieke beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de installatie, de kerntechnische materia

len en de toegang van personen, wordt uitgegaan van de Beveiligingsrichtlijnen Kerninstallaties, 

1993, zie ook § 13.7 en § 18. 1. Deze maatregelen, alsmede de bijzondere administratieve 

beheers- en controlemaatregelen met betrekking tot splijtstofmateriaal op grond van Euratom

bepalingen, vloeien voort uit het Non-proliferatie Verdrag [1 01. 

Tabel 1-3, in § 1.12, geeft een overzicht van de in de veiligheidsanalyses toegepaste rekenpro

grammatuur. Deze programmatuur heeft zich in het ontwerp van recent geconstrueerde onder

zoekreactoren bewezen en is ten tijde van de opstelling van dit veiligheidsrapport in internatio

naal verband erkend, mede op grond van vergelijking wereldwijd van rekenresultaten van 

gerenommeerde instituten. 

1.11 Referenties 

[1) INFCE Summary Volume, International Fuel Cycle Evaluation, INFCE/PC/2/9, 1960 

[21 Kernenergiewet, Wet van 21 februari 1963, Stb. 82 

[31 Besluit inwerkingtreding Kernenergiewet, KB van 12 november 1969, Stb. 514 

[41 Besluit Kerninstallaties, Splijtstoffen en Ertsen, KB van 4 september 1969, Stb. 40 

[5] Wet milieubeheer, Wet van 13 juni 1979, Stb. 1992, 551 
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[61 Besluit milieu-effect-rapportage, KB van 20 mei 1987, Stb. 278 

[7] Milieu-effect rapport IRI (MER), 1995 

[8] Startnotitie Milieu-effect-rapportage Hoger Onderwijsreactor, IRI, maart 1993 

[9] Euratom Verdrag, Europese Gemeenschap, 1958, en de daaruit voortvloeiende 

Richtlijnen Euratom 

[1 01 Non-proliferatie Verdrag, 1968 

[11 1 Code on the Safety of Nuclear Research Reactors: Design, Safety Series No. 35-S1, 

IAEA, 1992 

[121 Code on the Safety of Nuclear Research Reactors: Operation, Safety Series No. 35-

S2, IAEA, 1992 

[131 Nota Omgaan met risico's, de risicobenadering in het milieubeleid, Tweede Kamer, 

vergaderjaar 1988-1989, 210137, nr. 5 

[141 Nota Omgaan met risico's van straling, Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 

21483, nr. 2 

[151 Vervolgnotitie Omgaan met risico's van straling, Tweede Kamer, vergaderjaar 

1992-1993, 21483, nr. 15 

[ 161 Safety Guide on "The Safety Assessment of Research Reactors and Preparatien of 

the Safety Analysis Report", Safety Series, No. 35-G 1, IAEA, Vienna, 1995 
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1.12 Tabellen 

Tabel 1·1: Algemene informatie en identificatie eigenaar, ontwerpers en bouwers 

van de HOR 

Naam 

Reactortype 

Toepassing 

Plaats van vestiging 

Eigenaar/vergunninghouder 

Hoger Onderwijsreactor (HOR) 

Universitaire onderzoekreactor van het bassintype, 

gekoeld en gemodereerd met licht water 

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 

Delft, Makelweg 1 5 (terrein TU Delft) 

Technische Universiteit Delft (TUD), Julianalaan 134, 

Delft 

Interfacultair Reactor Instituut (IRI) 
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Exploitant 

Nucleair ontwerp American Machine & Foundry Company, New Vork, USA 

Comprimo NV, Amsterdam 

Hoofdconstructeur 

Architecten 

NV Philips, Eindhoven (oorspronkelijk); 

GEC-Reactor Equipment Ltd., Whetstone, UK 

(vernieuwing/vervanging instrumentatie in 1980) 

Van den Broek & Bakema, Rotterdam 
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Tabel 1-2: Toepassing van normen en voorschriften voor het bedrijven van een onderzoeks

reactor 

Document Titel/onderwerp 

NVR1/SS-110 De veiligheid van nucleaire installaties 

SS-35-S1 Code on the safety of nuclear research reactors: design 

SS-35-S2 Code on the safety of nuclear research reactors: oparation 

SS-35-G1 Safety guide on Safety assessment of research reactors and 

preparation of the safety analysis report 

SS-35-G2 Safety guide on Safety in the utilization and modification of 

research reactors 

NVR-1.3/50-C-OA Hoofdregel kwaliteitsborging voor de veiligheid van kerncentra-

(rev.1) les 

NVR-2.3.6/50-SG-OA6 Ouality assurance in the design of nuclear power plants 

Reg.guide 2.2 Development of technica! specifications of experiments 

Reg.guide 2.4 Development of technica! specificadons of experiments in re-

search reactors 

SS-74 Safety in decommissioning of research reactors 

SS-75-INSAG-3 Basic safety principles for nuclear power plants 

SS-75-INSAG-4 Safety Culture 

TRS No.237 Manual on quality assurance program auditing 

TRS No.328 Grading of quality assurance requirements 
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Tabel 1-3: Overzicht van rekenprogrammatuur toegepast in de veiligheidsanalyses 

Programma Type, omschrijving 

Nucleair, elementair 

MONSTRA berekening doorsneden en nuclidenconcentraties van splijtstof als functie van 

versplijting, temperatuur en dichtheid 

MUFT 

INGAMM 

HOBBY 

GRUKO 

IANSN 

KONTR 

onderdeel van MONSTRA voor behandeling van het snelle en epithermische 

energiegebied van het neutronenspectrum 

onderdeel van MONSTRA voor de behandeling van de resonantie-absorptie als 

functie van de splijtstoftemperatuur 

berekening doorsneden van reflector- en constructiematerialen, berekening con

stanten voor 20 groepen snelle neutronen op basis van MUFT IV 

berekening doorsneden van reflector· en constructiematerialen; groepsconstan

ten voor 20 groepen thermische neutronen 

berekening doorsneden van reflector- en constructiematerialen; aangepaste 

versie van de code ANISN, neutronenfluxdichtheidsspectra 40 groepen 

volumeweging van de neutronenfluxdichtheid ten behoeve van zOne-contractie 

Nucleair, reactorkern 

IAFUEL 

MOCA 

OIXYS 

twee-dimensionale diffusiecode voor kernberekeningen met invoer van groeps· 

constanten voor 4 energiegroepen 

drie-dimensionale Monte Carlo code voor de berekening van de vermogensdicht· 

heldverdeling 

twee-dimensionale diffusiecode voor de berekening van de kinetische parameters 

Thermohydraulisch 

TAC 20 twee-dimensionale code voor het berekenen van temperatuurverdelingen in een 

warmteproducerend lichaam, waarbij de warmte wordt afgestaan door middel 

van geleiding, convectie en straling 

ZWEl OI 

FLAC 

COBRA-UI C 

SHORT 111 

twee-dimensionale code met soortgelijke eigenschappen als TAC 20, voor het 

berekenen van temperatuurverdelingen in reflectorelementen 

bepaling koelmiddelstroomverdeling in hydraulisch netwerk reactorkern 

bepaling temperatuurverdeling in reactorkern en veiligheidsmarge 

thermohydraulische analyse HOR-kernen op basis FLAC en COBRA-UI C 
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1.13 Bijlage 

Kernenergiewetvergunningen IRI betreffende HOR-bedrijf en verdere relevante documenten 

A. Betreffende splijtstoffen CKEW artikel 15 onder a) 

1. KEW-vergunning voor het voorhanden hebben van splijtstof (onder andere HOR-splijt

stof), no. 374/540/EEK, d.d. 9-4-1974 (verleend voor onbepaalde tijd) 

2. KEW-vergunning voor het voorhanden hebben van splijtstof (400 elementen met 3,8 

% verrijkt U-oxyde), no. 373/724/EEK, d.d 3-4-1973 

B. Betreffende HOR CKEW artikel15 onder b) 

1. Hinderwetvergunningen d.d. 21-2-1966 (200 kW), 31-3-1967 (500 kW) en 19-2-

1969 (3MW), vanaf 1-1-1970 geacht te zijn verleend op grond van de KEW 

2. Aanvullende voorschriften KEW-vergunningen HOR (no. 24 en 25 betreffende beveili

gingsrichtlijnen), beschikking no. 378/11/527/EEK, d.d. 4-8-1978 van het Ministerie 

van Economische Zaken 

3. KEW-vergunning voor wijziging van de HOR (bouw regelkamer en vernieuwing instru

mentatie), beschikking no. 380/11/1448/EEK d.d. 31-12-1980 van het Ministerie van 

Economische Zaken 

4. Aanvullende voorschriften KEW-vergunningen HOR (no. A en B betreffende toepas

sing arbeidsbeschermingsregels Besluit Stralenbescherming KEW), beschikking no. 

2537040 MHS, d.d. 27-3-1987 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer 

5. Besluit van Onderzoek en beproeving voor het insluitingsvat van de HOR te Delft, 

afgegeven d.d. 7-2-1963, reg. kenmerk 74059, door het Hoofd van de Dienst voor 

het Stoomwezen, met bijbehorende lijst van voorwaarden en lijst van tekeningen 
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C. Betreffende splijtstoffen en HOR 

Beschikking nr. E/EK/387 /11/1 046 796488, d.d. 31-8-1987 van het Ministerie van 

Economische Zaken betreffende wijziging tenaamstelling KEW-vergunningen ex. 

artikel 15 onder a) en 1 5 onder b) (TU Delft wordt in plaats van IRI vergunninghou

der) 

D. Documenten behorend bij vergunningen 

1. ad. 8.1.: Veiligheidsrapport Reactor Instituut te Delft (ongedateerd, vermoedelijk 1961) 

met 3 aanvullingen 

2. ad. 8.2.: Wijzigingen op het "Veiligheidsrapport Reactor Instituut te Delft" met betrekking 

tot de vernieuwing van de reactorinstrumentatie en de bouw van een nieuw 

regelkamercomplex. Rapport IRI-130-80-01 (maart 1980) 
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HOOFDSTUK 2: VEILIGHEIDSDOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN BU HET ONT

WERP VAN GEBOUWEN. COMPONENTEN EN SYSTEMEN 

Inhoud 
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2. VEILIGHEIDSDOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN BIJ HET ONTWERP VAN GE

BOUWEN. COMPONENTEN EN SYSTEMEN 

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene veiligheidsdoelstellingen en uitgangspunten voor het 

ontwerp van gebouwen, constructies, componenten en systemen, die op grond van veiligheids

overwegingen zijn bepaald. Achtereenvolgens worden behandeld: 

Veiligheidsdoelstellingen en ontwerpuitgangspunten ( § 2. 1 ) • 

Indeling van de installatie, systemen en onderdelen ( § 2.2), volgens: 

radiologische typering ( § 2. 2. 1 ) ; 

klassering in verband met de uitwerking van externe gebeurtenissen ( § 2.2.2); 

veiligheidsklassering (§ 2.2.3). 

Ontwerpeisen en belastingcondities van het reactorgebouw (§ 2.3). 

Brandbescherming (§ 2.4). 

2.1 Veiligheidsdoelstellingen en ontwerpuitgangspunten 

Het oorspronkelijk ontwerp voor de HOR is tot stand gekomen aan het eind van de jaren vijftig/ 

in het begin van de jaren zestig en is gebaseerd op een concept van Amerikaanse oorsprong. 

Hierbij werd de nucleaire "know-how" aangekocht/overgedragen in het kader van het • Atoms

for-Peace"-programma van de Verenigde Staten. Aan het ontwerp hebben uiteraard een groot 

aantal veiligheidsdoelstellingen ten grondslag gelegen. Hoewel de algemene veiligheidskenmer

ken van het type reactor uiteraard wel bekend zijn, is expliciete vastlegging indertijd slechts in 

zeer beperkte mate geschied. Ook bestond er nauwelijks of geen regelgeving op dit gebied. Wel 

zijn van overheidswege ingestelde commissies ad-hoc betrokken geweest bij de veiligheidsbe

oordeling van de HOR. 

Een indeling in veiligheidskiassen (§ 2.2.3), zoals nu gebruikelijk, bestond toendertijd nog niet. 

Wel werd er ten aanzien van belangrijke componenten en installatiedelen een keuringsregime 

ingesteld bij de bouw. Bij sommige mechanische systemen met een veiligheidsfunctie werd 

bovendien een inspectie- en periodiek beproevingsprogramma vastgesteld, bijvoorbeeld betrek

king hebbend op het gasdichte insluitsysteem (stalen koepel met ventilatiesysteem), onder 

toezicht van de toenmalige Dienst voor het Stoomwezen. Bij later uitgevoerde modificaties zijn 

wel uitgangspunten gehanteerd overeenkomstig internationale ontwikkelingen, met name in 

IAEA-verband. 
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In NVR-1 [1 1 wordt de algemene nucleaire veiligheidsdoelstelling als volgt omschreven: "Bescher

ming van individuen, de samenleving en het milieu tegen schade door het tot stand brengen en 

in stand houden van een effectieve bescherming tegen radiologische gevaren in nucleaire 

installaties•. Hiervan afgeleid zijn twee doelstellingen met betrekking tot stralingsbescherming en 

technische aspecten. 

De stralingsbeschermingsdoelstelling wordt omschreven als: • Ervoor zorgen dat in alle bedrijfs

toastanden de blootstelling aan straling, binnen de installatie of als gevolg van iedere geplande 

lozing van radioactieve stoffen uit de installatie, onder de voorgeschreven grenswaarden wordt 

gehouden en wel zo laag als redelijkerwijs haalbaar is (het zogenaamde ALARA-principe) en er 

tevens voor zorgen dat de radiologische gevolgen van een ongeval beperkt blijven". 

De technische veiligheidsdoelstelling wordt omschreven als: "Het nemen van alle redelijkerwijs 

uitvoerbare maatregelen om ongevallen in nucleaire installaties te voorkomen en de gevolgen 

ervan, als deze zich voordoen, beperkt te houden; er met een grote mate van zekerheid voor 

zorgen, dat bij alle mogelijke ongevallen waarmee in het ontwerp van de installatie rekening is 

gehouden, inclusief de ongevallen met een zeer geringe waarschijnlijkheid, de radiologische 

gevolgen beperkt zullen zijn en onder voorgeschreven grenswaarden zullen liggen; er tevens 

voor zorgen dat de waarschijnlijkheid van ongevallen met ernstige radiologische gevolgen 

extreem laag is". 

Om de genoemde veiligheidsdoelstellingen te realiseren zijn er met betrekking tot het ontwerp en 

bedrijf van de HOR maatregelen getroffen die een strikt technisch en bestuurlijk beheer waarbor

gen. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat de radiologische gevolgen 

van ongevallen beperkt blijven. In het volgende en in de hoofdstukken 4, 5, 6, 7, 8, 1 0, 12, 13, 

15, 16, 18 en 20 wordt een nadere invulling van de maatregelen gegeven. 

Het IRI onderscheidt verschillende invalshoeken met betrekking tot de toepassing van de HOR: 

Enerzijds het benutten als bron van straling ten behoeve van onderzoek en onderwijs, waarbij 

het flexibel openstaan voor/aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen vereist is; anderzijds het 

bedrijven en beheren van de HOR als instrument volgens strikte regels van veiligheid en beveili

ging. Deze dualiteit scherp in het oog te houden is een uitgangspunt voor ieder ontwerp. Bij het 

realiseren van ontwerpen past het IRI een systeem van projectmatig werken toe waarbij regels 

van kwaliteitszorg worden gevolgd. Gebruikelijk is om overleg te voeren en advies te vragen 

waar supplementaire kennis elders het projectresultaat kan verbeteren. 
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Het nucleair concept van de HOR berust op twee pijlers voor conservatief ontwerpen, eenvoud 

van uitvoering van systemen en het waar mogelijk gebruik maken van natuurwetten om bij falen 

van systemen in een veilige conditie te geraken. 

Een bijzondere vorm van procesveiligheid met betrekking tot de neutronenvermenigvuldiging is 

bijvoorbeeld het inherent zelfremmend karakter van de kettingreactie door terugwerking van de 

temperatuur in de reactorkern op het splijtingsproces. Deze inherente vorm van veiligheid ligt in 

het ontwerp van de HOR besloten. Een snelle, ongebreidelde en voortdurende vermogensexcur

sie kan op fysische gronden worden uitgesloten. De consequenties van bedrijfsstoringen die 

kunnen leiden tot stijging van het reactorvermogen worden hierdoor drastisch ingeperkt. 

Als voorbeeld van een passieve vorm van veiligheid mogen dienen: de opstelling van de reactor

kern in een reactorbassin met een aanzienlijke buffercapaciteit voor het opnemen van de bij het 

proces vrijkomende warmte. Ook zijn in het ontwerp met betrekking tot de procesveiligheid 

conservatieve veiligheidsmarges aangehouden. Bij bedrijfssituaties die leiden tot een zodanige 

afwijking dat de voorgeschreven, vastgestelde veiligheidsmarges op ontoelaatbare wijze dreigen 

te worden verkleind, treedt het (autonome) beveiligingssysteem in werking. De verschillende 

beveiligingsacties die hiermee verbonden zijn, hebben in hoofdzaak betrekking op de volgende 

essentiële veiligheidsfuncties: 

het stoppen van de reactor (veilig afschakelen en afgeschakeld blijven); 

het afsluiten van de insluitconstructies (veilig insluiten en isoleren van de buitenwereld). 

Het bovenstaande houdt verband met het principe van "defence-in-depth" dat gehanteerd wordt 

in verband met de verschillende, in hoofdstuk 1 aangeduide niveaus van beveiliging. Hierbij 

spelen de activiteiten die een rol vervullen met betrekking tot de veiligheid van de installatie zich 

af op meerdere te onderscheiden niveaus. Eventueel wegvallen van maatregelen of voorzienin

gen wordt gecompenseerd of gecorrigeerd door maatregelen of voorzieningen op een ander 

niveau. Zoals in hoofdstuk 1, § 1.5 aangegeven gaat het om de volgende, te onderscheiden 

niveaus: 

1 • preventie van afwijkingen door toepassen van een degelijk en conservatief ontwerp, kwali

teitsborging en bevorderen/handhaven van een veiligheidscultuur; 

2. detectie van afwijkingen en bedrijfsstoringen en adequate correctie hiervan om te verhin

deren dat deze zich in ongunstige zin ontwikkelen tot ongevalssituaties; 

3. ingrijpen van beveiligingssystemen om het optreden van ontwerpbasis-ongevallen te verhin

deren en om beschadiging van splijtstof te voorkomen; 
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4. ongevalsbeheersing en mitigatie van de gevolgen van ongevallen voor de omgeving door 

het treffen van maatregelen die het vrijkomen van radioactieve stoffen beperken of verhin

deren. 

Oe niveaus hebben niet alleen betrekking op ontworpen besturings- en beveiligingssystemen, 

maar omvatten mede aspecten als ontwerpconservatisme, kwaliteitsborging en bedrijfsnood

maatregelen. 

Voor de HOR is hieraan op de volgende wijze invulling gegeven: 

Niveau 1 

Ten aanzien van het ontwerp en de bedrijfsvoering wordt gestreefd naar: 

voldoende ruime veiligheidsmarges en conservatieve uitgangspunten (hoofdstukken 5, 6, 7, 

8, 10 en 17 ); 

voldoende afscherming van straling, zowel voor personeel van de vestiging als voor de 

bevolking in de omgeving (hoofdstuk 12); 

preventie van kriticiteit van splijtstofmateriaal in opslag (hoofdstukken 10 en 17); 

opsluiting/insluiting van radioactief materiaal en tegengaan van verspreiding (hoofdstukken 

4, 6, 7, 8, 12, 17); 

toepassing van betrouwbare systemen en componenten (hoofdstukken 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

15, 17, 18); 

adequate training, scholing en kwalificatie van personeel (hoofdstukken 13, 17 en 18); 

kwaliteitsborging volgens van tevoren vastgelegde doelstellingen (hoofdstuk 18). 

Niveau 2 

Het optreden van afwijkende bedrijfssituaties en bedrijfsstoringen wordt gedetecteerd door een 

uitgebreid instrumentarium van uiteenlopende aard. Door ingrijpen van besturings- en beveili

gingssystemen wordt verhinderd, dat storingen zich in ongunstige zin ontwikkelen tot onge

valssituaties (zie hoofdstukken 4, 7, 8 en 16). 



VEILIGHEIDSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR pagina 2.6 

Niveau3 

De maatregelen ter beheersing van ontwerpbasis-ongevallen zijn beschreven in hoofdstuk 

16. Beschadiging van splijtstofelementen moet zoveel mogelijk worden voorkomen door ingrijpen 

van de beveiligingssystemen. Bij geen van de ontwerpbasis-ongevallen wordt vrijkomen van 

grote hoeveelheden splijtingsprodukten of andere radioactieve stoffen vanuit de installatie naar 

de omgeving voorzien. Mocht een ongeval toch leiden tot het vrijkomen van radioactief materiaal 

binnen de installatie, dan zijn er beheersingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat deze 

stoffen in de omgeving verspreid worden (zie hoofdstukken 12, 13, 16 en 20). 

Niveau4 

Indien zich ondanks alle maatregelen een ongeval voordoet waarbij grotere hoeveelheden 

radioactieve stoffen in de omgeving geraken, dan wordt getracht door middel van mitigerende 

maatregelen en engevalsbeheersing de gevolgen zoveel mogelijk te beperken (zie hoofdstukken 

12, 13, 16, 18 en 20). 

Bij de instrumentatie van de reactor wordt onderscheid gemaakt in beveiligingsinstrumentatie, 

deel uitmakend van het reactorbeveiligingssysteem, en besturingsinstrumentatie, deel uitmakend 

van het reactorbesturingssysteem (zie hoofdstuk 8). Dit impliceert, dat in het ontwerp een 

systeemtechnische scheiding van de beveiligingsfuncties en de besturings- en regelfuncties is 

doorgevoerd. 

Het reactorbeveiligingssysteem is zoveel mogelijk opgebouwd volgens het principe van redundantie 

en diversiteit. Onder redundantie wordt verstaan: het gebruik en aanwezig zijn van meer dan het 

vereiste minimum aantal componenten of systemen. Diversiteit wil zeggen dat het gebruik van 

onderling redundante componenten of systemen op een verschillend werkingsprincipe berust. In 

verband met de kans op gemeenschappelijk falen van redundanties is het zaak zoveel mogelijk 

fysieke scheiding te bewerkstelligen. In het oorspronkelijk ontwerp van de bestaande installatie 

is geen consequente component- of systeemredundantie toegepast. Bij de vernieuwing van de 

beveiligingsinstrumentatie in 1980 is getracht om ten aanzien hiervan een meer strikte benade

ring te volgen. Om praktische redenen is dit gegeven in de bestaande situatie niet altijd ten volle 

mogelijk gebleken. 

Afhankelijk van de betekenis voor de veiligheid kunnen de veiligheidsvariabelen die het beveili

gingssysteem vormen meervoudig zijn uitgevoerd (redundantie). 
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In het ontwerp van het beveiligingssysteem is ernaar gestreefd om de meetsignalen voor de 

veiligheidsvariabelen, die gezamenlijk in de beslissingslogica een rol spelen, te ontlenen aan 

opnemers die onderling onafhankelijk en gescheiden zijn uitgevoerd. Bij de ontwerpkeuzen is de 

voorkeur gegeven aan methoden en technieken die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. 

De uitgangspunten voor het ontwerp van het reactorbeveiligingssysteem zijn: 

het beveiligingssysteem is zo mogelijk volgens het principe van diversiteit uitgevoerd; 

elke veiligheidsvariabele wordt tweevoudig gemeten, waarbij de signalen afkomstig zijn van 

onderling onafhankelijke opnemers; 

ontbreekt de mogelijkheid om volgens het principe van diversiteit te handelen, dan wordt de 

veiligheidsvariabele meer dan tweevoudig gemeten. De signalen zijn hierbij afkomstig van 

onderling onafhankelijke opnemers; 

het beveiligingssysteem en het besturingssysteem zijn van elkaar onafhankelijk en geschei

den uitgevoerd (principe van fysieke en systeemtechnische scheiding); 

voor het uitschakelen van de reactor is gebruik gemaakt van een veilig falend, passief sys

teem gebaseerd op de werking van de zwaartekracht. 

Naast een scala van vergrendelingen die verband houden met de besturingsvoorwaarden van het 

proces in de normale bedrijfssituatie en die een verdedigingslinie vormen tegen het ontstaan van 

ongewenste bedrijfssituaties, wordt het instrumentatie-ontwerp gekenmerkt door een extra, 

tussen besturing en beveiliging liggend niveau van ingrijpen op het proces (zie hoofdstuk 8). Dit 

heeft betrekking op het optreden van afwijkingen ten opzichte van de normale procescondities. 

Hierbij wordt in een beginstadium van de afwijking automatisch een begrenzende actie in 

werking gesteld. Dit gebeurt door het reduceren van het reactorvermogen door middel van het 

indrijven van de regelstaven in de reactorkern. Dit is strikt genomen nog geen beveiligingsactie 

omdat veiligheidsgrenzen dreigen te worden overschreden. Het vervolg van de afwijkende 

situatie zou wel het uiteindelijk ingrijpen van het beveiligingssysteem noodzakelijk kunnen 

maken. Het bedoelde, tussenliggende niveau van ingrijpen vormt een extra verdedigingslinie om 

procesafwijkingen die zich in ongunstige zin kunnen ontwikkelen het hoofd te bieden. Door aldus 

hierop te anticiperen, kan een daadwerkelijk ingrijpen van het beveiligingssysteem veelal achter

wege blijven. 

Een belangrijke doelstelling is voorts gelegen in de bescherming van personen en omgeving 

tegen stralingsgevaar (zie hoofdstuk 12). De reactorkern vormt een intense bron van straling die 

benut wordt voor het onderzoek. Ook resulteert het onttrekken van neutronenbundels aan de 

reactor voor het onderzoek in zwakkere, secundaire bronnen van straling. 
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Het ontwerp en uitvoering van de installatie en afschermingsconstructies is zodanig, dat de 

onvermijdelijk bij het proces vrijkomende straling efficiënt en op afdoende wijze wordt afge

schermd tot aanvaardbaar lage waarden. Binnen de installatie wordt een systeem van zOnering 

met gecontroleerde toegang/afsluiting gehanteerd. Voor de periferie van het biologisch schild 

van de reactor, op normaal betreedbare plaatsen, zijn stringente limietwaarden voor het stra

lingsniveau van kracht. Het stralingsniveau wordt permanent bewaakt door een uitgebreid net 

van ruimtemonitoren met visuele en akoestische alarmering. Ook is er een periodiek controle- en 

registratieprogramma van kracht met betrekking tot de door het personeel en omgeving van de 

reactor ontvangen stralingsdoses middels dosismeters. Het IRI hanteert bij het ontwerpen van 

voorzieningen het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) met betrekking tot de 

door middel van afscherming te bereiken reductie van de straling. Het ontwerp is zodanig, dat de 

normale bedrijfsvoering niet leidt tot een meetbare toevoeging ten opzichte van de natuurlijke 

achtergrondstraling aan de terreingrens van het IRI. 

Aan het normaal bedrijven van de reactor is onvermijdelijk het vrijkomen van geringe hoeveelhe

den radioactieve stoffen in de omgeving verbonden (zie hoofdstuk 12). Ook ten aanzien van 

deze emissie hanteert het IRI het ALARA-principe. Het gaat daarbij om met de ventilatielucht en 

afvalwaterstroom meegevoerde nucliden, waarvoor stringente lozingslimieten gelden. De af te 

voeren ventilatielucht wordt door zogenaamde absoluutfilters geleid, alvorens lozing via de 60 m 

hoge ventilatieschacht plaatsvindt, zie figuur 4-2. Al het mogelijk radioactieve afvalwater wordt 

opgevangen in verzameltanks en pas geloosd nadat metingen hebben uitgewezen dat voldaan is 

aan de gestelde voorwaarden. Er is een permanente, instrumentele bewaking op mogelijke 

overschrijding met daaraan gekoppeld automatisch ingrijpen, mochten grenzen worden over

schreden. In een dergelijke situatie wordt het systeem geïsoleerd van de buitenwereld. Dit is 

eveneens het geval bij het vrijkomen van grotere hoeveelheden radioactieve stoffen binnen het 

reactorinsluitsysteem onder ongevalscondities. Het ontwerp is erop gericht om de gevolgen 

hiervan voor de omgeving drastisch in te perken door insluiting van de radioactieve stoffen. 

2.2 Indeling van de installatie, systemen en on"erdelen 

Afhankelijk van de doelstelling kan de HOR-installatie, respectievelijk onderdelen daarvan op 

verschillende manieren worden ingedeeld. In het volgende wordt de installatie vanuit drie ver

schillende gezichtspunten bekeken, te weten: 

een typering vanuit radiologisch oogpunt; 

een klassering met het oog op de uitwerking van externe gebeurtenissen; 

een veiligheidsklassering. 



VEILIGHEIOSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR pagina 2.9 

2.2.1 Radiologische typering 

Op grond van radiologische overwegingen kan de HOR beschouwd worden als een nucleaire 

installatie met een beperkte radioactieve inventaris. In verhouding tot nucleaire installaties voor 

energieopwekking zoals kerncentrales is de HOR een nucleaire onderzoekfaciliteit met beperkt 

vermogen en significant lagere gevaarzetting. Oe inventaris is in kwantitatieve zin drie ordes van 

grootte lager dan die van gangbare kerncentrales zoals die in Borssele. Dit betekent echter zeker 

niet, dat er geen maatregelen behoeven te worden getroffen om het vrijkomen van radioactieve 

stoffen te voorkomen en mocht dit onverhoopt toch gebeuren om de gevolgen hiervan in te 

perken. Er moet worden voorkomen, dat er schade aan constructies en apparatuur ontstaat, die 

leidt tot significante blootstelling van het personeel of het publiek aan straling. In algemene zin 

moet het ontwerp van de installatie erdoor worden gekenmerkt, dat de kans op gebeurtenissen 

met mogelijk significante uitwerking op de omgeving uitermate klein is. 

De radiologische toetsingscriteria voor gebeurtenissen met lage waarschijnlijkheid, die in de 

veiligheidsanalyses van belang zijn met het oog op mogelijke blootstelling aan straling, hebben 

onder meer betrekking op: 

a. preventie van deterministische effecten van straling en beperking van de kans op stochasti

sche effecten bij blootstelling van individuele personen als gevolg van de gebeurtenis; 

b. garantie, dat het als gevolg van de gebeurtenis door de bevolking collectief ontvangen 

dosisequivalent op een aanvaardbaar laag niveau blijft. 

Overeenkomstig IAEA-normen [6], wordt aan het eerste deel van criterium a. voldaan, indien het 

jaarlijks door het publiek individueel ontvangen dosisequivalent voor enig orgaan beneden 50 

mSv blijft en het jaarlijks effectief dosisequivalent beneden 5 mSv blijft voor perioden van 

blootstelling die kort zijn ten opzichte van de levensduur van het individu. Voor langdurige 

blootstelling geldt een gemiddelde van 1 mSv voor het jaarlijks ontvangen effectief dosisequiva

lent. Aan criterium b. wordt voldaan, als het collectief dosisequivalent tot enige mensSv beperkt 

blijft. Jn dat geval worden extra beperkende maatregelen buiten de inrichting niet noodzakelijk 

geacht. 

De door de Nederlandse overheid gehanteerde toetsingscriteria zijn beschreven in refs. [8, 91. 

Deze houden in bepaalde opzichten een meer stringente limitering in dan volgens de IAEA

normen. In hoofdstuk 16 worden de Nederlandse toetsingscriteria vermeld. 
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2.2.2 Klassering in verband met de uitwerking van externe gebeurtenissen 

Bepaalde gebeurtenissen die van buitenaf op de installatie in kunnen werken hebben de potentie 

de normale procesgang te verstoren dan wel de integriteit van de installatie aan te tasten. Het 

gaat hier bijvoorbeeld enerzijds om vormen van natuurgeweld zoals aardbevingen, anderzijds om 

de ongewenste gevolgen van menselijke activiteiten als brand, explosie en dergelijke. Oe kans op 

het optreden van dergelijke gebeurtenissen van externe oorsprong is doorgaans uitermate klein, 

maar in extremo kan er ernstige schade ontstaan. Met het oog op mogelijke risico's voor de 

omgeving, voortvloeiend uit schade door extern geweld, is het daarom zinvol de installatie nader 

te beschouwen. Dit om vast te stellen welke functies minimaal behouden moeten blijven onder 

dergelijke, extreme omstandigheden. 

Voor de indeling van de installatie en onderdelen daarvan met het oog op gebeurtenissen met 

extern geweld wordt uitgegaan van de radiologische typering van de installatie en de veilig

heidskenmerken die een rol spelen in de uitwerking van het geweld. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt in onderdelen/systemen die intact moeten blijven en hun functie niet mogen verliezen 

als gevolg van de gebeurtenis, en onderdelen waarvoor dat niet geldt. Voor onderdelen die niet 

intact behoeven te blijven of die hun functie mogen verliezen geldt uiteraard wel, dat dit geen 

nadelige invloed mag uitoefenen op onderdelen die hun functie moeten behouden. Toetsingscri

teria daarbij zijn: 

de reactor moet veilig kunnen worden afgeschakeld en in de veilig afgeschakelde toestand 

kunnen worden gehouden; 

na het afschakelen moet de restwarmte van de reactorkern op veilige wijze worden afge

voerd; 

de externe stralingsbelasting moet binnen de voorgeschreven limieten blijven. 

Met betrekking tot de uitwerking van extern geweld op de HOR-installatie is onderzocht in 

hoeverre functies van onderdelen van de installatie onder alle omstandigheden essentieel ge

handhaafd moeten blijven, respectievelijk welke onderdelen hun functie mogen verliezen, maar 

daarbij niet zodanig mogen bezwijken dat daardoor essentieel functieverlies optreedt. 

Voor de HOR moet directe of indirecte beschadiging van de reactorkern zoveel mogelijk worden 

voorkomen. In dat verband is bijvoorbeeld het behoud van de integriteit van de bassinconstructie 

tegen waterverlies van belang. Het veilig afschakelen van de reactor door middel van de regel

staven en het handhaven van de veilig afgeschakelde toestand vormen eveneens essentiêle 

functies. 
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Andere onderdelen van de installatie mogen hun functie verliezen, maar mogen niet zodanig 

bezwijken dat dit resulteert in beschadiging van de reactorkern. 

Overeenkomstig de gezichtspunten vermeld in § 2.2.1 vormt de HOR een installatie met een 

beperkte gevaarzetting. Er wordt ten aanzien van gebeurtenissen met extern geweld vanuit 

gegaan, dat aan de aangegeven criteria met betrekking tot de radiologische consequenties 

slechts kan worden voldaan, als de waterdichtheid van de bassininsluitconstructie (passieve 

functie) gehandhaafd blijft en er geen grote brokstukken van instortende gebouwdelen of 

apparatuur de reactorkern treffen. Ook moet de veilige afschakeling van de reactor gegarandeerd 

worden. Het handhaven van additionele veiligheidsfuncties (bijvoorbeeld actieve noodkoeling) is 

bij de HOR niet vereist. 

2.2.3 Veiligheidsklassering 

De systemen en componenten bij de HOR worden ingedeeld op basis van hun betekenis voor de 

nucleaire veiligheid. De schematische indeling (veiligheidsklassering genoemd) is gebaseerd op 

IAEA-normen [2) en houdt verband met de verschillende veiligheidsfuncties die kunnen worden 

onderkend. Deze functies zijn erop gericht onder alle omstandigheden de veiligheid van de 

reactor te verzekeren. Het schema, dat aan de veiligheidsklassering ten grondslag ligt is mede 

bepalend voor het stellen van kwaliteitseisen, met name bij ontwerp/fabricage, inkoop, inspectie, 

onderhoud en beproeving. 

De systemen en componenten die primaire betekenis hebben voor de nucleaire veiligheid, zijn diá 

systemen en componenten: 

waarvan het falen zou kunnen leiden tot bovenmatige blootstelling aan straling van bedrijfs

personeel of het publiek; 

die voorkómen dat operationele processen die afwijken van het normale bedrijf leiden tot 

engevalscondities waarbij bovenmatige hoeveelheden radioactief materiaal vrij zouden 

kunnen komen; 

die aanwezig zijn om de gevolgen van falen of onjuist werken van systemen, onderdelen en 

voorzieningen te beperken. 

De indeling in klassen met het oog op nucleaire veiligheid is hiërarchisch van aard, waarbij de 

hoogste orde betrekking heeft op de volgende veiligheidsfuncties: 
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het afsluiten en isoleren van de insluitconstructies van de omgeving (isolatiefunctie); 

het voorkómen van significante lozingen van radioactieve stoffen naar de omgeving. 

Voor de HOR wordt de volgende indeling onderscheiden: 

Veiligheidsklasse 1: alle zaken die te maken hebben met procesveiligheid (bescherming, 

beheersing proces) en insluiting (omhulling, beperking consequenties ernstige bedrijfsstorin

gen), bijvoorbeeld: veiligheidsomhulling, insluitconstructies, reactorkern, regelstaven, 

beveiligingsinstrumentatie en dergelijke. 

Veiligheidsklasse 11: alle zaken die het veilig functioneren van Klasse I-zaken zeker stellen, 

of in dit verband een tweede lijn van defensie vormen op lager hiêrarchisch niveau dan wel 

van lagere orde zijn met betrekking tot de procesveiligheid, bijvoorbeeld: vergrendelingssys

temen, instrumentatie voor regeling en besturing, ventilatiesysteem etc. 

Veiligheidsklasse 111: alle zaken die voor het normaal functioneren, onderhoud en benutting 

van de reactorinstallatie noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld: reactorhulpsystemen, melding en 

alarmering, procescomputer, experimentele voorzieningen, etc. 

2.3 Ontwerpeisen en belastingscondities van het reactorgebouw 

De ontwerpberekeningen van de gebouwen van het instituut, in het bijzonder het reactorge

bouw, zijn gebaseerd op de destijds geldende Technische Grondslagen voor Bouwvoorschriften 

(TGB 1955), norm N 1055, 2de gewijzigde druk. Bij latere wijzigingen en uitbreidingen, bijvoor

beeld bij de bouw van een nieuwe regelkamer in 1980, zijn de overeenkomstige, nieuwere 

versies van deze norm toegepast. In sommige gevallen zijn bij specifieke berekeningen van 

staalconstructies DIN-normen gehanteerd. 

Met betrekking tot het reactorgebouw (stalen koepel) zijn bij het vaststellen van het ontwerp de 

volgende typen belastingen gehanteerd: 

een sneeuwlast van 500 N per m2 grondvlak; 

een inwendige onderdruk van 1 kPa; 

een inwendige overdruk van 1 0 kPa; 

windstoten met een snelheid van 45m/s resulterend in een stuwdruk van 1 ,25 kPa; 

belasting door kraan met hefvermogen tot 150 kN. 
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Bij het ontwerp van de koepel is in verband met de (maatgevende) plooiveiligheid uitgegaan van 

de gecombineerde maximale belasting ten gevolge van wind en onderdruk. In verband hiermee 

zijn in de constructie extra verstijvingen toegepast. Dit resulteert in een ruime veiligheidsmarge. 

Voor de sterkteveiligheid is de veiligheidsfactor nog aanzienlijk groter. 

Het reactorgebouw is voorts ontworpen om een inwendige en uitwendige waterdruk bij over

stroming tot een waterhoogte van 2,4 m boven het maaiveld te weerstaan. De reactorhalvloer 

ligt op het niveau van het maaiveld. Bij het leeglopen van de volledige waterinhoud van het 

bassin in het reactorgebouw wordt een niveau van 1,5 m niet overschreden. 

De constructie van het stalen reactorgebouw, de gasdichte insluiting, is destijds onder toezicht 

en keuring van de Dienst voor het Stoomwezen tot stand gekomen. Na voltooiing van het 

gebouw heeft keuring en beproeving plaatsgevonden met een inwendige overdruk van 11 0 hPa. 

Met betrekking tot de gasdichtheid van het reactorgebouw is als eis gesteld, dat per 24 uur niet 

meer dan 3 % van de gasinhoud mag weglekken bij een overdruk van 1 00 hPa. 

Geconcludeerd kan worden, dat het reactorgebouw de belastingen ten gevolge van normale en 

uitzonderlijke atmosferische omstandigheden, alsmede de inwendige belastingen ten gevolge van 

het normale gebruik, goed kan doorstaan. 

2.4 Brandbescherming 

In verband met de interne brandbescherming zijn eisen gesteld aan het ontwerp. Deze komen 

bijvoorbeeld tot uiting in de keuze van materialen, indeling en zOnering van ruimten naar toepas

sing, en passieve vormen van bescherming zoals isolering, scheiding, brandbarrières en toepas

sing van brandvertraging. Met betrekking tot veiligheidsinstrumentatie is getracht om kabel

verbindingen van redundante apparatuur zoveel mogelijk via gescheiden tracés door het gebouw 

te laten verlopen. Bovendien is voor zover mogelijk ruimtelijke scheiding aangebracht. 

Op diverse plaatsen waar het onvermijdelijk is om meer geconcentreerde kabelbundels over een 

langer traject door te voeren - bijvoorbeeld verticaal van de kelderverdieping naar het regelka

merniveau - is compartimentering middels brandbarrières toegepast om schoorsteenwerking via 

kabelgoten te onderdrukken. In de kabelverzamelruimte van de regelkamer zijn specifieke 

brandsignaleringsvoorzieningen aangebracht. 

Met betrekking tot brandpreventie en brandbestrijding en de voorzieningen die in het kader 

hiervan zijn getroffen, zijn de volgende doelstellingen als uitgangspunt gehanteerd: 



VEILIGHEIDSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR pagina 2.14 

zeker stellen dat indien brand ontstaat de reactor onder alle omstandigheden kan worden 

afgeschakeld en de reactorkern voldoende wordt nagekoeld; 

zeker stellen dat indien brand ontstaat de isolatiefunctie van het insluitsysteem behouden 

blijft, zodat eventuele lozing van gassen, dampen of vloeistoffen (bluswater) die mogelijk 

radioactieve stoffen bevatten onder alle omstandigheden beheersbaar blijft en wordt be

perkt; 

zeker stellen dat op een systematische wijze blijvende aandacht aan brandpreventie wordt 

gegeven; 

zeker stellen dat de arbeidsveiligheid bij brand niet in het geding is. 

Genoemde voorzieningen, inclusief de organisatorische maatregelen die hiermee zijn verbonden, 

zijn tot stand gekomen in overleg met en getoetst door de professionele regionale brandweer

korpsen en de bedrijfsbrandweer van de TU Delft. De maatregelen en voorzieningen worden 

periodiek geëvalueerd op adequaatheid, in de opleidingsplannen zijn periodieke brandinstructies 

aan het personeel geïncorporeerd en er wordt volgens schema geoefend op paraatheid en 

bekwaamheid in het gebruik en de toepassing van deze voorzieningen. 

2.5 Referenties 

111 "De veiligheid van nucleaire installaties", NVR-1, Nederlandse uitgave van IAEA 

Safety Series No. 11 0, "The Safety of Nuclear lnstallations", 1994 

121 Code on the "Safety of Nuclear Research Reactors: Design", Safety Series, No. 35-

S1, IAEA, Vienna, 1992 

131 Code on the "Safety of Nuclear Research Reactors: Operation", Safety Series, No. 

35-S2, IAEA, Vienna, 1992 

[4) Safety Guide on the "Safety Assessment of Research Reactors and Preparatien of the 

Safety Analysis Report", Safety Series, No. 35-G 1 , IAEA, Vienna, 1995 

[51 Safety Guide on the "Safety in the Utilization and Modification of Research Reactors", 
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161 Basic Safety Standards for Radiation Protection, IAEA Safety Series No. 9, 1982 
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3. KENMERKEN VAN DE VESTIGINGSPLAATS 

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt: 

ligging van de vestigingsplaats ( § 3.1 ). 

Invloeden van de omgeving(§ 3.2). 

Geologie en seismologie(§ 3.3). 

Meteorologie(§ 3.4). 

Hydrologie(§ 3.5). 

Nabijgelegen gebouwen, industriële vestigingen en transportroutes (§ 3.6). 

Bevolkingsdichtheid(§ 3.7). 

Basalestralings-en radioactiviteitsniveaus (§ 3.8). 

Verbreiden van radioactieve materialen in de omgeving(§ 3.9). 

Referenties(§ 3.10). 

3.1 Ligging van de vestigingsplaats 

pagina 3.2 

Het terrein van het Interfacultair Reactor Instituut ligt in het westelijk deel van de "Zuidpolder 

van Delfgauw•, die behoort tot de gemeente Delft. Het terrein is bekend onder kadastersecties 

L 143, L977, L1 095 en L 1 096 en weergegeven in figuur 3-1 . Figuur 3-2 toont een deel van blad 

5 van de topografische kaart van Nederland, schaal 1:100.000 (laatst bijgewerkt in 1984). Op 

de kaart zijn ter verduidelijking van de schaal cirkels ingetekend met een straal van 500 m en 

met een straal van 5 km, met de HOR als centrum. 

3.2 Invloeden van de omgeving 

De Delftse onderzoekreactor is in de late jaren vijftig ondergebracht bij de toenmalige Technische 

Hogeschool als de in Nederland hiervoor aangewezen lokatie. Sedertdien is rekening gehouden 

bij de uitbouw van zowel de gemeente Delft als van de Technische Hogeschool, later Technische 

Universiteit met de mogelijke stralingsrisico' s van ongevallen met een nucleaire component. 

Noch is er ooit sprake geweest van enig nucleair incident, noch is er ooit sprake geweest van 

enig ongeval binnen de faciliteit dat risico heeft opgeleverd voor de omgeving. De invloeden die 

de omgeving uit zou kunnen oefenen op het ongestoord functioneren worden nauwlettend in het 

oog gehouden waarbij het niet zonder betekenis is dat het IRI is omgeven door terreinen die het 

eigendom zijn van de Technische Universiteit. 
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3.3 Geologie en Seismologie 

Geologisch en seismologisch heeft de bodem van het vestigingagebied geen eigenschappen die 

tot voorzieningen aanleiding geven. Op grond van de geologische structuur zijn in het vesti

gingagebied geen significante aardbevingen te verwachten. Zwakke bevingen kunnen worden 

verwacht in een strook die grofweg van het Zuidoosten naar het Noordwesten loopt in de lijn 

Maastricht-Amsterdam, met afnemende intensiteit. De aardbevingen die in Nederland optreden 

zijn meestal op enige kilometers diepte in de aardkorst te lokaliseren. In Delft zijn nimmer 

epicentra waargenomen. De meest sterke aardbevingen in de registratieperiode van deze eeuw, 

met een intensiteit van VIl (Mercalli) en een magnitude van 5,5 (Richter) in het epicentrum -te 

Uden (20 november 1932) en recentelijk nabij Roermond ( 13 april 1992) - deden zich in Delft en 

omgeving soms gevoelen als trillingen van voorbijrijdend verkeer met licht tot matige uitwerking, 

overeenkomend met een intensiteit 111 tot IV. Als gevolg hiervan kan de maximale bodemversnel

ling waarden bereikt hebben tussen 0,1 en 0,2 m/s2• Deze waarden liggen nog beduidend onder 

de waarde, waarbij enigerlei schade aan standaard, normale gebouwen verwacht kan worden. 

Op grond van seismische intensiteitskaarten van het KNMI [1 J kan worden geconcludeerd, dat 

het vestigingsgebied in de zOne ligt waarin het optreden van een aardbeving met een intensiteit 

van V (of meer) gedurende de levensduur van de installatie zeer onwaarschijnlijk is. De kenmer

ken van een dergelijke aardbeving, met magnitude 4,3 in het epicentrum, zijn een algemeen 

gevoelde, vrij sterke trilling, waarbij voorwerpen slingeren en klokken blijven stilstaan. De niet 

teetonische maar op grond van gaswinning voorkomende zwakke aardschokken in het noorden 

van Nederland hebben zich in Delft nimmer doen gevoelen. Mochten zulke zwakke aardschokken 

optreden dan zijn de effecten ervan zo gering dat geen schade hoeft te worden verwacht. 

3.4 Meteorologie 

Verschillende voor het ontwerp van het reactorgebouw van belang zijnde uitgangsgegevens van 

meteorologische oorsprong zijn opgesomd in § 4.2, hier beperken we ons tot de gegevens die 

relevant kunnen zijn voor de in hoofdstuk 16 gegeven risicoanalyse. De meteorologische gege

vens die relevant zijn voor de verspreiding van radioactieve stoffen die uit de inrichting in de 

atmosfeer zouden kunnen vrijkomen, kunnen ontleend worden aan statistische gegevens van het 

KNMI. Van belang voor deze verspreiding zijn: stabiliteit van de atmosfeer (meestal aangeduid 

met een zestal klassen A tot en met F volgens Pasquill), de windsnelheid op verschillende 

hoogten boven het aardoppervlak en de windrichting. 
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De gegevens die representatief geacht worden voor de meteorologie ter plaatse van de HOR zijn 

ontleend aan de tabel die gegevens bevat voor het waarnemingsstation op de luchthaven Rotter

dam, ongeveer 6 km ten zuidwesten van de HOR. Uit deze gegevens is te herleiden dat de 

stabiliteitscategorie F, die in het algemeen geldt als de meest ongunstige conditie voor de 

gevolgen van lozingen in de atmosfeer, gemiddeld 12 à 13 % van de tijd voorkomt en wel 

uitsluitend 's nachts. In de herfst treedt deze conditie bijna tweemaal zo vaak op als in de 

winter. Dit gaat veelal gepaard met windstilte; indien er enige wind is, waait deze verhoudings

gewijs minder vaak in de richting van de bebouwde kom van Delft (winden vanuit zuidoostelijke 

richtingen, windrichtingsector 70° tot 120°) dan in andere richtingen. Dit laatste is overigens 

eveneens het geval bij de andere stabiliteitsklassen. 

Neerslag geeft in het algemeen een verhoging van de depositie op de bodem van stof- en 

dampvormige verontreinigingen van de atmosfeer (uitwaseffect). Het relatief voorkomen van de 

meest relevante neerslagtypen is ontleend aan de meetgegevens van het KNMI voor meetstation 

luchthaven Rotterdam. Hieruit is te zien dat gedurende minder dan 15 % van de tijd een of 

andere vorm van neerslag voorkomt; de dichtheid van deze neerslag is echter bepalend voor de 

mate van uitwassen van atmosferische verontreinigingen. De neerslag komt meestal voor bij een 

atmosferische toestand met hoge bedekkingsgraad van lucht (stabiliteitscategorie D). 

3.5 Hydrologie 

Het schouwpeil van de Zuidpolder van Delfgauw is -2,8 m NAP (overzichtskaart: Hoogheemraad

schap van Delfland, 19851• De bovenkant van de afgewerkte vloer van de reactorhal is volgens 

het bestek gelegen op -1,2 m NAP. De waterhoogte in de polder wordt geregeld door elektrische 

gemalen op de Delftse Schie. Het enige risico dat de polder bedreigt is het gevaar van overstro

ming. Het reactorgebouw, zie § 4.2, is ontworpen om een inwendige of uitwendige waterstand 

tot 2,4 m boven het grondniveau van de reactor te kunnen weerstaan. Dit risico wordt, na het 

gereed komen van de Deltawerken, verwaarloosd. 

3.6 Nabijgelegen gebouwen, industrii!le vestigingen en transportroutes 

Twee tot het IRI behorende dienstwoningen grenzen aan het tRI-terrein, zie hiervoor figuur 3-1; 

woningbouw wordt gevonden op 600 m afstand in zijstraten van de Rotterdamseweg. 

Het schouwpeil is, volgens opgave van de Landmeetkundige Dienst van het Hoogheemraadschap 
Delfland, de waterspiegel van het grondwater in de polder. 
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Voor de in de Zuidpolder van Delfgauw in de omgeving van de Ruivense-en Karitaatmolensloot 

gelegen gronden (alwaar het IRI is gesitueerd) is vigerend het uitbreidingsplan "Ruivense Molen

sloot-Karitaatmolensloot" vastgesteld door de gemeenteraad van Delft op 31 januari 1962 en 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 23 mei 1962. 

Dit plan geeft aan de onderhavige gronden de bestemmingen: 

bebouwing ten dienste van het technisch hoger onderwijs en het toegepast natuurweten

schappelijk onderzoek; 

dienstwoningen; 

tuin, open erf, niet openbaar groen, openbaar groen, openbare weg enz., water en gemaal. 

Binnen een straal van 1 km om het instituutsgebouw, wordt vrij veel hoogbouw aangetroffen 

(per 1 januari 1995). Het zijn nagenoeg allemaal gebouwen van de TU Delft met uitzondering 

van een gebouw van de "Stichting Waterloopkundig Laboratorium". Dit laboratorium (een 

bedrijfsgebouw van omstreeks 35 m en een watertoren van circa 28 m hoogte) ligt ongeveer 

700 m ten zuiden van de HOR. De betreffende TU-gebouwen zijn onder meer (zie ook tabel3-1): 

op een afstand van 200 m ten noordwesten van het instituut zijn het Centraal Magazijn voor 

Chemicaliên (CMC), het Centraal Magazijn voor Laboratoriumbenodigheden (CML) en de Dienst 

Afvoer Afvalstoffen (DAAS) behorende tot de TU Delft, gelegen. Ten oosten van het instituut 

bevinden zich . twee windmolens die behoren tot de uitrusting van het Instituut voor Windenergie 

van de TU Delft. Een onderwijsinstelling voor Hoger Laboratorium Onderwijs met een gemiddelde 

dagelijkse bevolking van 1 000 leerlingen is gevestigd op 300 m ten westen van het instituut. 

Tabel 3-1 TU-gebouwen in de omgeving van het IRI 

Gebouw Hoogte in m boven Afstand en richting 

het maaiveld 

CM CIDAAS 6 200 m ten noord-

westen 

Luchtvaart- en 52 500 m ten westen 

Ruimtevaart 

Geodesie 34 750 m ten zuiden 

Bouwkunde 56 900 m ten noorden 

Elektrotechniek 90 1 000 m ten noorden 
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In de directe omgeving, minder dan 500 meter van het instituutsgebouw bevinden zich weilan

den die niet op bijzonder intensieve wijze in gebruik zijn voor melkveehouderij, schapen en 

paarden. Voorts bevinden zich in de directe omgeving van het IRI volkstuinen en sportaccom

modaties. Ten noordoosten van het instituut op een afstand van 400 m ligt een sporthal die in 

gebruik is bij de vereniging FORTUNA. In dezelfde richting maar op een afstand van 500 m ligt 

een industrieel complex waarin de Asepta Fabriek B.V. gevestigd is. 

Rijksweg A 13 doorkruist het gebied waarin het IRI is gevestigd. Het is een zeer drukke autosnel

weg in de verbinding Rotterdam - Amsterdam. Deze weg heeft twee rijbanen met ieder drie 

rijstroken. Van belang is voorts de op de A 13 aansluitende Kruithuisweg die op een afstand van 

500 m van het instituutsgebouw loopt. Deze weg sluit aan op provinciale weg 15, die Den Haag 

via Rijswijk met Delft verbindt. Ongeveer 800 m westelijk van het instituutsgebouw loopt de 

Delftse Schie, een kanaal dat Delft met Rotterdam en met Den Haag verbindt. 

De spoorweg door het vestigingsgebied is een onderdeel van de drukke treinverbinding Den 

Haag - Rotterdam. 

In de omgeving van het vestigingsgebied ligt het vliegveld Zestienhoven (Rotterdam). De door de 

Rijksluchtvaartdienst voor dit deel van Nederland vastgestelde aanvlieg- en vertrekroutes komen 

nergens boven de directe omgeving van de HOR2 • 

3. 7 Bevolkingsdichtheid 

Binnen een straal van 5 km van het IRI bevinden zich de woonkernen van Delft, Delfgauw, 

Pijnacker, Den Hoorn en Schipluiden, zie figuur 3-2. Het inwonertal van de gemeenten Delft, Pijnacker 

en Schipluiden waaronder de overige genoemde woonkernen vallen is vermeld in tabel3-2. 

Tabel3-2 Inwonertal van gemeenten in de omgeving van het IRI 

Gemeente Aantal inwoners per 1994-01-01 

Delft 91.988 

Pijnacker 19.124 

Schipluiden 8.795 

2 Gegevens verstrekt door de Rijksluchtvaartdienst. 
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3.8 Basale stralings- en radioactiviteitsniveaus 

De omgeving van het IRI is voor wat betreft de stralingsniveaus en de er aangetroffen radiolo

gische inventaris in kaart gebracht. De inventaris blijkt in niets te verschillen van die van enig 

terrein in Nederland ver verwijderd van kernreactoren. De uitstoot van radioactiviteit door het IRI 

is miniem, zodat dit resultaat geen verwondering wekt. 

3.9 Verbreiden van radioactieve materialen in de omgeving 

Radioactieve materialen die vanuit het IRI voor verspreiding in aanmerking komen zijn in vaste, 

vloeibare, damp- of gasvormige toestand. De afvoer van vaste materialen vindt plaats middels 

transport door daarvoor aangewezen transporteurs naar een erkend verwerkingabedrijf (COVRA). 

De lozing van vloeibare radioactieve stoffen is onderworpen aan voorschriften, zie hoofdstuk 17. 

De Stralingsbeschermingsdienst, SBD, zorgt dat de voorschriften worden nageleefd, zie hoofd

stuk 12. De verbruikte sterk radioactieve splijtstofelementen worden na een opslagperiode in het 

reactorbassin afgevoerd in speciale containers door daarvoor geëquipeerde transporteurs. Het 

door activering ontstane afval wordt gecomprimeerd of geconcentreerd en enige malen per jaar 

afgevoerd in daarvoor bestemde containers naar COVRA. 

3.10 Referenties 

[1 J Th. de Crook, Probabilistic seismie hazard assessment for the Netherlands, Geologie 

en Mijnbouw, 72 (1993), 1-13 



VEILIGHEIDSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR 

PARKEER
TERREIN 

Figuur 3-1: 

WATERMANWEG 

p 

A,C,D KANTOORUNITS 
B BUNKER 
DW DIENSTWONING 
EH EXPERIMENTEERHAL 
G DIESELGENERATOR 
KH KETELHUIS 

Terreinoverzicht IRI 

0 ,............ 

0 
p 
R 
RA 
RC 
V 

50 

OPSLAG 

D 

c:::J 
c:::J 

POMPGEBOUW 
REACTORHAL 

100 1.1 
'îëëëjj! 

OPSLAG RADIOACTIEF AFVAL 
REGELKAMERCOMPLEX 
VENTILATIESCHACHT 

pagina 3.8 



VEILIGHEIDSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR pagina 3.9 

Figuur 3-2: De omgeving van het IRI (schaal 1 :100.000) 
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4. HET REACTORGEBOUW EN HULPGEBOUWEN 

Het reactorgebouw van het Interfacultair Reactor Instituut, waarin zich de eigenlijke Hoger 

Onderwijsreactor bevindt, is uitgevoerd als stalen hal. Enkele systemen zijn ondergebracht in een 

aantal aparte hulpgebouwen. Deze hulpgebouwen zijn het regelkamercomplex en het pompge

bouw. Het reactorgebouw en het pompgebouw worden in het normale spraakgebruik ook 

reactorhal respectievelijk koelgebouw genoemd. Paragraaf 4.1 geeft een algemene beschrijving 

van het reactorgebouw. De daaropvolgende paragrafen behandelen de volgende onderwerpen: 

Ontwerpcondities (§ 4.2). 

Ventilatie en luchtbehandelingssysteem ( § 4.3). 

Subsystemen met een isolatiefunctie (§ 4.4). 

Halkraan (§ 4.5). 

Beproeving en inspectie ( § 4.6). 

Hulpgebouwen (§ 4.7). 

4.1 Algemene beschrijving 

Het reactorgebouw, waarin het reactorbassin met reactorkern is opgesteld, vormttezamen met 

het luchtbehandelingssysteem, het reactorinsluitsysteem. Het reactorinsluitsysteem, ook wel 

veiligheidsomhulling genoemd, dient om het reactorbedrijf gecontroleerd gescheiden te houden 

van de buitenwereld en dus om een veilig bedrijf van de reactor mogelijk te maken. In figuur 4-1 

is het reactorgebouw met bijbehorende constructies en installaties weergegeven. 

Het reactorgebouw heeft de vorm van een afgeknotte kegel met daarop geplaatst een bolseg

ment en is opgetrokken uit aan elkaar gelaste staalplaten. Aan de voet heeft de hal een diameter 

van 25 m; bij de overgang van kegel naar het bolsegment op 17 m boven de halvloer bedraagt 

de diameter 23 m. Het hoogste punt van het reactorgebouw ligt ruim 28 m boven de halvloer. 

Het reactorgebouw is toegankelijk door middel van een luchtsluis op de begane grond en één op 

10,5 m boven de gebouwvloer. Deze laatste is bedoeld om rechtstreeks toegang te hebben tot 

het reactorgebouw vanuit het regelkamercomplex, dat zich buiten het reactorgebouw bevindt. In 

deze sluis is een met de hand te bedienen hulpinstallatie aangebracht waardoor te allen tijde het 

reactorgebouw via deze sluis te verlaten is. De laatstgenoemde sluis is bereikbaar door middel 

van een personensluis op de eerste verdieping van het hoofdgebouw. Oorspronkelijk vond de 

bediening van de HOR plaats vanuit een regelkamer welke in de wandconstructie binnen in het 

reactorgebouw is opgenomen en zich op 1 0,5 m boven de vloer bevindt. 



VEILIGHEIDSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR pagina 4.3 

Deze regelkamer is nu niet meer als zodanig in gebruik, maar is ingericht als expositieruimte voor 

bezoekers van de reactor en de experimenteerfaciliteiten. Met het realiseren van een nieuw 

regelkamercomplex begin jaren tachtig buiten het reactorgebouw, is er ook een gesloten tv

circuit in het reactorgebouw geplaatst dat bediend wordt vanuit het nieuwe regelkamercomplex. 

Hiermee is een goed visueel overzicht in het reactorgebouw gewaarborgd gebleven. 

Voor het verplaatsen van grote installatiedelen en het afvoeren van verbruikte splijtstofele

menten bevindt zich in de wand van het reactorgebouw een vrachtwagendeur. Deze vrachtwa

gendeur biedt toegang tot de werkvoorbereidingsruimte. De werkvoorbereidingsruimte wordt 

gebruikt om bijvoorbeeld grote installatiedelen op te slaan die via de vrachtwagendeur het 

reactorgebouw ingebracht moeten worden. De binnengebrachte onderdelen kunnen in het 

reactorgebouw verder verplaatst worden door middel van een carrouselkraan. 

Tijdens normale reactorbedrijfcondities wordt met behulp van het ventilatie- en luchtbehande

lingssysteem binnen het reactorgebouw een onderdruk gehandhaafd ten opzichte van de omge

ving buiten het reactorgebouw en staat het luchtbehandelingssysteem in open verbinding met de 

omgeving. Bij bepaalde afwijkingen ten opzichte van de normale bedrijfscondities kan het 

reactorgebouw gasdicht worden afgesloten van de omgeving. 

Vanwege de bereikbaarheid is het reactorbassin excentrisch geplaatst in het reactorgebouw. 

Het reactorbassin is vervaardigd van gewapend beton en is gevuld met gedemineraliseerd water. 

Aan de binnenzijde is het reactorbassin geheel met roestvast staal bekleed om lekkage te 

voorkomen. Het water heeft tot doel de door de reactor gegenereerde warmte op te nemen en af 

te voeren en zorgt voor de biologische afscherming. Het bassin bestaat uit een gedeeltelijk in de 

bodem verzonken bak. Het reactorbassin is opgebouwd uit een grote en een kleine sectie die 

van elkaar gescheiden kunnen worden door middel van de waterafdichtende bassindeur. Omdat 

tijdens het reactorbedrijf de kern zich in de regel in de kleine sectie bevindt, is voor deze sectie 

bariet beton gebruikt. Bariet beton heeft een hogere dichtheid dan het normale beton dat voor de 

grote sectie is gebruikt. De wanddikte varieert van 1 tot circa 2,5 m. In de bodem van het 

bassin is een aantal doorvoeren aangebracht die uitkomen in de leidingtunnel. De doorvoeren 

dienen voor het af- en aanvoeren van bassinwater voor koeling en zuivering. 

De leidingtunnel, die tijdens reactorbedrijf afgesloten is, bevindt zich direct onder het reactorge

bouw. Hierin bevinden zich het primair en een deel van het secundair koelsysteem, de toevoer

en afvoerleidingen van het waterbehandelingssysteem, een deel van het ventilatie- en luchtbe

handelingssysteem en van de veiligheidsvoorzieningen tegen over- en onderdruk en de perslucht

en vacuümleidingen, 
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4.2 Ontwerpcondities 

Het reactorgebouw is onderhevig aan mechanische belasting ten gevolge van krachten afkomstig 

uit natuurlijke omgeving, zoals wind en sneeuw en krachten door interne condities in het reactor

gebouw door bijvoorbeeld het op onderdruk houden van het reactorgebouw. 

Tijdens het ontwerp van het reactorgebouw in 1957 is rekening gehouden met de belastingsge

vallen zoals hiervoor zijn aangegeven. Hieronder wordt een opsomming gegeven met welke 

krachten rekening is gehouden in het ontwerp, voor zowel krachten afkomstig uit de natuurlijke 

omgeving, alsmede ten gevolge van interne condities. 

Ontwerpcondities reactorgebouw ten gevolge van krachten uit de natuurlijke omgeving: 

een stuwdruk van 1,25 kPa veroorzaakt door een windstoot die een snelheid heeft van 45 

m/s. Dit is de hoogst gemeten windstoot, ooit voorgekomen langs de kust in het westen 

van Nederland. 

een sneeuwdruk van 500 N per m2 grondvlak. Dit vanwege het feit dat op de steile delen 

geen sneeuw zal blijven liggen. 

Ontwerpcondities reactorgebouw ten gevolge van krachten door inwendige condities: 

een inwendige over- en onderdruk van respectievelijk 1 0 kPa en 1 kPa. 

Het reactorgebouw is ook bestand tegen de statische waterdruk ten gevolge van een inwendige 

en/of uitwendige waterstand tot 2,4 m boven het grondniveau van het reactorgebouw. Oe 

statische waterdruk bij het volledig leegstromen van het bassin in het reactorgebouw kan dus 

zonder meer worden weerstaan. In dit specifieke geval zal de inwendige waterstand ten opzichte 

van het grondniveau ten hoogste 1,5 m bedragen. De luchtsluizen voor het personeel bevinden 

zich op voldoende hoogte boven de halvloer, zodat de hal in een dergelijke situatie altijd kan 

worden verlaten. 

Behalve de vermelde ontwerpcondities betreffende de mechanische belastbaarheid is ook een eis 

gesteld aan de lekdichtheid van het reactorgebouw, deze lekdichtheidseis luidt dat bij een 

overdruk van 10 kPa maximaal 3 % vàn de gebouwinhoud per 24 uur uit het gebouw mag 

ontwijken. 
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4.3 Ventilatie- en luchtbehandelingssysteem 

Het ventilatiesysteem van de reactorhal is schematisch weergegeven in figuur 4-2. Het ventila

tiesysteem van de reactorhal bestaat, vanuit het oogpunt van de besturing, uit twee parallelle 

takken. ledere tak heeft een eigen toe- en afvoerventilator. Met een keuzeschakelaar wordt 

bepaald welke tak in bedrijf wordt gesteld. In de niet-ingeschakelde tak blijven de kleppen dicht, 

zodat een kortsluitweg voor de ventilerende lucht niet aanwezig is. 

Eén van de twee toevoerventilatoren van de reactorhal zuigt de buitenlucht aan. De aangezogen 

buitenlucht passeert eerst een filter om de hoeveelheid zwevende stoffen in de lucht die naar de 

reactorhal wordt gevoerd tot een minimum te beperken. Via dubbel uitgevoerde kleppen, die het 

reactorinsluitsysteem gasdicht kan afsluiten, komt de lucht bij de ventilator. Deze perst de lucht 

via het toevoerkanaal, waarin een veiligheidsvoorziening tegen onder- en overdruk is opgeno

men, naar het inblaaskanaal in de reactorhal. Het afvoeren van de .hallucht geschiedt door één 

van de twee afvoerventilatoren. Deze zuigt de lucht via het afvoerkanaal uit de reactorhal. Oe 

lucht stroomt via de afvoerleiding door een filter met een hoog vangstrendement (absoluutfilter) 

en vervolgens naar de afvoerventilator. Deze ventilator perst de lucht via dubbel uitgevoerde 

gasdichte kleppen naar de 60 m hoge ventilatieschacht. Vóór deze gasdichte kleppen, doch na 

het absoluutfilter bevindt zich in het afvoerkanaal een detector voor de meting van de afgasacti

viteit, die gekoppeld is aan een reactorhalisolatie (RIS, zie hoofdstuk 8). Hiermede wordt de 

luchtgedragen activiteit gemeten die niet door het absoluutfilter kan worden tegengehouden, 

zoals radioactieve edelgassen en dampen. In de ventilatieschacht zelf wordt nogmaals de 

afgasactiviteit gemeten, alsook de luchtstof (aërosol)activiteit. 

Oe beschreven voorzieningen, te weten: 

absoluutfilters voor de retentie van luchtstofactiviteit; 

meetsystemen voor de continue bewaking van de activiteit in de afgevoerde ventilatielucht; 

gasdichte kleppen voor het bewerkstelligen van een reactorhalisolatie 

vormen de technische invulling van het ALARA-principe bij de HOR ten aanzien van het zoveel 

als redelijkerwijs mogelijk beperken van de lozingen van radioactieve stoffen in de lucht. Daarbij 

is zowel rekening gehouden met de stand der techniek, als met hetgeen onder de gegeven 

omstandigheden redelijkerwijs kan worden gevergd. Oe tweevoudig redundante uitvoering van 

de gasdichte hoofdisolatiekleppen aan de toe- en afvoerzijde, teneinde de beoogde isolatiefunctie 

zeker te stellen, is een maatregel die past in het kader van de toepassing van het ALARA· 

principe. 
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De besturing van het ventilatiesysteem dat onafhankelijk functioneert van de in § 7.3 genoemde 

reactorhalisolatie (RIS) is voorzien van de volgende beveiligingen: 

als de druk van de stuurlucht van de automatisch gestuurde kleppen kleiner wordt dan een 

bepaalde grenswaarde sluiten de gasdichte hoofdisolatiekleppen aan de toe- en afvoerzijde 

en stoppen de ventilatoren; 

als de onderdruk in de reactorhal groter wordt dan een bepaalde grenswaarde, stoppen de 

ventilatoren; 

bij het in werking zijn van de automatische onderdrukregeling heeft het dichtsturen van de 

gasdichte kleppen tot gevolg dat de ventilatoren direct stoppen. 

Indien als gevolg van het afwijken van de normale bedrijfscondities de gasdichte kleppen geslo

ten zijn, is het toch mogelijk om circulatie van de lucht in de reactorhal te bewerkstelligen. 

Daartoe dient de recirculatieklep in de wand tussen het toe- en afvoercompartiment geopend te 

worden. De recirculerende lucht wordt aldus door het absoluutfilter in de afvoerzijde gevoerd. De 

lucht wordt dus toch ontdaan van stofvormige radioactieve bestanddelen ondanks dat het sys

teem gasdicht is afgesloten van de omgeving. 

4.4 Subsystemen met een isolatiefunctie 

In de voorgaande paragrafen is al een aantal systemen beschreven die er zorg voor dragen dat er 

geen ongecontroleerde hoeveelheden radioactief materiaal in de omgeving terecht kunnen 

komen. In deze paragraaf wordt bij al deze systemen aangegeven op welke wijze het ongecon

troleerd vrijkomen van radioactief materiaal wordt voorkomen. 

Het reactorkoelsysteem, dat in hoofdstuk 6 beschreven wordt, is grotendeels in roestvast staal 

uitgevoerd, teneinde de kans op lekkage te verkleinen. Met uitzondering van enkele onderdelen 

in het reactorbassin is het primair leidingsysteem geheel in de leidingtunnel onder de reactorhal 

geplaatst. In figuur 4-3 en in figuur 4-4 is de ligging van de leidingtunnel ten opzichte van het 

reactorgebouw en enkele hulpgebouwen en enkele componenten behorende tot het primair en 

secundair koelsysteem schematisch weergegeven. 

De gevolgen bij een eventuele lekkage blijven hierdoor beperkt. De vloer van de leidingtunnel ligt 

namelijk 1 ,5 m verlaagd ten opzichte van de keldervloer in de hoofdvleugel. In de vloer van de 

leidingtunnel is een pompput met besturings- en alàrminrichting aangelegd die bij een lekkage 

het lekwater afvoert naar een opslagtank. 
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Indien de koelwateractiviteit een grenswaarde overschrijdt is het primair koelsysteem dat zich in 

de leidingtunnel bevindt te scheiden van het bassin door middel van afsluiters. Deze afsluiters 

zijn tweevoudig uitgevoerd, waardoor een tweevoudige redundantie wordt verkregen. In het 

primair koelsysteem is een warmtewisselaar opgenomen die via het secundair koelsysteem zijn 

warmte aan de omgeving afstaat. In dit secundair koelsysteem wordt tijdens reactorbedrijf met 

geforceerde koeling een hogere druk gehandhaafd dan in het primair koelsysteem, zodat wordt 

voorkomen dat bij een defect in de warmtewisselaar primair koelwater in het secundair koelsys

teem terecht komt. Voor een beschrijving van het primair en secundair koelsysteem wordt 

verwezen naar. hoofdstuk 6. 

Het al beschreven reactorinsluitsysteem staat bij normaal reactorbedrijf via de in· en uitlaat van 

het ventilatiesysteem in open verbinding met de omgeving. Ter controle van de gasvormige 

activiteit van de lucht in het reactorgebouw is een opnemer geplaatst in de afgasleiding voor de 

halisolatieklep van het luchtbehandelingssysteem. Indien de gemeten gasvormige activiteit te 

hoog is, wordt door middel van het sluiten van de gasdichte kleppen de reactorveiligheidsomhul

ling automatisch van de omgeving geïsoleerd. Voor het bedrijven van de HOR en ten behoeve 

van experimenteeropstellingen zijn leidingen en kabels nodig. Voor dit doel zijn er gasdichte 

doorvoeren in het reactorgebouw aangebracht, waardoor de integriteit van het reactorinsluitsys

teem gewaarborgd blijft. 

4.5 Halkraan 

Op ongeveer 17 m hoogte is in de hal een carrouselkraan aangebracht. Deze kraan is aan beide 

uiteinden verrijdbaar opgesteld op een loopvlak dat deel uitmaakt van de halwand. De carrousel

kraan is uitgerust met twee elektrische takels, één tot een maximale bedrijfslast van 150 kN en 

één tot een maximale bedrijfslast van 16 kN. De beide takels worden bediend met behulp van 

een afstandsbediening met kabel welke op de loopkat is aangesloten. 

In verband met het minimaliseren van het risico dat verbonden is bij het manipuleren met de 

halkraan zijn er voorwaarden gesteld met betrekking tot het hijsen en/of verplaatsen van lasten. 

Deze voorwaarden zijn vastgelegd in speciale instructies. 

4.6 Beproeving en inspectie 

Om de gasdichtheid van het reactorinsluitsysteem te beproeven vindt periodiek een lekdicht

heidstest plaats. Ook wanneer majeure wijzigingen of reparaties van het reactorinsluitsysteem 

hebben plaatsgevonden wordt een lekdichtheidstest uitgevoerd. 
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Bij wijzigingen van beperkte omvang, zoals het vervangen van een pakking van een doorvoer, 

kan worden volstaan met een lokale controle op lekdichtheid. Ten genoegen van de toezichthou

dende overheid vindt éénmaal per vier jaar een officiële lekdichtheidstest plaats, en wordt 

éénmaal per twee jaar het reactorgebouw onderworpen aan een mechanische inspectie. Zie 

hiervoor ook§ 7.3. 

In het primair koelsysteem wordt de waterkwaliteit continu bewaakt. Dit om de kans op corrosie 

en dus lekkage van het primair koelsysteem te minimaliseren. Bij het aanbrengen van veran

deringen in het primair koelsysteem, zoals het vervangen van afsluiters, wordt er een beproeving 

op lekdichtheid voorgeschreven. 

De carrouselkraan en de hijshulpmiddelen worden periodiek geïnspecteerd en getest. De carrou

selkraaninspecties worden gedocumenteerd in een zogenaamd kraanboek door middel van een 

omschrijving van de bevindingen. Al deze inspecties en eventuele daaruit voortvloeiende repara

ties worden uitgevoerd door een geautoriseerde deskundige. 

4. 7 Hulpgebouwen 

Buiten het reactorgebouw is het regelkamercomplex gelegen, dat de regelkamer en andere ruim

ten bevat (zie figuur 4-1 ) . Dit complex kan worden betreden via een personensluis op de eerste 

verdieping van het hoofdgebouw en een spiltrap. Vanuit het complex is het reactorgebouw 

toegankelijk via een luchtsluis. Beide sluizen kunnen door het dienstdoende personeel worden 

ontgrendeld. Het regelkamercomplex heeft een eigen ventilatiesysteem, onafhankelijk van het 

ventilatiesysteem van het reactorgebouw en het hoofdgebouw van het IRI. Met de airconditio

ning-installatie worden luchtverversing, temperatuur en vochtigheid geregeld. 

Alle installaties betreffende het secundair koelsysteem zijn ondergebracht in het pompgebouw. 

Via een leidingkoker staat het pompgebouw in verbinding met de leidingtunnel onder het reactor

gebouw. In figuur 3-1 is de plaats van het pompgebouw op het !Rl-terrein aangegeven. In het 

pompgebouw bevinden zich de verdampingskoelers, de pomp voor het secundair koelsysteem, 

een vorstpomp en een waterbehandelingssysteem voor het waarborgen van een goede kwaliteit 

van het koelwater in het secundair koelsysteem. 

Oe vorstpomp dient ervoor om te voorkomen dat bij uitgeschakelde pomp van het secundair 

koelsysteem het koelwater in het secundair koelsysteem bij vorst bevriest. Voor dit doel zijn er 

ook verwarmingselementen in het secundair systeem aangebracht. Het in werking treden van 

deze beide systemen geschiedt automatisch. 
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Figuur 4·1: Reactorgebouw met bijbehorende constructies 
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Figuur 4-2: Schematische weergave van het ventilatiesysteem van de reactorhal 
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HOOFDSTUK 5: DE REACTOR 
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5. DE REACTOR 

De reactor van het Interfacultair Reactor Instituut (IRI) te Delft wordt gevormd door een open 

waterbassin waarin de reactorkern is geplaatst. In en op dit bassin bevinden zich verder alle 

reactortechnische componenten. 

Paragraaf 5.1 geeft een algemene beschrijving van het reactorontwerp. Een meer gedetailleerde 

beschrijving ten aanzien van ontwerp en functie volgt daarna van: 

De splijtstofelementen en de regelstaven (§ 5.2). 

Het reactiviteitsregelsysteem (§ 5.3). 

Het neutronenfysisch ontwerp ( § 5.4). 

Het thermohydraulisch ontwerp (§ 5.5). 

De reactormaterialen (§ 5.6). 

5. 1 Algemene beschrijving 

De reactor van het IRI, de HOR, is een onderzoekreactor van het bassin- of zwembadtype. De 

reactor omvat het bassin, de reactorbrug, de hanger, de reactorkern, het reactiviteitsregelsys

teem en de kernstoel met trechter. Kenmerkend voor de HOR is het open bassin gevuld met 

water, dat gebruikt wordt voor de koeling en afscherming van de reactorkern. Deze koeling kan 

op twee wijzen geschieden; tot maximaal 750 kW door middel van natuurlijke circulatiekoeling 

(vrije convectie) en tot maximaal 3 MW door middel van geforceerde koeling. Het nominaal 

vermogen tijdens continu bedrijf daarentegen bedraagt 500 kW bij natuurlijke circulatiekoeling 1 

en 2 MW bij geforceerde koeling. Behalve voor koeling en afscherming doet het water tevens 

dienst als moderator en reflector. Tabel 5-1 (zie volgende pagina) toont enige typerende karakte

ristieke gegevens van de reactor. De figuren 5-1 en 5-2 tonen de belangrijkste componenten van 

de reactor. 

Het reactorbassin is onderverdeeld in twee secties; sectie 1 (de kleine sectie) en sectie 2 (de 

grote sectie). Beide secties kunnen door middel van een bassindeur waterdicht van elkaar 

gescheiden worden. Het reactorbassin is opgebouwd uit gewapend beton (gedeeltelijk normaal, 

gedeeltelijk bariet beton) en vormt met de bassinbodem een monolytische constructie. De 

wanddikte varieert van circa 1 tot 2,5 m. 

Door de opwarming van het bassinwater is de duur van continu bedrijf bij natuurlijke koeling geli
miteerd. Veelal zal een situatie ontstaan waarin sprake is van continu bedrijf afgewisseld met het 
terugkoelen van het bassinwater. 
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Om een betere lekdichtheid van het bassin te verkrijgen is de binnenkant bekleed met roestvast 

staal. 

Tabel 5-1: Typerende karakteristieke reactorgegevens 

eigenschap waarde 

vermogen bij natuurlijke koeling max. 750 kW 

vermogen bij geforceerde koeling max. 3 MW 

volume bassin circa250m3 

hoogte waterkolom boven de kern min. 5,5 m 

inlaattemperatuur koelwater reactorkern max.40°C 

nominaal koelwaterdebiet 288 m3 /h 

aantal splijtstofelementen in de reactorkern max. 32/min. 20 

aantal regelelementen/regelstaven 4 

Ten behoeve van de experimenteerfaciliteiten kent het bassin doorvoeringen in de vorm van 

bundelbuizen, die neutronenbundels vanuit de reactorkern naar de experimenteeropstellingen 

voeren. Verder bevindt zich aan de oostzijde van sectie 1 de thermische kolom en aan de 

zuidzijde van sectie 2 de droge bestralingsruimte. Ten behoeve van de thermische kolom is een 

uitsparing van 1 ,40 x 1 ,40 m in de bassinwand aangebracht, die afgesloten wordt door een 

waterdicht venster. Voor de droge bestratingsruimte is in de bassinwand een uitsparing van 2,40 

x 2,40 m aangebracht welke met een aluminium venster waterdicht wordt afgesloten. 

Op de bovenrand van het reactorbassin zijn in de lengterichting rails aangebracht. Hierop is de 

verrijdbare reactorbrug geplaatst. Aan de westzijde van de reactorbrug zijn twee montageplaten 

aangebracht. Tussen deze platen is de hanger bevestigd, die de reactorkern draagt (zie figuur 5-2). 

De hanger bestaat uit een aluminium vakwerk dat gekenmerkt wordt door een open westzijde en 

verstijfde hoeken. Door deze constructie is het mogelijk de reactorkern te verplaatsen. De 

reactorbrug met hanger kan uitsluitend worden verplaatst indien de reactor is afgeschakeld. 

De reactorkern, perspectivisch weergegeven in figuur 5-3, bevindt zich ter hoogte van het 

onderste deel van de hanger. De reactorkern bestaat uit een roosterplaat, de (splijtstof)elemen

ten en de regelstaven. De roosterplaat is aan de benedenzijde van de hanger bevestigd. Deze 

plaat is vervaardigd uit een rechthoekig blok zeer zuiver aluminium van circa 127 mm dikte. In 

de plaat zijn 42 gaten in een patroon van 6 x 7 aangebracht, waarin de voeten van de kerncom

ponenten, zoals de splijtstofelementen, passen. 
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Bij elk gat is een paspen aangebracht, zodat de oriëntatie van de elementen eenduidig is. Vier 

van de in de kern geplaatste splijtstofelementen zijn uitgevoerd als regelelement (zie § 5.2.2). In 

het hart van elk regelelement is een kanaal uitgespaard waarin een regelstaaf kan worden 

gepositioneerd. 

Het totaal van 4 regelstaven maakt onderdeel uit van het reactiviteitsregelsysteem. Dit systeem 

bestaat naast de regelstaven zelf voor elke regelstaaf uit een onafhankelijke elektrische regel

staaf-aandrijfmotor, een aandrijfmechanisme, een elektromagneet en een magneetgeleidebuis. De 

aandrijfmotoren zijn opgesteld op de montageplaten van de reactorbrug. Met deze aandrijf

motoren is het mogelijk om via verschillende overbrengingen een tandheugel in vertikale zin te 

verstellen. Aan deze tandheugel is de elektromagneet bevestigd. Door bekrachtiging van deze 

elektromagneet kan de magneetschotel worden vastgehouden, die via een 7 m lange aluminium 

buis met de regelstaaf is verbonden. Ter geleiding van de magneten en de buis is op de regelele

menten een magneetgeleidebuis aangebracht. 

Tegen de onderzijde van de roosterplaat is een trechter geplaatst. Deze trechter rust op enige 

afstand van de onderzijde van de roosterplaat op een raamwerkconstructie, de kernstoel, zodat 

bij natuurlijke koeling het bassinwater onbelemmerd via de onderzijde de kern kan instromen. Bij 

geforceerde koeling wordt de trechter door het drukverschil over de trechterwand tegen de 

onderzijde van de roosterplaat aangezogen. Een hefboommechanisme met contragewicht dat aan 

de trechter is bevestigd zorgt ervoor dat na het stoppen van de pomp de trechter na enige tijd 

weer van het rooster afvalt. 

Van de kern lopen bundelbuizen ten behoeve van bundelexperimenten door de water- en/of 

berylliumreflector en de wanden van het reactorbassin naar de experimenteeropstellingen (zie in 

dit verband ook hoofdstuk 11 ). De koppeling van de bundelbuizen aan de noordzijde van de 

reactorkern hangt af van de aanwezigheid van een beryllium reflectorblok. Dit houdt in dat in 

beide situaties (met en zonder beryllium reflectorblok) de afstand tussen de voorzijde van de 

bundelbuizen en de reactorkern zodanig is, dat een optimale neutronenflux ter beschikking staat 

voor de neutronenbundelexperimenten. Figuur 5-4 toont de ligging van de bundelbuizen, het 

reflectorblok en de positie daarvan ten opzichte van de kern. Ten behoeve van de bundelbuizen 

zijn uitsparingen in het blok aangebracht. De afmetingen van het beryllium reflectorblok bedra

gen circa 0,7 m x 0,35 m x 1 m (hoogte). 



VEILIGHEIDSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR pagina 5.8 

5.2 De splijtstofelementen en de regelstaven 

In deze paragraaf worden de te onderscheiden splijtstofelementen en de regelstaven beschreven. 

Achtereenvolgens wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan: 

Uitgangspunten en eisen van het ontwerp. 

Het ontwerp. 

Evaluatie van het ontwerp. 

Beproevings-en inspectieprogramma. 

5.2.1 Uitgangspunten en eisen van het ontwerp 

In het ontwerp van de splijtstofelementen en de regelstaven is rekening gehouden met alle te 

verwachten bedrijfs- en ongevalscondities. Voor beide omstandigheden moet te allen tijde 

worden voldaan aan de volgende criteria: 

Er mag tijdens het normaal bedrijf en te verwachten transiënten geen schade ontstaan aan 

de splijtstofbekleding waardoor splijtingsprodukten in het bassinwater terecht kunnen 

komen. 

Onder de te verwachten bedrijfs- en ongevalscondities dient de reactor te voorzien in een 

negatieve terugkoppeling van de temperatuur naar de reactiviteit. 

De regelstaven moeten onder de te verwachten bedrijfs- en ongevalscondities in staat zijn 

de reactor af te schakelen en zorgen dat deze binnen de veiligheidsgrenzen blijft. 

De eisen die gesteld worden aan de splijtstofelementen en de regelstaven worden hieronder 

nader beschreven. De volgende aspecten spelen hierbij een rol: 

mechanische invloeden; 

thermohydraulische aspecten; 

corrosie; 

stralingsbelasting; 

heliumvorming. 

Met betrekking tot het voorkomen van schade aan de splijtstofelementen en de regelstaven ten 

gevolge van mechanische belastingen zijn de volgende uitgangspunten van toepassing; 
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Bij het bewegen van de regelstaven in de regelelementen, en met name bij het laten vallen 

van de regelstaven bij een reactorsnelafschakeling, dient schade aan regelstaaf en regelele

ment te worden voorkomen (zie § 5.3.2). 

Het (ver)plaatsen van een splijtstofelement dient zodanig te geschieden dat schade aan de 

splijtstofbekleding wordt voorkomen. 

De mogelijkheid dat een in het bassin vallend voorwerp schade toebrengt aan splijtstof

elementen of regelstaven dient te worden geminimaliseerd. 

Voor wat betreft de thermohydraulische aspecten wordt van de volgende voorwaarden uitge

gaan: 

De temperatuur van de splijtstofbekleding in het heetste koelkanaal dient tijdens alle te 

verwachten bedrijfs- en ongevalscondities zodanig laag te zijn dat er geen stromingsin

stabiliteiten optreden. Een veel gebruikt hulpmiddel bij de analyse van stromingsinstabilitei

ten welke kunnen leiden tot het droogkoken van een koelkanaal is de dampbelloslatingspa

rameter. De dampbelloslatingsparameter is een internationaal toegepaste grootheid, die is 

gedefinieerd als het produkt van de lokale onderkoeling en de stroomsnelheid, gedeeld door 

de plaatselijke warmtestroomdichtheid. Dus hoe groter de warmtestroomdichtheid, hoe 

kleiner de dampbelloslatingsparameter. De minimum grenswaarde van deze parameter heeft 

betrekking op een situatie waarbij beginnende kookverschijnselen optreden, die kunnen 

leiden tot stromingsinstabiliteiten in en/of leegkoken van koelkanalen in de splijtstofelemen

ten. 

Bij de regeling van de reactor dient te worden gestreefd naar een symmetrische radiale 

vermogensverdeling in de kern. Dit om de thermohydraulische veiligheidsmarge voldoende 

groot te houden. 

De kwaliteit van het koelwater dient op een zodanig niveau te worden gehandhaafd dat het 

corrosietempo van de splijtstofelementen en de regelstaven voldoende laag blijft. 

Het correct functioneren van de splijtstofelementen gedurende de verblijfsduur in de kern en 

gedurende de opslag mag niet door stralingsbelasting worden beïnvloed. De maximale versplij

tingsgraad van de splijtstof en de integrale neutronenfluxbelasting van de splijtstofelementen in 

de HOR is echter zodanig, dat geen problemen te verwachten zijn. 

Ten gevolge van de vorming van heliumgas in de regelstaven kan zwelling van deze staven 

optreden. De zwelling dient beperkt te blijven, zodat het gewenste in- en uitbewegen van de 

regelstaaf te allen tijde is gegarandeerd (zie hoofdstuk 17). 
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5.2.2 Ontwerp van de splijtstofelementen 

De typerende ontwerpparameters van de verschillende splijtstofelementen zijn opgenomen in 

tabel 5-2. De splijtstofelementen kunnen worden onderscheiden in standaard- en regelelementen. 

Het voornaamste verschil tussen beide soorten elementen is, dat in de regelelementen minder 

splijtstofplaten aanwezig zijn teneinde voldoende ruimte te creëren voor het inbrengen van de 

regelstaven. De figuren 5-5 en 5-6 tonen hoe de standaard- en regelelementen zijn opgebouwd 

uit een aantal splijtstofplaten. 

Tabel 5-2: Typerende ontwerpparameters splijtstofelementen 

Ontwerpparameter splijtstofelement HEU LEU 

Aantal splijtstofplaten per standaardelement 19 19 

Aantal splijtstofplaten per regelelement 10 10 
236U per standaardelement [g] 190 300 

Totale hoeveelheid uranium per standaard- 204 1519 

element [g] 
236U per regelelement [g) 100 158 

Totale hoeveelheid uranium per regel- 108 800 

element [g] 

Verrijkingsgraad [%1 circa 93 19,75 

Materiaal splijtstof UA I x U3Si2 

Smeltpunt splijtstof [°C) 800 1600 

Materiaal splijtstofmatrix UAix·AI U3Si2-AI 

Uraniumdichtheid in de splijtstofmatrix 0,58 4,3 

[g/cm3l 

Nominale afmetingen splijtstofmatrix circa circa 

per plaat (dxbxl) [mml 0,5x62,0x600 0,5x62,0x600 

Materiaal overige onderdelen splijtstofelem. Al Al 

Nominale dikte bekleding [mmJ 0,3 0,35 

Smeltpunt bekleding [°C) 590 590 

Nominale afmetingen splijtstofplaat (binnen- 1,1 x71 ,Ox625 1 ,2x71 ,Ox625 

plaat) (dxbxl) [mmJ 

Nominale breedte koelkanaal tussen de 3,1 3,0 

splijtstofplaten [mml 
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Verder kunnen zowel de standaard- als de regelelementen worden onderscheiden in HEU- (Highly 

Enriched Uranium) en LEU-elementen (low Enriched Uranium). Het verschil tussen deze elemen

ten is de aard van de splijtstof in de splijtstofplaten. Voor HEU-elementen wordt gebruik ge

maakt van metallisch uranium, dat tot meer dan 90 % is verrijkt in de isotoop 236U. De splijtstof 

in de LEU-elementen is uraniumsilicide (U3Si2), dat tot minder dan 20 % is verrijkt in de isotoop 

236u. 

De splijtstofplaten in de elementen worden op hun plaats gehouden door twee aluminium 

zijplaten. Deze splijtstofplaten zijn zodanig bevestigd dat tussen de platen onderling gelijke koel

kanalen aanwezig zijn. Tussen de bovenzijden van de zijplaten is een beugel bevestigd voor het 

verplaatsen van het element. Op één van de zijplaten van elk splijtstofelement is een identifica

tienummer aangebracht. Aan de onderzijde zijn de zijplaten en de twee buitenste splijtstofplaten 

bevestigd aan een holle cilindrische voet, die in een gat van de roosterplaat past. In de voet is 

een sleuf aangebracht voor eenduidige positionering in de roosterplaat. In de regelelementen zijn 

parallel aan de twee binnenste splijtstofplaten twee geleideplaten gefixeerd, waarin de regelstaaf 

kan worden gepositioneerd. 

Bij geforceerde koeling treedt het koelwater de splijtstofelementen aan de bovenkant binnen en 

stroomt vervolgens door de koelkanalen en tussen de splijtstofplaten, in de voet en de rooster

plaat. Bij natuurlijke koeling treedt het koelwater de splijtstofelementen aan de onderkant binnen 

via de roosterplaat en stroomt door de voet en de koelkanalen en tussen de splijtstofplaten om 

het element aan de bovenkant te verlaten. Bij de regelelementen zijn voor de koelwaterstroming 

aan de bovenzijde van het element twee sleuven aangebracht. 

De splijtstofplaten bestaan uit een splijtstofmatrix met daaromheen een bekleding van alumini

um. De splijtstof bevindt zich in de splijtstofmatrix. De (gasvormige) splijtingsprodukten die 

tijdens het bedrijf van de reactor worden gevormd, worden voornamelijk verzameld in de splijt

stofmatrix, die daartoe voldoende ruimte biedt. Figuur 5-7 toont de opbouw van de regelstaven. 

De regelstaven bestaan uit een platte buisvormige aluminium mantel die gevuld is met het 

neutronenabsorberend rnatriaal boriumcarbide (B4 C). De mantel is aan beide einden afgesloten 

met een plug. Ten gevolge van neutronenvangst in de B4C-korrels worden gasvormige elemen

ten, voornamelijk helium, geproduceerd. Om drukopbouw door heliumgas te beperken wordt het 

ontstane gas opgevangen in een met aluminium-wol opgevuld deel van de staaf. De bovenzijde 

van de regelstaaf is voorzien van een schokdemper met daarop een koppelstang eindigend in een 

schotel, die magnetisch aan het regelstaafaandrijfmechanisme kan worden gekoppeld. 
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5.2.3 Evaluatie van het ontwerp 

Voor de analyse van de thermohydraulische ontwerpaspecten is gebruik gemaakt van gevali

deerde rekenprogramma's, waarbij wordt uitgegaan van de te verwachten bedrijfs- en ongevals

condities. De analyses zijn uitgevoerd met internationaal aanvaarde en speciaal ontwikkelde 

rekenprogramma's zoals SHORT en TAC 2D. Het rekenprogramma SHORT is een combinatie van 

de programma's COBRA en FLAC en ontwikkeld voor het uitvoeren van stationaire en dyna

mische thermohydraulische analyses aan reactoren zoals de HOR. Experimentele metingen aan 

de HOR zijn uitgevoerd om SHORT aan te passen en te valideren. 

De thermohydraulische analyses met het COBRA-rekenprogramma in SHORT resulteren voor elk 

koelkanaal in axiale drukverdelingen, koelwatertemperaturen en -dichtheden, verzadigingstem

paraturen en dampfractie en voor elke splijtstofplaat in warmtestroomdichtheid, dampbellosla

tingsparameter en temperatuursverdelingen. Via deze analyses wordt aangetoond dat in alle te 

verwachten bedrijfs- en ongevalscondities de waarde van de dampbelloslatingsparameter voor het 

heetste kanaal voldoende groot is ten opzichte van de minimaal vereiste waarde (zie § 5.5.2). 

5.2.4 Beproeving en inspectie 

Bij het ontwerpen, beproeven, produceren, benutten en opslaan van de splijtstofelementen en de 

regelstaven worden regels van kwaliteitszorg gevolgd (zie hoofdstuk 18). 

De specificaties ten behoeve van de produktie van de splijtstofelementen worden in samen

spraak met de fabrikant opgesteld en goedgekeurd. De fabrikant voert binnen het eigen kwali

teitssysteem tijdens de fabricage zelf alle testen en inspecties van zowel de afzondelijke onder

delen als de geassembleerde elementen uit. De controles en inspectiemethodieken zijn in kwali

teitsdocumenten vastgelegd. De resultaten worden vastgelegd op inspectiebladen, die samen 

met de bijbehorende materiaalcertificaten één document vormen. Belangrijk in dit document zijn 

die gegevens die later niet meer voor meting toegankelijk zijn, zoals de materiaalanalyses, de 

hoeveelheid uraan en de hoeveelheid van de splijtbare isotoop 236U afzonderlijk in de splijtstof

platen. Dit document wordt door de HOR-inspecteur op volledigheid en juistheid gecontroleerd 

en goedgekeurd. De afname-inspecties betreffen zowel de afzonderlijke onderdelen als de 

geassembleerde splijtstofelementen. Aandachtspunten zijn visuele afwijkingen, maatvoering en 

röntgenfoto's van de splijtstofplaten. Na goedkeuring volgt de eindafname van de splijtstofele

menten en het transport naar Delft. 
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Voordat de verse splijtstofelementen in de kern geplaatst worden, worden ze eerst nog visueel 

geïnspecteerd op eventuele schade aan het oppervlak. Bij een herrangschikking van de splijtstof

elementen wordt deze inspectie op afstand herhaald. Tijdens elke verplaatsing (en dus ook het 

laden} wordt de positie van de splijtstofelementen vastgelegd. De oriêntatie van de splijtstof

elementen in de roosterplaat ligt vast door een sleuf in de voet. 

De regelstaven worden minimaal eens per jaar gecontroleerd op corrosie en zwelling. Bij deze 

test wordt de dikte van de regelstaven bepaald. Is deze dikte groter dan de toegestane grens

waarde dan wordt de regelstaaf vervangen. Ook als het zwellingstempo buitensporig is, maar de 

dikte van de staaf nog toelaatbaar is, wordt overgegaan tot vervanging van de regelstaaf. 

Gelijktijdig kan buitensporig corrosiegedrag worden vastgesteld. 

5.3 Het reactiviteitsregelsysteem 

In deze paragraaf wordt het ontwerp en de functie van het reactiviteitsregelsysteem in meer 

detail beschreven dan is gebeurd in § 5.1. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: 

Uitgangspunten en eisen van het ontwerp. 

Het ontwerp. 

Evaluatie van het ontwerp. 

5.3.1 Uitgangspunten en eisen van het ontwerp 

In het ontwerp van het reactiviteitsregelsysteem is rekening gehouden met de te verwachten 

bedrijfs-en ongevalscondities. Onder beide condities moet het systeem voldoen aan het volgen

de criterium, de veiligheidsfunctie van het systeem: 

Het regelen en beheersen van de reactiviteit van de reactor ter verzekering dat de reactor 

veilig kan worden afgeschakeld en veilig afgeschakeld blijft voor iedere toe te passen 

kernsamenstelling. 

Om aan bovenstaand criterium te voldoen zijn de volgende eisen aan het reactiviteitsregelsys

teem gesteld: 

De volledige beheersing van de overreactiviteit moet voor elke kernsamenstelling uitgevoerd 

kunnen worden met de combinatie van twee regelstaven die samen de minste reactivi

teitswaarde vertegenwoordigen, terwijl de twee resterende regelstaven in geheel uitge

trokken toestand blijven. 
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Het reactiviteitsadditietempo veroorzaakt door het uittrekken van de regelstaven dient be

grensd te zijn, zodat wordt voorkomen dat te kleine reactorperioden optreden, waarbij 

veiligheidsgrenzen zouden kunnen worden overschreden. 

5.3.2 Het ontwerp 

Tabel 5-3 toont de typerende ontwerpparameters van het reactiviteitsregelsysteem. Het reactivi

teitsregelsysteem regelt en beheerst de reactiviteit van de reactor met behulp van de regel

staven. De regelstaven bestaan uit een aluminium platte-buisconstructie, de mantel, gevuld met 

boriumcarbide. De werking berust op de sterke neutronenabsorptie van het boriumcarbide dat 

een vermindering van de reactiviteit van de reactorkern tot gevolg heeft. De staven zijn ieder 

met behulp van een elektromagneet verbonden met een onafhankelijk aandrijfmechanisme. 

Hiermee kunnen de staven zowel op gecontroleerde wijze uit de kern worden getrokken als erin 

worden gedreven. Door het verbreken van de magneetstroom kunnen de staven in korte tijd 

onder invloed van de zwaartekracht in de kern vallen. Ter geleiding en bescherming van de 

elektromagneet en magneetschotel, die verbonden is met de regelstaaf door middel van een 

aluminium pijp, is een magneetgeleidebuis gemonteerd op ieder regelelement. Aan de bovenzijde 

wordt de magneetgeleidebuis gefixeerd met een opsluitbus aan de aandrijfconstructie. Hierdoor 

verhindert de magneetgeleidebuis tevens het onbedoeld uit de kern trekken van de regelelemen

ten. 

Tabel 5-3: Typerende ontwerpparameters reactiviteitsregelsysteem 

Ontwerpparameter Waarde 

Aantal regelstaven 4 

Materiaal regelstaafmantel Al 

Materiaal neutronenabsorber B4C (natuurlijke samenstelling B) 

Nominale uittreksnelheid regelstaaf circa 5,5 cm/min 

Nominale indrijfsnelheid regelstaaf circa 5,5 cm/min 

Nominale slaglengte regelstaaf 66cm = 100% 

Valtijd regelstaaf (volledige slaglengte) < 0,65 s 

Ongeveer halverwege de aluminium verbindingspijp is een waterrem aangebracht, in de vorm 

van een ronde kunststofcylinder met gaten, die kan schuiven over de pijp tussen twee posities. 
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De constructie is zodanig dat bij het vallen van de regelstaaf de tweede helft van het valtraject 

op hydraulische wijze wordt geremd, ter beperking van de op de regelstaaf en het rooster 

uitgeoefende krachten. Het laatste stuk van de val wordt afgeremd door een boven op de 

regelstaaf gemonteerde schokbreker, die stuit tegen de schokdemperzitting van het regelele

ment. 

De aandrijfmechanismen bestaan uit een twee-fasen wisselstroommotor met wormoverbrenging, 

twee rechte-tandwielreducties en een tandheugel met rondsel. De maximale slag van de tand

heugel wordt beperkt door instelbare mechanische begrenzingen. Aan de tandheugel zijn de 

elektromagneten bevestigd. De regelstaaf is via de elektromagnetische koppeling verbonden met 

de tandheugel. De snelheden, alsmede de slag zijn vermeld in tabel 5-3. De maximale slaglengte 

wordt elektrisch begrensd met behulp van eindschakelaars, die zijn opgenomen in het motorbe

sturingscircuit. 

5.3.3 Betrouwbaarheid van het ontwerp 

De veiligheidsfunctie van het reactiviteitsregelsysteem wordt onder de te verwachten bedrijfs- en 

ongevalscondities verzekerd door: 

De ontwerpeis dat reactor onderkritiek moet zijn als de twee meest werkzame regelstaven 

van het totaal van vier weigeren te functioneren, waarbij wordt aangenomen dat ze zich in 

de geheel uitgetrokken toestand bevinden. 

De gebruikmaking van de zwaartekracht, als passief veilig mechanisme, om de regelstaven 

in de kern te laten vallen. Bij het uitvallen van de netspanning, en dus ook het uitvallen van 

het reactiviteitsregelsysteem zelf, wordt door onderbreking van de magneetstroom het 

vallen van de regelstaven verzekerd. 

De aanbrenging van instelbare mechanische begrenzingen op de slag van de tandheugel. 

Hierdoor wordt voorkomen dat door weigering van de eindschakelaars de regelstaven te ver 

in of uit de reactorkern worden bewogen. 

5.4 Het neutronenfysisch ontwerp 

In deze paragraaf wordt het neutronenfysisch ontwerp van de HOR-kern behandeld. Het behan

delt achtereenvolgens: 

Algemene beschrijving. 

Beschrijving van het neutronenfysisch ontwerp. 
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Reactiviteitsbeheersing. 

Gebruikte technieken voor de analyses. 

5.4. 1 Algemene beschrijving 

De HOR-kern is opgebouwd uit verschillende soorten elementen, zoals splijtstof-, regel- en 

reflectorelementen, die volgens een bepaald kernontwerp geplaatst zijn in de roosterplaat. Uit

gangspunt bij dit kernontwerp zijn de eisen die op grond van de experimenten gesteld worden, 

voor zover deze niet in conflict komen met de reactiviteitsbeheersing en de thermohydraulische 

veiligheidsmarges. 

Door veranderingen in de gestelde eisen aan het kernontwerp in verband met de experimenten, 

alsmede door de overgang van hoog- (HEU) op laagverrijkt uranium (LEU) is het kernontwerp aan 

wijzigingen onderhevig. Daarom wordt in de verschillende analyses uitgegaan van twee karakte

ristieke model-kernconfiguraties die maatgevend zijn ten aanzien van de experimenteermogelijk

heden, de reactiviteitsbeheersing en de thermohydraulische eigenschappen; de met water 

gereflecteerde standaardkern en de kleinere compactkern die aan drie zijden is omgeven met 

beryllium reflectorelementen. De figuren 5-8 en 5-9 tonen de rangschikking van de verschillende 

elementen in deze twee model-kernconfiguraties. De invloed van het beryllium reflectorblok op 

het neutronenfysisch ontwerp wordt behandeld in § 5.4.3. 

De standaardkern wordt bedreven met HEU-elementen, de HEU-standaardkern, terwijl de com

pactkern bedreven wordt met zowel HEU- als LEU-elementen, de HEU-compactkern, de LEU

compactkern en de HEU/LEU-compactkern, waarin tegelijkertijd zowel HEU- als LEU-elementen 

aanwezig zijn. Hiervan is sprake gedurende het conversietraject van HEU naar LEU. Ten behoeve 

van de veiligheidsanalyses (hoofdstuk 16) is een mogelijk conversietraject van een HEU-com

pactkern naar een volledige LEU-compactkern geanalyseerd. De HEU/LEU-compactkern, ook wel 

(HEU/LEU-)mengkern geheten, met de ongunstigste radiale vermogensverdeling (zie § 5.5.2) is 

de tiende mengkern in het conversietraject. Deze mengkern is bepalend geweest in de analyse 

van het thermohydraulisch ontwerp van de compactkern (zie § 5.5). 

In de praktijk is de configuratie van de HOR-kern vaak een mengvorm van beide model-kerncon

figuraties. Dit geldt ook voor de mengkernen gedurende de overgang van hoog- op laagverrijkt 

uranium. 
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5.4.2 Beschrijving van het neutronenfysisch ontwerp 

De HEU-standaardkern is opgebouwd uit 4 regelelementen en 28 standaardelementen (zie figuur 

5-8). De overige roosterpostities zijn leeg en maken onderdeel uit van de waterreflector. In de 

praktijk kunnen deze posities ook worden bezet met bestralingsfaciliteiten (zie hoofdstuk 11 ). 

Deze niet benutte roosterposities zijn tijdens bedrijf met geforceerde koeling voorzien van 

afdichtpluggen. Daarmee wordt voorkomen dat een gedeelte van de koelwaterstroom wordt 

"kortgesloten" door de onbenutte roostergaten. Aan het eind van iedere cyclus worden een of 

meerdere elementen met een voldoende hoge versplijtingsgraad uit de roosterplaat genomen en 

vervangen door nieuwe elementen. Dit kunnen regel- of standaardelementen zijn of een combi

natie van beide. Bij die gelegenheid vindt doorgaans een herschikking van de overige splijtstof

elementen in het rooster plaats. 

De HEU-compactkern is opgebouwd uit 4 regelementen, 16 standaardelementen, 21 beryllium 

reflectorelementen en 1 Centrale Bestralings Faciliteit (CBF) (zie figuur 5-9). Tijdens iedere cyclus 

worden twee voldoende verspleten elementen, elke tweede cyclus aangevuld met één regelele

ment, vervangen door nieuwe. 

De LEU-compactkern is op dezelfde wijze opgebouwd als de HEU-compactkern, alleen zijn nu 

alle HEU-splijtstofelementen vervangen door LEU-splijtstofelementen. Het herladingschema is nu 

als volgt: Na iedere "eerste" cyclus worden één standaardelement en één regelelement vervan

gen door nieuwe. Bij de twee daaropvolgende cycli wordt één standaardelement vervangen door 

een nieuw element. Daarna weer één standaardelement en één regelelement enz. 

Bij de bovengenoemde herladingsschema' s worden de nieuwe splijtstofelementen in centrale 

posities geplaatst, waarna zij in de opeenvolgende cycli geleidelijk opschuiven naar de kernperi

ferie ("centre-to-outside-loading"). Dit herladingsschema maakt het mogelijk een hoge versplij

tingsgraad te bereiken. Hier staat tegenover dat de flux- en vermogenspiekfaktoren hoger liggen 

dan bij "outside-to-centre-loading", hetgeen de vermogensmarge (dat wil zeggen het verschil 

tussen het vermogen waarbij stromingsinstabiliteiten in de kern optreden - de veiligheidsgrens -

en de grenswaarde van het vermogen, zie § 5.5.2) verkleint. Gezien de grootte van deze marge 

bij de HOR is dit aanvaardbaar. Een bijkomend voordeel is dat de hogere piekfactoren gepaard 

gaan met een grotere reactiviteitswaarde van de regelstaven wat resulteert in een betere reac

tiviteitsbeheersing. De reactiviteitswaarde van de regelstaven, alsmede de overige kenmerkende 

reactiviteitswaarden van de verschillende ontwerpkernen, staan vermeld in tabel 5-4 (zie volgen

de pagina). 
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Een uitzondering op deze "centre-to-outside-loading" is de opbouw van de zogeheten HEU/LEU

mengkernen gedurende het geanalyseerde conversietraject van HEU naar LEU, wanneer tegelij

kertijd zowel HEU- als LEU-elementen in de HOR-kern aanwezig zijn. Deze uitzondering wordt 

veroorzaakt door de grote toename van de 236U massa in een LEU-element (300 g) ten opzichte 

van een HEU-element (190 g). Bij een "centre-to-outside-loading" zou dit zeer hoge flux- en 

vermogenspiektakteren tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen worden de nieuwe LEU-elemen

ten bij de berekende opeenvolgende mengkernen in de kernperiferie geplaatst, waarna zij gelei

delijk opschuiven naar de centrale posities. 

5.4.3 Reactiviteitsbeheersing 

In verband met de aan het reactorbedrijf, alsmede met de aan de experimenten inherent verbon

den reactiviteitseffecten op korte en langere termijn dient een zekere mate van overreactiviteit in 

de kern aanwezig te zijn. De waarde van deze overreactiviteit is voor de twee karakteristieke 

kernconfiguraties vermeld in tabel 5-4. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de HEU- en LEU

compactkern. 

Tabel 5-4: Berekende typerende reactiviteitswaarden en temperatuurscoêfficienten 

Standaardkern Compactkern 

HEU HEU LEU 

Overreactiviteit [% Ak/k] 5,0 5,18 5,1/4,9/4,7 

Reactiviteitswaarde van de -12,8 -15,1 -14,8 

4 regelstaven [% Ak/k] 

Shutdown reactiviteit[% Ak/k] -7,8 -9,9 -9,7/-9,9/-10,1 

Stopmarge (2 regelstaven op +0,01 +0,02 + 0,2/ + 0,4/ + 0,6 

100 % [% Ak/k] 

Splijtstof temperatuurcoëfficiënt -1 ,3·10"7 -1,6·10"7 -1,7·10"6 

[~/KJ 

Moderator temperatuurcoëfficiënt -13,5·10"6 -17,7·10"6 -11,4•10-6 

(exclusief dichtheidseffect [~/KJ 

Moderator dichtheidseffect [~/KJ -7,8·10"6 -5,2·1 o.s -7,7·10"6 

Totale moderator temperatuur- -21 ,3·10"6 -22,9·10"6 -19, 1·10-6 

coëfficiënt [~/KJ 
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De overreactiviteit dient onder alle te verwachten bedrijfs- en ongevalscondities op een zodanige 

wijze regelbaar en beheersbaar te zijn, dat de reactor met zekerheid veilig kan worden afge

schakeld en afgeschakeld blijft. Hiertoe zijn de volgende voorwaarden aan de reactiviteit en het 

reactiviteitsregelsysteem (zie ook § 5.3 en § 7 .2) gesteld: 

De maximale overreactiviteit moet kleiner zijn dan 6 %. 

De reactor moet onder alle bovenvermelde condities onderkritiek zijn met de twee meest 

effectieve regelstaven volledig uitgetrokken (op 100 %). Aan het begin van iedere cyclus 

wordt gecontroleerd of aan deze voorwaarde is voldaan door de bepaling van de stopmarge 

voor genoemde situatie. Onder deze stopmarge wordt verstaan de reactiviteit van de 

kritieke reactor (dat wil zeggen in de praktijk een situatie met de twee meest effectieve 

regelstaven volledig uitgetrokken en de twee resterende regelstaven zover uitgetrokken dat 

de reactor in koude toestand juist kritiek is; k.u = 1.000) minus de reactiviteit van de reactor 

met de twee meest effectieve regelstaven volledig uitgetrokken en de twee resterende 

regelstaven volledig in de kern (op 0 %). Genoemde stopmarge dient positief te zijn en 

wordt door meting gecontroleerd. Tabel 5-4 toont berekende stopmarges voor de stan

daard-en compactkern. De voorwaarde met betrekking tot de volledige beheersing van de 

overreactiviteit van de HOR, waarbij de twee meest effectieve van de vier regelstaven niet 

werkzaam zijn, is conservatief ten opzichte van wat bij vermogensreactoren geldt; ook is 

deze voorwaarde conservatief ten opzichte van wat bij onderzoekreactoren gebruikelijk is. 

Bij vermogensreactoren wordt een stopmarge van 0,3 % vereist met de meest effectie

ve regelstaaf uitgetrokken mits deze marge door metingen wordt bevestigd; indien de 

marge alleen berekend is, wordt 1 % geëist. De voorwaarde voor de HOR impliceert dat in 

de praktijk met de meest effectieve regelstaaf volledig uitgetrokken een stopmarge van 

zeker 2 %wordt gehaald. 

Het reactiviteitsadditietempo dient begrensd te zijn, zodat wordt voorkomen dat te kleine 

reactorperioden optreden, waarbij veiligheidsgrenzen zouden kunnen worden overschreden 

(zie tabel 5-3). 

Voorts dient de valtijd van de regelstaven voldoende kort te zijn ( < 0,65 s) om, indien 

nodig, het splijtingsproces snel te stoppen, de zogeheten reactorsnelafschakeling; door 

afschakeling van de bekrachtigingsstroom van de magneten die de koppeling met de 

aandrijfmechanismen verzorgen vallen de regelstaven onder invloed van de zwaartekracht in 

de kern. 

Een andere belangrijke voorwaarde is dat de moderator- en splijtstofcoëfficiënt over het 

gehele vermogensbereik negatief moet zijn. De moderatorcoëfficiënt geeft aan hoe de 

reactiviteit van de reactor verandert als de temperatuur van de moderator toeneemt. 
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Hetzelfde geldt voor de splijtstofcoêfficiênt, waardoor bij stijgende splijtstoftemperatuur de 

parasitaire absorptie van de 238U sterk toeneemt. Dit laatste effect, dat ook wel het doppler-effect 

wordt genoemd, speelt een belangrijke rol bij een kern met LEU-elementen (zie tabel 5-4). 

De situatie met een beryllium reflectorblok aan één zijde van de reactorkern (zie § 5. 1) heeft ten 

opzichte van de situatie zonder reflectorblok, een toename van de overreactiviteit van ongeveer 

2 % tot 2,5 % tot gevolg. Dit effect dient te worden gecompenseerd door aanpassing van de 

ontwerpkernsamenstellingen. Dit kan op de volgende manieren: het verhogen van de gemiddelde 

versplijting in de kern, het reduceren van het aantal splijtstofelementen in de kern en het modifi

ceren van de in § 5.4.2 behandelde herladingsschema's. Analyses tonen aan dat door deze 

maatregelen kan worden voldaan aan de gestelde voorwaarden ten aanzien van de reactiviteit en 

het reactiviteitsregelsysteem. 

5.4.4 Gebruikte technieken voor de analyses 

Voor de berekening van de in tabel 5-4 genoemde kenmerkende reactiviteitswaarden is gebruik 

gemaakt van het gevalideerde twee-dimensionale modelleringsprogramma IAFUEL 

De rekenprogramma's die in de praktijk voor het neutronenfysisch ontwerp van een kernbelading 

ter voorbereiding van een kernwijziging worden toegepast, zijn gevalideerde twee-dimensionale 

diffusierekenprogramma's, zoals BOLD-VENTURE en CITATION. Voor de analyse van de therma

hydraulische ontwerpaspecten wordt gebruik gemaakt van het speciaal ontwikkelde en gevali

deerde rekenprogramma SHORT (zie § 5.2.3). Ook tijdens het bedrijf kunnen met deze program

ma's kenmerkende neutronenfysische en thermohydraulische reactorgegevens worden berekend. 

5.5 Het thermohydraulisch ontwerp 

Het thermohydraulisch ontwerp van de reactor zorgt ervoor dat door het splijtingsproces in de 

reactor geproduceerde warmte op veilige en efficiênte wijze wordt afgevoerd. Kenmerkend voor 

de HOR is de wijze waarop de koeling geschiedt: door middel van een natuurlijke circulatiestro

ming of door middel van geforceerde koeling. Beide wijzen worden in deze paragraaf besproken. 

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: 

Functie en uitgangspunten van het ontwerp. 

Beschrijving van het thermohydraulisch ontwerp. 

Evaluatie van het thermohydraulisch ontwerp. 
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6.6. 1 Functie en uitgangspunten van het ontwerp 

Het thermohydraulisch ontwerp van de reactor is gericht op het op adequate wijze koelen van de 

splijtstofplaten in de verschillende splijtstofelementen en het afvoeren van de geproduceerde 

warmte uit de reactorkern. 

De uitgangspunten van het ontwerp zijn zodanig dat tijdens te verwachten bedrijfs· en ongeval· 

scondities de splijtstofbekleding intact moet blijven, zodat geen splijtingsprodukten in het 

bassinwater geraken. Buiten-ontwerpbasisongevallen vallen buiten de te verwachten ongevals· 

condities waartegen de reactor is ontworpen (zie hoofdstuk 16). 

In hoofdstuk 16 zijn de inleidende gebeurtenissen en de effecten ten aanzien van mogelijke 

splijtstofbeschadiging verder gedefinieerd en uitgewerkt. 

6.6.2 Beschrijving van het ontwerp 

Het ontwerp van de reactorkern zonder beryllium reflectorblok is in figuur 5-3 schematisch 

weergegeven. De aanwezigheid van een beryllium reflectorblok leidt niet tot essentieel andere 

inzichten; de koelwaterstroomsnelheid aan de buitenzijde van de elementen in de nabijheid van 

het reflectorblok zal toenemen ten opzichte van de situatie zonder reflectorblok, hetgeen de 

koeling ten goede komt, terwijl de warmteontwikkeling in het beryllium reflectorblok zelf (een 

fractie van de warmteontwikkeling in de kern) via natuurlijke convectiekoeling op adequate wijze 

aan het bassinwater wordt afgestaan. 

Kenmerkend ten aanzien van het thermohydraulisch ontwerp is de mogelijkheid om de reactor te 

bedrijven met natuurlijke of geforceerde koeling. Daartoe is aan de onderzijde van de kern een 

beweegbare trechter aangebracht (zie ook figuur 6-3 en 6-4). 

In het geval van geforceerde koeling treedt het koelwater de splijtstofelementen aan de boven

kant binnen en stroomt vervolgens door de koelkanalen alsmede tussen de elementen en tussen 

de geleideplaten in de regelelementen, in de voet of de roosterplaat. Samen met een marginale 

lekstroom tussen rooster en trechter passeert het koelwater achtereenvolgens de primaire pomp 

en de-warmtewisselaar, om daarna via de diffusor in het bassin terug te keren. De pomp is de 

drijvende kracht achter deze circulatie. Enige typerende thermohydraulische gegevens voor de 

situatie met geforceerde koeling zijn opgenomen in tabel 5-5 (zie volgende pagina). 
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De maximale warmtestroomdichtheid in tabel 5-5 betreft de maximale warmtestroomdichtheid in 

het heetste kanaal bij 105 % van het maximaal vermogen. De waarde van ~8 W/cm2 voor de 

compactkern heeft betrekking op de HEU/LEU-mengkern in het conversietraject met de ongun

stigste vermogensverdeling (zie § 5.4.1 ). Deze waarde en de waarde van 25 W/cm2 voor de 

standaardkern zijn gebruikt voor de thermohydraulische analyses. De maximale warmtestroom

dichtheid in het heetste kanaal wordt verkregen door de gemiddelde warmtestroomdichtheid in 

de reactorkern te vermenigvuldigen met verschillende factoren. Twee van deze factoren, de 

axiale piekfactor en de radiale heetste-kanaalfactor, verdisconteren de niet uniforme vermogens

verdeling in de reactorkern. De derde factor, de engineeringfactor, verdisconteert de geometri

sche en fabrikagetechnische toleranties in de kerncomponenten. 

Tabel 5-5: Typerende karakteristieke thermohydraulische gegevens in het geval van gefor

ceerde koeling 

Eigenschap Standaardkern Compactkern 

Maximaal reactorvermogen 3MW 3MW 

Hoogte waterkolom boven de reactorkern 
. 

min. 5,5 m min. 5,5 m 

Volume bassin ca. 250m3 ca. 250m3 

Nominaal koeldebiet door de kern 79,4 kg/s 79,4 kg/s 

Nominaal koeldebiet door de koelkanalen 73,0 kg/s 68,4 kg/s 

Nominaal koeldebiet tussen de elementen en 5,6 kg/s 9,3 kg/s 

tussen de geleideplaten in de regelelementen 

Nominaal lekdebiet tussen rooster en trechter 0,8 kg/s 1,7 kg/s 

Gemiddelde nominale stroomsnelheid in 65,2 cm/s 96,1 cm/s 

standaardelement 

Gemiddelde nominale warmtestroomdichtheid 4,7 W/cm2 7,9 W/cm2 

(2 MW) 

Maximale warmtestroomdichtheid 25 W/cm2 38 W/cm2 

(3, 15 MW = 105 %) 

De minimale waterkolomhoogte van 5,5 m is gebruikt in de veiligheidsanalyses. De werkelijke grenswaarde

instelling is hoger. 

Analyses met geavanceerde computerprogrammatuur zijn uitgevoerd om aan te tonen dat het 

thermohydraulisch ontwerp van de twee karakteristieke model-kernconfiguraties onder pessimis

tische aannamen aan de gestelde criteria voldoet. 
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Een belangrijk criterium is dat de koelkanalen niet mogen leegkoken ten gevolge van stromingsin· 

stabiliteiten; zo wordt voorkomen dat de temperatuur van de splijtstofbekleding te hoog oploopt. 

De eventuele optredende schade zou tot gevolg kunnen hebben dat de splijtstofbekleding niet 

intact blijft en dat radioactieve splijtingsprodukten in het bassinwater geraken. Aan dit criterium 

wordt steeds voldaan door erop toe te zien dat er voor het heetste koelkanaal van de reactor

kern een voldoende grote marge bestaat tussen de actueel-plaatselijke en de minimaal-toelaatbare 

dampbelloslatingsparameter (zie § 5.2.1 ). 

Voor de splijtstofelementen van de HOR is een analyse uitgevoerd om voor de heersende 

condities de minimaal-toelaatbare dampbelloslatingparameter te bepalen. Deze is vervolgens 

vergeleken met de plaatsafhankelijke waarde van de dampbelloslatingsparameter in het heetste 

kanaal. De marge tussen beide waarden is overal ruimschoots voldoende. 

In tegenstelling tot geforceerde koeling, treedt het koelwater bij natuurlijke koeling de splijtstof· 

elementen via de roosterplaat aan de onderkant binnen. Vervolgens stroomt het door de voet en 

de koelkanalen om het element aan de bovenkant te verlaten. Naast een stroming door de 

splijtstofelementen is er sprake van een opwaartse stroming tussen de elementen afzonderlijk. 

Na uittreding van het koelwater aan de bovenzijde van de kern, vermengt het zich met het 

bassinwater, waardoor de opgenomen splijtingswarmte wordt afgestaan. Tenslotte bereikt het 

recirculerende bassinwater via de spleet tussen de trechter en de roosterplaat weer de onderzij

de van de kern. De drijvende kracht voor deze recirculatie is het dichtheidsverschil tussen het 

koelwater in de reactorkern, dat door de opname van warmte een lagere dichtheid verkrijgt, en 

het relatief koude bassinwater. 

Bij het bedrijven van de reactor op nominaal vermogen met natuurlijke recirculatiekoeling (500 

kW) bedraagt de gemiddelde axiale warmtestroomdichtheid circa 2,7 W/cm2 voor de standaard

kern, respectievelijk circa 3,9 W/cm2 voor de compactkern. Omdat pas bij een gemiddelde axiale 

warmtestroomdichtheid van 26 W/cm2 leegkoken van koelkanalen optreedt, is een ruime marge 

ten aanzien van leegkoken aanwezig. Boven een gemiddelde axiale warmtestroomdichtheid van 

circa 10 W/cm2 ontstaan echter wel al stromingsinstabiliteiten, ook wel pulserend koken gehe

ten, die gepaard gaan met drukschommelingen. Hoewel het beter is deze instabiliteiten te 

vermijden, vormen ze geen gevaar voor het op adequate wijze afvoeren van de geproduceerde 

warmte uit de reactor. 
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5.5.3 Evaluatie van het ontwerp 

De twee karakteristieke model-kernconfiguraties (zie § 5.4.1) vertonen ruime veiligheidsmarges 

ten aanzien van diverse bedrijfscriteria, zoals de marge tussen de actuele en de minimale damp

belloslatingsparameter. De reactorkern wordt steeds op adequate wijze gekoeld, niet alleen 

tijdens te verwachten bedrijfscondities, maar ook gedurende de meeste ongevalscondities (zie 

hoofdstuk 16). 

Voor de uitvoering van thermohydraulische analyses is het speciaal ontwikkelde rekenprogram

ma SHORT aanwezig (zie § 5.2.3). Met dit programma kunnen allerlei mogelijke kernontwerpen 

worden gecontroleerd op de vereiste thermohydraulische veiligheidsmarges. 

5.6 Reactormaterialen 

In deze paragraaf worden de materialen besproken die zijn geselecteerd voor de onderdelen 

binnen het reactorbassin. Dit is van belang omdat de materialen bestand moeten zijn tegen de 

heersende chemische en nucleaire omstandigheden, hetgeen specifieke eisen stelt aan de 

kwaliteit. De belangrijkste materialen betreffen die van: 

het reactiviteitsregelsysteem; 

de reflectorelementen en het reflectorblok; 

de componenten en constructies van de reactor. 

5.6.1 Materialen van het reactiviteitsregelsysteem 

De toegepaste materialen uit het reactiviteitsregelsysteem strekken zich uit van het aandrijfme

chanisme tot aan de regelstaaf. De hoofdcomponenten (elk in viervoud) die blootstaan aan de 

omstandigheden in het bassin zijn (zie ook § 5.3.2): 

de magneetgeleidebuis; 

de koppelstang; 

de waterrem; 

de schokdemper; 

de regelstaaf. 

Deze componenten zijn hoofdzakelijk vervaardigd van aluminium en roestvast staal. Alleen de 

waterrem is van kunststof. 
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Bij de keuze van de afstand tussen de rem en de reactorkern is rekening gehouden met het 

gegeven dat het correct functioneren niet door stralingsbelasting mag worden beïnvloed. 

Aluminium is en wordt wereldwijd met succes toegepast in onderzoekreactoren. De vermo

gensdichtheid van deze reactoren is niet zelden een grootte-orde hoger dan van de HOR. Door 

een afname van de mechanische sterkte bij niet al te hoge temperaturen is echter de toepassing 

van aluminium beperkt tot lage bedrijfstemperaturen. 

Aluminium heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in vele media, hoewel ook deze afneemt 

bij niet al te hoge temperaturen. Beneden een koelmiddeltemperatuur van circa 150°C is de 

corrosiebestendigheid in water en waterdamp echter voldoende. De maximale inlaattemperatuur 

van het koelwater in de HOR is 40°C. 

De effecten van straling op aluminium zijn relatief gering. Dichtbij en in de reactorkern treedt de 

hoogste stralingsbelasting op, in het geval van het reactiviteitsregelsysteem bij de aluminium 

mantel van de regelstaven. Deze staven worden minimaal eens per jaar gecontroleerd op de 

effecten ten gevolge van corrosie en straling. Ook de koppelstangen zijn vervaardigd van 

aluminium. De stralingsbelasting hiervan is echter zo gering, dat het correct functioneren hier

door niet wordt beïnvloed. 

Evenals aluminium is roestvast staal zeer corrosiebestendig. Niet alleen bij lage maar ook bij 

hoge temperaturen. Zowel de schokdempers als de magneetgeleidebuizen zijn vervaardigd van 

roestvast staal. Roestvast staal is een constructiemateriaal dat reeds jaren succesvol in andere 

kernreactoren is toegepast. Effecten ten gevolge van corrosie en straling op dit roestvast staal 

die het correct functioneren van deze componenten kunnen beïnvloeden treden, zoals uit 

ervaring blijkt, niet op. 

5.6.2 Materialen van de reflectorelementen en het reflectorblok 

Als reflectormateriaal voor de reflectorelementen is beryllium gebruikt. Het middenstuk van deze 

elementen is vervaardigd van dit metaal en bevindt zich ter hoogte van de splijtstofplaten in de 

splijtstofelementen. De onderzijde en bovenzijde van de elementen zijn vervaardigd van alumi

nium, terwijl de verschillende delen door middel van roestvast stalen schroeven aan elkaar zijn 

bevestigd. 

Als reflectormateriaal voor het reflectorblok is eveneens gekozen voor beryllium. 
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Bij de keuze van de overige materialen van het beryllium reflectorblok is rekening gehouden met 

het gegeven dat het correct functioneren van het reflectorblok gedurende de levensduur van de 

reactor niet nadelig door effecten ten gevolge van corrosie mag worden beïnvloed. Verder heeft 

de totale stralingsbelasting van deze materialen gedurende de levensduur van de HOR geen 

zodanige verandering van mechanische eigenschappen tot gevolg, dat het correct functioneren 

nadelig wordt beïnvloed. 

Beryllium, dat van alle metalen het slechtst neutronen absorbeert, wordt veelvuldig toegepast als 

reflectormateriaal in vooral onderzoekreactoren. Behalve een slechte neutronenabsorptie, ver

toont beryllium een uitstekende corrosiebestendigheid tot temperaturen van circa 650°C. Verder 

is beryllium goed bestand tegen straling. Toepassing van beryllium in reactoren, met een veel 

hogere vermogensdichtheid c.q. een veel hogere stralingsbelasting dan de HOR, heeft aange

toond dat de effecten ten gevolge van corrosie en bestraling, het correct functioneren van de 

reflectorelementen gedurende de levensduur van de HOR niet beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor 

de toepassing van de andere materialen in de reflectorelementen, namelijk aluminium en roest

vast staal. 

6.6.3 Materialen van de componenten en constructies van de reactor 

Naast de splijtstof- en reflectorelementen bevinden zich de volgende belangrijke componenten in 

het reactorbassin, vanaf de bodem van het bassin omhoog (zie figuur 5-3): 

de diffusor (zie § 6.2); 

een horizontale verbindingspijp met balg en twee bochtstukken; 

de kernstoel; 

de koeltrechter met hefboomstelsel; 

de roosterplaat met bijbehorende pluggen; 

de experimenteerroosterplaat; 

de hanger. 

Deze componenten zijn voornamelijk vervaardigd van diverse aluminiumsoorten, variërend van 

zeer zuiver aluminium voor de roosterplaat tot en met aluminium gelegeerd met verschillende 

hoeveelheden magnesium, silicium en mangaan. 

Van laatstgenoemde legeringen is de corrosiebestendigheid beter. Het bochtstuk tussen de balg 

en de bassindoorvoer, alsmede de balg zelf zijn vervaardigd van roestvast staal, evenals ver

schillende verbindingsmiddelen tussen de componenten. 
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Dichtbij de reactorkern treedt de hoogste stralingsbelasting op, namelijk bij de roosterplaat en 

het onderste stuk van de hanger. Echter, ook hier blijkt uit ervaring bij andere onderzoekreac

toren dat het correct functioneren van deze componenten gedurende de levensduur van de HOR 

niet door stralingsbelasting van aluminium wordt beïnvloed. Door de situering van bovenge

noemde componenten in een open bassin is het mogelijk een goede visuele controle op de 

effecten ten gevolge van corrosie en stralingsbelasting uit te voeren. 

Effecten ten gevolge van stralingsbelasting op de roestvast stalen componenten en verbindings

middelen, die een correcte functionaliteit kunnen beïnvloeden treden, zoals uit ervaring blijkt, 

niet op. Verder is, onder de omstandigheden bij de HOR, roestvast staal goed corrosiebestendig. 
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Figuur 5-2: Dwarsdoorsnede door de reactor met de belangrijkste componenten 
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Figuur 5-3: Perspectivische weergave van een deel van de reactorkern met de daaromheen 

aanwezige componenten 
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Figuur 5-6: 
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Figuur 5-7: Opbouw van een regelstaaf 
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Figuur 5-8: Opbouw en typerend ladingsschema van de standaardkam 
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Figuur 5-9: Opbouw en typerend ladingsschema van de compactkern 
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Het reactorkoelsysteem dient ervoor om de door de HOR ontwikkelde warmte af te voeren naar 

de omgeving en is opgedeeld in een primair en secundair koelsysteem. 

Paragraaf 6.1 geeft een algemene beschrijving van het reactorkoelsysteem. De daarop volgende 

paragrafen geven een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende systemen, te weten: 

Het primair koelsysteem(§ 6.2). 

Het secundair koelsysteem(§ 6.3}. 

Het primair waterbehandelingssysteem (§ 6.4). 

6.1 Algemene beschrijving reactorkoelsysteem 

In figuur 6-1 is een schematisch overzicht gegeven van het gehele reactorkoelsysteem. 

De in de HOR ontwikkelde warmte kan op twee wijzen aan het bassinwater worden afgestaan, 

door middel van natuurlijke convectiekoeling en door middel van geforceerde convectiekoeling. 

In het eerste geval stroomt het bassinwater onder invloed van de door temperatuurstijging 

veroorzaakte dichtheidsverandering in opwaartse richting door de reactorkern, terwijl bij gefor

ceerde koeling het bassinwater in neerwaartse richting door de reactorkern wordt gezogen door 

middel van een pomp. Bij gebruikmaking van geforceerde koeling kan de HOR bij een hoger 

vermogen bedreven worden. 

Het verschil in maximaal vermogen waarbij de HOR kan worden bedreven bij geforceerde koeling 

respectievelijk natuurlijke koeling wordt veroorzaakt, doordat bij natuurlijke koeling de warmte 

die per tijdseenheid aan het koelwater kan worden afgestaan en afgevoerd uit de reactorkern 

beduidend minder is. Gegeven dit beschikbare koelvermogen wordt de bovengrens van het 

reactorvermogen in beide gevallen bepaald door de toegestane maximale temperatuur van de 

splijtstof en het vermijden van stromingsinstabiliteiten in de kern. 

Bij natuurlijke koeling wordt de aan het bassinwater afgegeven warmte niet via een hulpsysteem 

afgevoerd naar de omgeving. De warmte wordt opgenomen door de relatief grote buffervoorraad 

water in het bassin. Hierbij wordt de maximale tijdsduur waarbij op deze wijze gekoeld kan 

worden bepaald door de maximale toegestane temperatuur van het bassinwater en het tempo 

waarin dit opwarmt. 
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Bij geforceerde koeling wordt het koelsysteem gevormd door het primair koelsysteem waarvan 

het water radioactieve stoffen bevat en het secundair koelsysteem dat geen radioactieve stoffen 

bevat. Warmteoverdracht van het primair naar het secundair koelsysteem vindt plaats door 

middel van een warmtewisselaar waardoor het primair koelsysteem van het secundair koelsys

teem is gescheiden. Dit is in figuur 6-1 schematisch weergegeven. Met behulp van verdampings

keelers wordt warmte van het secundair koelsysteem afgestaan aan de omgeving. 

Zowel het primair als het secundair koelsysteem zijn verder voorzien van de nodige instrumenta

tie ten behoeve van het beveiligen, besturen en regelen van de reactor. Zie ook hoofdstuk 8. 

6.2 Het primair koelsysteem 

Het primair koelsysteem is een open systeem en omvat onder meer het reactorbassin, de kern

stoel met trechter, de bassinafsluiters, de primaire pomp, de warmtewisselaar, de regelafsluiters 

en de diffusor. In figuur 6-2 is de plaats van de kernstoel met trechter in het reactorbassin 

aangegeven en figuur 6-3 toont de koeltrechter. 

Hieronder wordt van deze componenten hun functie binnen het primair koelsysteem bij gefor

ceerde koeling nader beschreven. Na de behandeling van de functie van het primair koelsysteem 

bij geforceerde koeling wordt aangegeven op welke wijze natuurlijke koeling tot stand komt. Als 

laatste zal in het kort worden ingegaan op welke wijze de integriteit van het primair koelsysteem 

wordt bewaakt en wat de invloed is van straling op het koelwater. 

Het reactorbassin is onderverdeeld in een kleine sectie en een grote sectie die kunnen worden 

gescheiden door een waterdichte deur. Het reactorbassin bevat circa 250m3 gedemineraliseerd 

water. Dit gademineraliseerde water dient voor koeling en fungeert tegelijkertijd als moderator, 

reflector en zorgt voor de biologische afscherming. In het reactorbassin is verder de reactorkern 

en een deel van de experimenteerfaciliteiten ondergebracht. Het reactorbassin is aan de binnen

zijde bekleed met roestvast staal. Ook is er een systeem aangebracht dat eventuele lekkage van 

de bassinbekleding detecteert. Tussen de eigenlijke betonnen bassinbodem en de bekleding is 

voor dit doel een ringleiding aangebracht die bassinwater, dat eventueel door de bekleding heen 

is gelekt, afvoert naar twee lektankjes die in de leidingtunnel zijn opgesteld, voor elke bassinsec

tie één. 

Aan de bovenzijde van het reactorbassin is een overloopgoot aangebracht van waaruit bassin

water naar de zuiveringsinstallatie wordt gepompt. 
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Bij geforceerde koeling bevindt de kern zich altijd in de kleine sectie, direct boven de zogenaam

de kernstoet In deze kernstoel is een vertikaal verplaatsbare trechterconstructie gemonteerd, de 

koeltrechter. De positie van de koeltrechter wordt door middel van een hefboomconstructie met 

contragewicht aan de bassinrand bepaald, zie figuur 6-4. Deze constructie geeft informatie over 

de positie van de trechter aan het reactorbeveiligings- en besturingssysteem. Wanneer er geen 

geforceerde koeling plaatsvindt rust de trechter op de kernstoel. De koeltrechter is via een 

scharnierende balgconstructie aan de zuigleiding van de primaire pomp bevestigd. Wanneer de 

primaire pomp wordt ingeschakeld, bij toepassing van geforceerde koeling, wordt de druk tussen 

de roosterplaat en de opening van de koeltrechter verlaagd, waardoor de koeltrechter tegen de 

zwaartekracht in wordt aangezogen tegen de onderzijde van de roosterplaat. De persleiding van 

de primaire pomp is verbonden met de warmtewisselaar, waarin de warmte vanuit het primair 

koelsysteem aan het secundair koelsysteem wordt overgedragen. Na het passeren van de 

warmtewisselaar wordt het afgekoelde primair koelwater via een in de kleine sectie geplaatste 

diffusor teruggevoerd. De diffusor bewerkstelligt een rustige neerwaarts gerichte stroming in het 

bassin. Bij uitschakelen van de primaire pomp laat de koeltrechter na enige tijd los van de 

roosterplaat en keert onder invloed van de zwaartekracht in zijn uitgangspositie terug. Afvallen 

van de primaire pomp veroorzaakt, via meting van het primair debiet, een reactorsnelafschake

ling (zie hiervoor hoofdstuk 8) en door het automatisch terugkeren van de koeltrechter in zijn 

onderste positie zal de restwarmte die de reactorkern produceert via natuurlijke convectie aan 

het bassinwater worden afgestaan. 

Het reactorbassin kan met behulp van bassinafsluiters van het overige deel van het primair 

koelsysteem worden geïsoleerd. Hiertoe zijn in de leidingtunnel vlak na de bassindoorvoeringen 

de primaire pers- en zuigleiding voorzien van tweevoudig uitgevoerde elektrisch-pneumatisch 

bediende vlinderkleppen. Sluiting van deze kleppen komt tot stand door veerbekrachtiging. Deze 

kleppen zijn zo ingesteld dat zij vertraagd sluiten. Hiermee wordt voorkomen dat er een abrupte 

debietafname in het primair koelsysteem en dus door de reactorkern optreedt. Dit om stromings

instabiliteiten te voorkomen en de warmteafvoer niet abrupt te verminderen. De kleppen zijn 

aangesloten op een persluchtbuffervat, zodat bij het wegvallen van de centrale persluchtvoorzie

ning de kleppen toch geopend kunnen worden. Behalve de bassinafsluiters zijn nog een drietal 

componenten die deel uitmaken van het primair koelsysteem geplaatst in de leidingtunnel en wel 

de primaire pomp, de warmtewisselaar en de regelkleppen. 

De primaire pomp zorgt voor het transport van bassinwater door de kern bij geforceerde koeling. 

De in de pers- en zuigleiding van het primair koelsysteem voor en na de warmtewisselaar ge

plaatste regelkleppen zorgen ervoor, dat de druk van het primaire deel van de warmtewisselaar 

lager is dan die van het secundair deel van de warmtewisselaar. 
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In tegenstelling tot koeling van de reactorkern door middel van geforceerde koeling kan bedrijf 

met natuurlijke koeling in beide bassinsecties plaatsvinden. Bij natuurlijke koeling in de kleine 

sectie is de koeltrechter van de onderzijde van de kern losgekoppeld, waardoor het bassinwater 

de kern aan de onderzijde kan binnentreden. Door de opname van warmte verkrijgt het bassin

water in de kern een lagere dichtheid dan het omringende en relatief kouder bassinwater. Het 

aldus ontstane dichtheidsverschil is de drijvende kracht voor het van beneden naar boven 

stromende water in de reactorkern. In de grote bassinsectie kan de reactorkern op twee vaste 

posities worden bedreven met natuurlijke koeling. Hierbij zijn geen constructies onder de rooster

plaat aanwezig, zodat het bassinwater vrijelijk de reactorkern kan binnenstromen. 

Alle onderdelen van het primair koelsysteem zijn uitgevoerd in roestvast staal of in een speciale 

aluminium legering om corrosie tegen te gaan. Omdat roestvast staal en aluminium onder 

bepaalde ongunstige condities toch gevoelig zijn voor corrosie, zijn aan het bassinwater eisen 

verbonden voor wat betreft geleidbaarheid en het zuurstof- en chloorgehalte en het gehalte aan 

ionen van zware metalen. Voor dit doel is een waterbehandelingssysteem beschikbaar dat de 

juiste kwaliteit van het bassinwater handhaaft. Voor een beschrijving van dit systeem wordt 

verwezen naar§ 6.4. 

Om de integriteit van het primair koelsysteem te bewaken is een aantal maatregelen getroffen 

die van bouwkundige, organisatorische dan wel van instrumentele aard zijn. In het ontwerp zijn 

voorzieningen getroffen ten aanzien van afdichting, bijvoorbeeld bij de bundelbuizen, en de toe 

te passen materialen. De technisch-organisatorische maatregelen bestaan uit routinematige 

visuele inspecties, preventief onderhoud, eaUbratie van de meetapparatuur en beproevingen op 

lekdichtheid na het uitvoeren van grote veranderingen in het primair koelsysteem. Al deze 

organisatorische maatregelen zijn vastgelegd in procedures en bedrijfsinstructies. 

Om een eventueel lek in het primair koelsysteem in een vroeg stadium te kunnen onderkennen 

worden er continu een aantal procesparameters gemeten, te weten de temperatuur, het primair 

koelwaterdebiet, de waterhoogte in het reactorbassin en de drukval over de primaire zijde van de 

warmtewisselaar. Deze meetwaarden initiëren indien noodzakelijk acties van het reactorbe· 

veiligings- en besturingssysteem (deze systemen worden besproken in hoofdstuk 8). 

De in de leidingtunnel opgestelde lektankjes die eventuele lekkage van de bassinbekleding detec

teren zijn voorzien van een alarmeringssysteem. De in de bodem van het reactorbassin ten 

behoeve van het primair koelsysteem aangebrachte bassindoorvoeren, zijn uitgerust met een 

visueel lekdetectiesysteem. 
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In het ontwerp is ook rekening gehouden met het onverhoopt optreden van een zeer groot lek in 

het primair koelsysteem, waarvan hierna een aantal voorbeelden worden gegeven. In hoofdstuk 

4 is al aangegeven welke bouwkundige aspecten er in het ontwerp van het reactorgebouw en de 

leidingtunnel zijn meegenomen wat betreft lekkage van het primair koelsysteem. Zoals al eerder 

aangegeven bestaat de mogelijkheid om het reactorbassin af te sluiten van de rest van het 

primair koelsysteem, deze actie wordt geïnitieerd door het reactorbeveiligingssysteem (zie 

hiervoor hoofdstuk 8). 

Bij een zeer grote lekkage uit een van de twee bassinsecties kan de reactorkern als defensieve 

maatregel verplaatst worden naar de nog intact zijnde bassinsectie en deze kan waterdicht 

worden afgesloten door het sluiten van de bassindeur. Ook is er een speciale voorraadtank van 

waaruit het reactorbassin met water kan worden aangevuld. 

Door activering van het bassinwater bevinden zich in het primair koelsysteem radioactieve 

bestanddelen. Doordat de stroming bij geforceerde koeling neerwaarts door de kern gericht is 

blijft het stralingsniveau aan het bassinoppervlak relatief laag. Zowel de omlooptijd van het 

primair circulerende water alsmede de korte halveringstijd van de specifieke bestanddelen zijn 

dusdanig, dat het via de diffusor terugkerende water sterk in radioactiviteit is gereduceerd. 

Daarentegen is het niet mogelijk tijdens bedrijf van de reactor de leidingtunnel te betreden en de 

toegang tot de leidingtunnel wordt dan ook afgesloten en bewaakt vanuit de regelkamer. 

Vanwege de korte halveringstijd van de specifieke radioactieve bestanddelen in het primair koel

water kan de leidingtunnel na het stoppen van de reactor al snel betreden worden. 

Door de beperking van het vermogen bij natuurlijke koeling blijft, ondanks het feit dat de stro

ming in dit geval opwaarts is gericht, het stralingsniveau aan het reactorbassinoppervlak ook 

relatief laag. In beide gevallen worden er continu radioactieve stoffen uit het primair koelsysteem 

verwijderd met het waterbehandelingssysteem. Behalve dat er radioactieve stoffen worden 

verwijderd, wordt ook voortdurend het stralingsniveau op een aantal plaatsen in het primair 

koelsysteem gemeten en vindt controle plaats op het aanwezig zijn van splijtingsprodukten. Naar 

aanleiding van deze metingen wordt er zonodig automatisch een beveiligingsactie geïnitieerd, 

zowel bij toepassing van geforceerde als natuurlijke koeling (zie hiervoor hoofdstuk 8). 

6.3 Het secundair koelsysteem 

Evenals het primair koelsysteem is ook het secundair koelsysteem een open systeem, maar 

bevat in tegenstelling tot eerstgenoemd systeem geen radioactieve bestanddelen. 
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Het secundair koelsysteem omvat de warmtewisselaar, de secundaire pomp, de regelafsluiters 

en de verdampingskoelers. 

In figuur 6-1 is schematisch weergegeven dat behalve de warmtewisselaar die zich in de leiding

tunnel bevindt, alle andere componenten van het secundair koelsysteem zich in het pompge

bouw bevinden. Hieronder wordt van deze componenten in het kort aangegeven wat hun functie 

is binnen het secundair koelsysteem. 

In de warmtewisselaar wordt door het secundair koelwater warmte vanuit het primair koelsys

teem opgenomen. Het opgewarmde secundair koelwater wordt door de secundaire pomp naar 

de verdampingskoelers getransporteerd. In de verdampingskoelers wordt het secundair water 

door verdamping en door geforceerde convectie aan de lucht gekoeld. De verdampingskoelers 

zijn hiertoe voorzien van ventilatoren die door elektromotoren worden aangedreven. De af te 

voeren hoeveelheid warmte is variabel door trapsgewijs het toerental van de ventilatoren te 

variëren (hoog en laag toerental). Het afgekoelde secundair koelwater wordt opgevangen in de 

koelbakken die deel uitmaken van de verdampingskoelers. De koelbakken zijn aangesloten op de 

zuigleiding van de secundaire pomp, waarmee het secundair koelwater weer naar de warmtewis

selaar wordt gepompt. Met behulp van de regelafsluiters welke in het pompgebouw zijn ge

plaatst in de pers- en zuigleiding van het secundair koelsysteem, wordt ervoor gezorgd dat bij 

reactorbedrijf met geforceerde koeling de druk in het secundair gedeelte van de warmtewisselaar 

hoger is dan aan de primaire zijde. Hiermee wordt voorkomen dat bij een defect in de warmte

wisselaar radioactief primair koelwater in het secundair koelsysteem terecht komt. 

Door aan het circulerende water in het secundair koelsysteem via een doseersysteem chemica

liën toe te voegen wordt voorkomen dat door vorming van ketelsteen, algen en corrosieproduk· 

ten de warmteoverdracht in het secundair gedeelte van de warmtewisselaar nadelig wordt 

beïnvloed. In verband met indikking van het secundair koelwater wordt er continu secundair 

koelwater gespuid en wordt er onthard water gesuppleerd. Deze systemen zijn ook onderge

bracht in het pompgebouw. 

6.4 Het primair waterbehandelingssysteem 

Het primair waterbehandelingssysteem is op te delen in een drietal deelsystemen. Een zuive

ringsgedeelte dat een goede kwaliteit van het bassinwater waarborgt in het primair systeem, een 

demiwateraanmaaksysteem dat zorgt voor de aanmaak van gedemineraliseerd water uit ge

meentewater en een hergebruiksysteem dat gebruikt demiwater zuivert. Dit gezuiverde demiwa

ter wordt gebruikt voor aanvulling van het koelwater in het primair koelsysteem. 
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Vanwege verdampingsverliezen dient het water in het primair koelsysteem namelijk aangevuld te 

worden. De twee laatstgenoemde systemen worden beschreven in hoofdstuk 9. 

De functie van het zuiveringsgedeelte is het verwijderen van radioactieve en niet-radioactieve 

verontreinigingen uit het gedemineraliseerd water in het primair koelsysteem, ter voorkoming van 

corrosie, activering en afzetting. Hierdoor wordt een drastische reductie bewerkstelligd van de 

activiteit van bepaaJde vluchtige radionuclideverbindingen, die via verdamping uit het reactor

bassin in de atmosfeer van de reactorhal kunnen geraken. Sommige hiervan kunnen niet door de 

absoluutfilters in de ventilatieafvoer worden tegengehouden, en zouden anders in het milieu 

worden geloosd. Nu worden zij in de ionenwisselaars vastgehouden, alwaar zij goeddeels 

verdwijnen door radioactief verval. Aldus wordt uitvoering gegeven aan het ALARA-principe. 

Het zuiveringsgedeelte bestaat uit pompen en ionenwisselaars. Vanuit de overloop in het bassin 

wordt continu water over de ionenwisselaars geleid door middel van een pomp en vervolgens 

weer via een doorvoer in de bodem van de grote sectie of via de diffusor in de kleine sectie 

teruggevoerd. Het bassinwaterzuiveringssysteem is schematisch weergegeven in figuur 6-5. Het 

zuiveringsgedeelte is voorzien van de nodige instrumenten, bijvoorbeeld meetapparatuur ter 

controle van de geleiding en de zuurgraad, en beveiligingen, zodat men in de regelkamer het 

systeem kan bewaken. Het zuiveringssysteem staat continu bij en alleen ten behoeve van 

regeneratie worden de ionenwisselaars van het zuiveringssysteem afgekoppeld. De regeneratie

vloeistof wordt opgevangen in afvalwatertanks en als radioactief afval behandeld (zie ook § 

12.13). Verbruikte ionenwisselaarharsen worden behandeld als vast radioactief afval. 

Suppletie van het reactorbassinwater ter compensatie van verdampingsverliezen gebeurt met 

behulp van gedemineraliseerd water dat afkomstig is uit het hergebruiksysteem. Het herge

bruiksysteem verbetert de kwaliteit van het hergebruikwater met behulp van een ionenwisselaar. 

Hergebruikwater is water dat afkomstig is uit bundelbuizen en afvalwater afkomstig uit het 

primair koelsysteem. Het gezuiverde water wordt opgeslagen in een tank en kan vanuit hier via 

het primair waterzuiveringsleidingsysteem teruggevoerd worden naar het reactorbassin. Indien 

noodzakelijk kan de tank worden bijgevuld met gedemineraliseerd water. 
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Figuur 6-4: Hefboomstelsel koeltrechter 
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7. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

De algemene nucleaire veiligheidsdoelstelling bij het bedrijven van de HOR is een bescherming 

van bedrijfspersoneel, publiek en omgeving tegen blootstelling aan straling. Deze algemene 

doelstelling wordt ondersteund door twee aanvullende veiligheidsdoelstellingen ten aanzien van 

stralingsbescherming (zie hoofdstuk 1 2) en technische aspecten, waarbij de door de overheid 

gestelde normen en andere in nationaal en internationaal verband ontwikkelde criteria als rand

voorwaarden gelden. 

Om aan de verschillende veiligheidscriteria met betrekking tot de technische aspecten te vol

doen, is een aantal veiligheidsvoorzieningen getroffen. Voorzieningen die de veiligheid van de 

reactor verzekeren. Bij deze voorzieningen is, waar mogelijk, gebruik gemaakt van passief veilige 

mechanismen. Bij uitval van elektriciteit brengen deze voorzieningen de reactor in een veilige 

toestand. Voor deze voorzieningen gelden specifieke ontwerpeisen, die voortvloeien uit de zoge

noemde veiligheidsfuncties. Deze veiligheidsfuncties zijn: 

het veilig afschakelen en afgeschakeld blijven van de reactor; 

het koelen van de reactorkern; 

het afsluiten en isoleren van de insluitconstructies van de omgeving; 

het voorkómen van significante lozingen van radioactieve stoffen naar de omgeving. 

De belangrijkste veiligheidsvoorzieningen worden in dit hoofdstuk besproken en zijn: 

Het reactiviteitsregelsysteem ( § 7. 1 ) . 

Het bassininsluitsysteem (§ 7.2). 

Het reactorinsluitsysteem ( § 7 .3). 

Van bovengenoemde systemen worden de doelstelling en werking beschreven. Verder zal het 

functioneren van de voorzieningen worden geëvalueerd. 

7.1 Het reactiviteitsregelsysteem 

Het veilig afschakelen van de reactor en het zeker stellen dat de reactor veilig afgeschakeld blijft, 

is één van de ontwerpuitgangspunten van het reactiviteitsregelsysteem. Deze veiligheidsfunctie 

dient onder alle te verwachten bedrijfs- en ongevalscondities gewaarborgd te zijn. 
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Het reactiviteitsregelsysteem is beschreven in § 5.3. Het reactiviteitsregelsysteem is ontworpen 

om de reactiviteit van de reactor te regelen en te beheersen; het heeft een taak ten aanzien van 

zowel de reactorbesturing als de reactorbeveiliging. Het doel bij de reactorbeveiliging is het 

onmiddellijk afschakelen en afgeschakeld houden van de reactor. Het reactiviteitsregelsysteem is 

hiertoe uitgerust met een viertal regelstaven, die in verband met de afschakelfunctie elk met 

behulp van een elektromagneet zijn verbonden met een aandrijfmechanisme. Door het verbreken 

van de magneetstroom kunnen deze staven in korte tijd onder invloed van de zwaartekracht 

(passief veilig kenmerk van het afschakelsysteem) in de kern vallen. De werking berust op de 

sterke neutronenabsorptie van het boriumcarbide, waarmee de staven zijn gevuld en dat een 

sterke vermindering van de reactiviteit van de reactorkern tot gevolg heeft. 

Oe basis voor het ontwerp wordt gevormd door de eis dat bovenstaand doel moet kunnen 

worden bereikt met de combinatie van twee regelstaven die samen de minste reactiviteitswaarde 

vertegenwoordigen, terwijl de twee resterende regelstaven in geheel uitgetrokken toestand 

blijven. Het afschakelen van de reactor door het tegelijkertijd in de kern vallen van de regelsta

ven wordt een reactorsnelafschakeling (RSA) genoemd. 

Een RSA kan op vele verschillende manieren worden geïnitieerd. Enige karakteristieke afwijkin

gen van de normale bedrijfsvoering die direkt of indirekt tot een RSA leiden zijn: 

een uitval van de primaire pomp; 

het ongecontroleerd uitlopen van regelstaven; 

het verlies van bassinwater; 

het ongewenst sluiten van de bassinisolatieafsluiters; 

het vrijkomen van abnormale hoeveelheden radioactieve stoffen. 

Voor de detectie van dergelijke afwijkingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van diversi

teit van meetsignalen. Indien een realisatie van diversiteit niet uitvoerbaar is, dan wordt overge

gaan tot verdubbeling van uitvoering. Verschillende combinaties van de vervolgens verkregen 

meetsignalen geven aanleiding tot een RSA. Zo zal bij een uitval van de primaire pomp een RSA 

optreden die volgt uit een combinatie van de signalen die het primair koeldebiet en het drukver

schil tussen de primaire en de secundaire zijde van de warmtewisselaar aangeven, samen met 

het tweevoudig uitgevoerde signaal dat aangeeft dat de koeltrechter met de reactorkern is 

gekoppeld. De gedetecteerde afwijkingen die tot een RSA leiden, resulteren in een onderbreking 

van het magneetstroomcircuit van elk der regelstaven. Deze onderbreking geschiedt voor elk 

magneetstroomcircuit viervoudig redundant. In de hoofdstukken 8 en 16 wordt nader ingegaan 

op de condities die kunnen leiden tot het initiëren van een RSA. 
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Tenslotte is het ook mogelijk om met één van de drukknoppen in de regelkamer, de reactorhal of 

de leidingtunnel een RSA te initiëren. 

De betrouwbaarheid van het reactiviteitsregelsysteem ten aanzien van de reactorbeveiliging 

wordt verzekerd door: 

ten eerste de ontwerpeis dat de reactor moet kunnen worden afgeschakeld indien de twee 

meest reactieve regelstaven van het totaal van vier weigeren te functioneren. Op deze wijze 

kan ook bij het eventueel beklemd raken van één of twee regelstaven de reactor worden 

afgeschakeld; 

en in de tweede plaats door de gebruikmaking van de zwaartekracht om de regelstaven in 

de kern te laten vallen. Bij het uitvallen van de netspanning, en dus ook bij het uitvallen van 

het systeem zelf, wordt door onderbreking van de magneetstroom het vallen van de regel

staven verzekerd. De benutting van de zwaartekracht maakt van het reactiviteitsregelsys

teem een passief veilig systeem. 

De goede werking en beschikbaarheid van het reactiviteitsregelsysteem ten aanzien van de 

procesbeveiliging wordt periodiek met behulp van beproevingen en inspecties bewaakt. Zo 

vinden wekelijks controles plaats tijdens de checkout. De regelstaven worden periodiek, maar 

tenminste eenmaal per jaar gecontroleerd op zwelling {zie § 5.2.4). 

7.2 Het bassininsluitsysteem 

Het bassininsluitsysteem is ontworpen om: 

de reactorkern te beschermen tegen het verlies van koeling als gevolg van ongecontroleerd 

verlies van water uit het reactorbassin. Bij een bassinisolatie dient het bassinwater tevens 

als buffer voor het opvangen van de vrijkomende restwarmte uit de reactorkern, welke via 

natuurlijke circulatiekoeling aan het water is afgestaan; 

de verspreiding van splijtingsprodukten of andere radioactieve stoffen te voorkomen. Een 

potentiële oorzaak is het falen van een splijtstofelement, gevolgd door het ontsnappen van 

radioactieve splijtingsprodukten in het bassinwater. 

Het bassininsluitsysteem bestaat uit het reactorbassin, dat ook een onderdeel vormt van het 

primair koelsysteem, de waterdoorvoeren door de bassinbodem en de verschillende afsluit- en 

isolatiecomponenten. 
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Het reactorbassin dat normaal in verbinding staat met het overige deel van het primair koelsys

teem kan hiervan worden geïsoleerd met behulp van bassinisolatieafsluiters (zie ook § 6.2). Deze 

isolatieafsluiters bevinden zich in de leidingtunnel vlak na de bassindoorvoeringen direct aan de 

onderzijde van het bassin. De afsluiters zijn daar waar noodzakelijk dubbel uitgevoerd. Zo zijn in 

zowel de primaire toevoer- als afvoerleiding van het bassin twee isolatieafsluiters in serie ge

plaatst. Op dezelfde wijze zijn nog eens twee isolatieafsluiters in de toevoerleiding van het 

primair waterbehandelingssysteem (zie § 6.4) geplaatst. Het sluiten van de bassinisolatie-hoofd

afsluiters en bassinisolatie-hulpafsluiters wordt bassinisolatie (BIS) genoemd. Deze afsluit- en 

isolatiefunctie van het bassininsluitsysteem wordt geïnitieerd door het reactorbeveiligingssys

teem (zie hoofdstuk 8). 

Ten behoeve van de reactorbenutting kent het bassin doorvoeringen in de vorm van bundelbui

zen en uitsparingen in de bassinwand (zie § 5.1 ). De bundelbuizen zijn opgebouwd uit een 

buiten- en binnenbuis, die samen een dubbele waterkering vormen. De beide uitsparingen zijn 

afgesloten met waterdichte vensters. Verder is het bassin, om een betere lekdichtheid te verkrij

gen, aan de binnenkant met roestvast staal bekleed en zijn de leidingen tussen de bassinbodem 

en de bassinisolatieafsluiters dubbel uitgevoerd. Hierdoor is ook ter plaatse van de uitsparingen 

in de bassinwand een dubbele waterkering aanwezig. 

De condities voor het initiëren van een BIS zijn afhankelijk van de bedrijfsvorm van de reactor, 

dat wil zeggen door middel van natuurlijke koeling tot een vermogen van 750 kW of door middel 

van geforceerde koeling tot een vermogen van 3 MW. 

Het water kan op verschillende karakteristieke manieren uit het reactorbassin weglekken; een lek 

in de primaire koelwaterleiding, een lek in het ionenwisselaarssysteem, een lek in de hulpsyste

men, een lek in een bundelbuis of een lek ter plaatse van de bassinuitsparingen. Een lek in de 

bassinuitsparing bij de thermische kolom valt buiten de engevalscondities waartegen de reactor 

is ontworpen en kan worden beschouwd als een buitenontwerpbasis-ongeval. Wel is de reactor 

ontworpen tegen een lek in de bassinuitsparing bij de droge bestralingsruimte, evenals een lek in 

een bundelbuis (zie § 16.4.2). 

Voor de overige lekmogelijkheden geldt dat het waterniveau in het reactorbassin zowel tijdens 

als buiten het reactorbedrijf continu wordt bewaakt door vier sensoren. Omdat diversiteit niet 

betrouwbaar kon worden gerealiseerd is deze meting viervoudig uitgevoerd. Wanneer één van 

deze sensoren aangeeft dat de minimum niveauwaarde wordt onderschreden, waarbij de water

hoogte boven de kern nog aanzienlijk is, dan treedt een reactorsnelafschakeling (RSA) en een 

bassinisolatie (BIS) op en worden direct alle bassinisolatieafsluiters gesloten. 
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Door gebruikmaking van veersluitende afsluiters, welke bij het uitvallen van de netspanning 

sluiten, is het bassininsluitsysteem passief veilig. In hoofdstuk 16 zijn de verschillende mogelijk

heden van weglekken van bassinwater verder gedefinieerd en beschreven. 

Uit deze analyses blijkt dat tijdens alle te verwachten bedrijfsstoringen en ongevalscondities (met 

uitzondering van buiten-ontwerpbasisongevallen, zie bijvoorbeeld § 16.6.12) ten aanzien van het 

weglekken van bassinwater het bassininsluitsysteem een voldoende kernkoeling en afvoer van 

de restwarmte uit de reactorkern garandeert. Het systeem waarborgt een voldoende bassinwa

terniveau totdat de restwarmteproduktie zover is afgenomen dat bij het eventueel droogvallen 

van de kern geen zodanige excessieve temperatuurstijging van de splijtstofbekleding optreedt 

dat splijtingsprodukten vrijkomen. 

Indien door één of andere oorzaak abnormale hoeveelheden splijtingsprodukten of andere 

radioactieve stoffen in het bassin geraken dan dient een isolatie van het reactorbassin een 

mogelijke verdere verspreiding via de koelsystemen te voorkomen. Een belangrijke indicator voor 

het falen van een splijtstofelement vormt in bepaalde gevallen een te hoog afnametempo van de 

neutronenflux. Omdat diversiteit niet betrouwbaar kon worden gerealiseerd is deze meting, net 

als de meting van het waterniveau in het reactorbassin, viervoudig uitgevoerd (zie hoofdstuk 8). 

Stralingscondities, in ieder van bovenstaande bedrijfsvormen, waarbij de splijtstofbekleding faalt 

worden tevens waargenomen door een toename van de radioactiviteit in het koelwater die door 

twee gamma-stratingsdetectoren op verschillende plaatsen wordt gemeten. Verschillende combi

naties van de op deze wijze verkregen signalen geven aanleiding tot een BIS. Tevens treedt 

onder deze bedrijfscondities een RSA en een RIS op (zie § 16.6.3 voor het vrijkomen van splij

tingsprodukten in het bassinwater). 

Tenslotte behoort het tot de mogelijkheden om vanuit de regelkamer met een drukknop een BIS 

te initiëren of de isolatieafsluiters elk afzonderlijk te laten sluiten (zie § 16.4.3 voor de gevolgen 

van het ongewenst sluiten van de bassinisolatieafsluiters). 

De goede werking en de beschikbaarheid van het bassinisolatiesysteem wordt periodiek met 

behulp van beproevingen en inspecties bewaakt. 

7.3 Het reactorinsluitsysteem 

Het reactorinsluitsysteem omsluit de reactor en is ontworpen om het reactorbedrijf gecontroleerd 

gescheiden te houden van de buitenwereld, waardoor onder andere ongecontroleerde afvoer van 

radioactieve stoffen via de lucht naar de omgeving wordt voorkomen. 
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Het reactorinsluitsysteem is daarom gasdicht en wordt tijdens reactorbedrijf ten opzichte van de 

buitenlucht op onderdruk gehouden. De potentiêle oorzaken voor het vrijkomen van radioactivi· 

teit in het reactorinsluitsysteem zijn onder meer: 

het falen van een splijtstofelement gevolgd door het ontsnappen van radioactieve splijtings

produkten uit het bassinwater; 

het vrijkomen van abnormale hoeveelheden van radioactieve stoffen, zoals argon-41 vanuit 

de experimenteerfaciliteiten en het bassinwater. 

Het reactorinsluitsysteem bestaat uit het reactorgebouw te zamen met het ventilatie· en lucht

behandelingssysteem. Beide zijn beschreven in hoofdstuk 4. In het luchttoevoerkanaal naar de 

reactorhal is een beveiligingssysteem opgenomen, dat als functie heeft het beveiligen van de 

reactorhal tegen een te grote over- en onderdruk die tot mechanische beschadiging zou kunnen 

leiden. De constructie van het reactorinsluitsysteem staat normaliter in open verbinding met de 

omgeving. Bij overschrijding van de grenswaarde-instellingen van een aantal procesvariabelen zal 

de open verbinding met de omgeving worden gesloten door middel van dubbel uitgevoerde 

gasdichte hoofdisolatiekleppen in het ventilatiesysteem en hulpisolatiekleppen in de doorvoerin

gen voor vacuüm, helium, buizenpostsysteem, perslucht en enkele meetkanalen. Verder worden 

de doorvoeringen door de reactorhalwand voor de bundelkanalen, die de uit de reactorkern 

afkomstige straling naar de experimenteeropstellingen in de experimenteerhal geleiden, geken

merkt door voorzieningen die de gasdichte insluiting (en de gecontroleerde ventilatie) van de 

reactorhal zeker stellen. Het sluiten van de open verbinding van de reactorinsluitconstructie met 

de omgeving wordt reactorhalisolatie (RIS) genoemd. Deze afsluit- en isolatiefunctie van het 

reactorinsluitsysteem wordt geïnitieerd door het reactorbeveiligingssysteem (zie hoofdstuk 8). 

De condities voor het initiêren van een RIS zijn net als bij een BIS afhankelijk van de bedrijfsvorm 

van de reactor. 

Een belangrijke indicator voor het falen van een splijtstofelement vormt in bepaalde gevallen een 

te hoog afnametempo van de neutronenflux, dat viervoudig wordt gemeten. Bedrijfscondities, in 

beide bedrijfsvormen, waarbij de splijtstofbekleding faalt worden tevens waargenomen door een 

toename van de radioactiviteit in het koelwater die door twee gammastralingsdetectoren op 

verschillende plaatsen wordt gemeten. Verschillende combinaties van de op deze wijze verkre

gen signalen geven aanleiding tot een RIS. Tevens treedt onder deze bedrijfscondities een RSA 

en een BIS op. Indien, wat te verwachten is, hierbij gasvormige activiteit vrijkomt, dan zal die 

worden gemeten in het ventilatiesysteem met behulp van een derde detector voor bèta-straling. 
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Een normaal en abnormaal vrijkomen van radioactieve stoffen, zoals argon-41 vanuit de experi

menteerfaciliteiten of het bassinwater wordt ook door deze detector gesignaleerd. Een grens

waarde-overschrijding van deze gasactiviteit veroorzaakt eveneens een RIS. Voorts is er een 

mogelijkheid om met een drukknop in de regelkamer een RIS te initiëren. 

Om de goede werking en beschikbaarheid van het reactorinsluitsysteem te controleren worden 

er verschillende periodieke beproevingen uitgevoerd; een lekdichtheidsbeproeving, een algemeen 

onderzoek en tenslotte lokale beproevingen. 

Doel van de lekdichtheidsbeproeving van het reactorinsluitsysteem is het bepalen van de integra

le leksnelheid en het controleren of de lekkage het maximaal toegestane percentage niet over

schrijdt. Deze integrale leksnelheid is gedefinieerd als de hoeveelheid lucht die per etmaal bij een 

bepaald drukverschil wegstroomt, betrokken op de totale luchthoeveelheid binnen het systeem. 

Ter controle vindt aansluitend een referentie-leksnelheidsmeting plaats en een vergelijking met 

de integrale leksnelheidsmeting. De initiëring, uitvoering en verwerking van de lekdichtheidsbe

proeving is vastgelegd in een procedure. Tijdens de lekdichtheidsbeproeving is de reactor 

afgeschakeld. Volgens de procedure wordt na de lekdichtheidsbeproeving van het reactorinsluit

systeem de reactor door het Hoofd HOR-Bedrijf vrijgegeven, waarna de reactor weer in bedrijf 

mag worden genomen. Voor de lekdichtheidsbeproeving van het reactorinsluitsysteem is de 

termijn vastgesteld in het door de toezichthoudende overheid verleende Bewijs van Onderzoek 

en Beproeving (BOB). 

Doel van het algemeen onderzoek is het uitvoeren van een mechanische inspectie aan het 

reactorinsluitsysteem. Net als voor de lekdichtheidsbeproeving is voor het algemeen onderzoek 

door de toezichthoudende overheid de termijn vastgesteld in het BOB. 

Doel van de lokale beproevingen is de controle op de leksnelheid via een verkorte procedure na 

wijzigingen van beperkte omvang aan het isolatiesysteem. Hierover zijn met de toezichthouden

de overheid afspraken gemaakt. 
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8. REACTORINSTRUMENTATIE EN -REGELING 

De instrumentatie van de HOR vervult functies bij het meten, regelen, besturen en beveiligen van 

het reactorproces. In het volgende wordt informatie gegeven over de instrumentatiesystemen die 

van belang zijn voor de veiligheid. De nadruk ligt daarbij op systemen die daadwerkelijk de 

reactorveiligheid kunnen beïnvloeden of hierover informatie verstrekken. Andere (proces)in

strumentatie wordt kort aangeduid of elders beschreven. 

Oe reactorinstrumentatie vervult een essentiële rol in de ontwerpvoorzieningen die zijn aange

bracht om te verzekeren dat onder normale en abnormale bedrijfscondities: 

de reactor veilig afgeschakeld kan worden en afgeschakeld blijft; 

de restwarmte van de reactorkern na het afschakelen wordt afgevoerd; 

de externe stralingsbelasting binnen de voorgeschreven limieten blijft. 

Dit hoofdstuk behandelt achtereenvolgens: 

Het reactorbeveiligingssysteem ( § 8.1 ) . 

Het reactorbesturingssysteem (§ 8.2). 

Instrumentatiekanalen (§ 8.3). 

Het meld- en alarmeringssysteem(§ 8.4). 

Overige instrumentatie(§ 8.5). 

Regelkamer(§ 8.6). 

8.1 Het reactorbeveiligingssysteem 

Het reactorbeveiligingssysteem dient om te voorkomen dat de reactor in een niet-veilige toe

stand geraakt en om indien toch een onveilige situatie ontstaat, eventuele gevolgen te beperken. 

Aan de werking van het reactorbeveiligingssysteem ligt een beslissingslogica ten grondslag op 

het niveau van de subsystemen (individuele meetkanalen) als wel op systeemniveau (zie ook 

hoofdstuk 2). Overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 7 kan het reactorbeveiligingssysteem 

een drietal acties initiëren, te weten: 

een reactorsnelafschakeling (RSA), hetgeen resulteert in een onmiddellijk stoppen van de 

reactor ten gevolge van het tegelijkertijd in de reactorkern vallen van de regelstaven; 

een bassinisolatie (BIS), hetgeen resulteert in het sluiten van de bassinisolatie-hoofdaf

sluiters en bassinisolatie-hulpafsluiters; 
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een reactorhalisolatie (RIS), hetgeen resulteert in het sluiten van de gasdichte isolatieklep

pen, te weten de hoofdisolatiekleppen bij de in- en uitlaat van het ventilatiesysteem en de 

hulpisolatiekleppen. 

De voorwaarden voor het initiëren van genoemde acties zijn afhankelijk van de bedrijfsvorm van 

de reactor, dat wil zeggen koeling door middel van vrije convectie tot een maximum vermogen 

van 750 kW of koeling door middel van geforceerde convectie tot een maximum vermogen van 

3 MW(th). In figuur 8-1 t/m figuur 8-5 worden principevoorbeelden gegeven van de detectie, de 

verwerking en het ingrijpen voor diverse te onderscheiden gevallen van significante bedrijfssto

ringen die door het beveiligingssysteem worden beheerst. 

Zo kan bijvoorbeeld in bepaalde gevallen een te hoog afnametempo van de neutronenflux een 

belangrijke indicator vormen voor het dreigende falen van de splijtstofbekleding. Deze meting 

wordt viervoudig uitgevoerd; diversiteit van neutronendetectie bleek bij het vaststellen van het 

ontwerp indertijd niet voldoende betrouwbaar te kunnen worden gerealiseerd. Daarom is het 

aantal sensoren verdubbeld. Bedrijfsstoringen waarbij de splijtstofbekleding daadwerkelijk faalt 

worden waargenomen door een toename van de radioactiviteit in het koelwater. Deze wordt 

door twee gammastralingsdetectoren op verschillende plaatsen gemeten. 

Naar verwachting komt in dat geval ook gasvormige activiteit vrij in de lucht binnen het insluit

systeem. Deze wordt gemeten in het ventilatiesysteem met behulp van een derde detector voor 

bèta-activiteit. Verschillende combinaties van de op deze wijze verkregen signalen geven aanlei· 

ding tot ingrijpen via RSA, BIS en RIS. 

In verband met het garanderen van voldoende koelcapaciteit is behoud van voldoende buffer

voorraad water in het reactorbassin van essentieel belang. Lekkage van het reactorbassin of de 

koelleidingen geeft direct aanleiding tot een verlaging van de waterstand in het reactorbassin. 

Hierop wordt ingegrepen via een RSA en een BIS, die tot stand komen wanneer één der vier 

sensoren die de waterhoogte meten, aangeeft dat een minimumwaarde wordt onderschreden; 

ook hier een voorbeeld van uitvoering door verdubbeling van het aantal sensoren indien diversi

teit onvoldoende betrouwbaar gerealiseerd kan worden. 

Een RSA treedt op wanneer de koeling van de reactorkern onvoldoende is of onvoldoende kan 

worden gegarandeerd. In het geval van geforceerde koeling volgt dit uit een combinatie van 

signalen die het primair koeldebiet en het drukverschil tussen de primaire en de secundaire zijde 

van de warmtewisselaar bewaken, te zamen met het tweevoudig uitgevoerde signaal dat aan

geeft dat de koeltrechter met de reactorkern is gekoppeld. 
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In geval van natuurlijke koeling is het criterium dat de koeltrechter ontkoppeld is en bepalen de 

twee signalen die dat aangeven het al dan niet optreden van een RSA. 

Naast de integriteit van de splijtstof en die van het koelsysteem als elementen voor het veilig 

bedrijven van de HOR speelt de bewaking van het gecontroleerde verloop van het splijtingspro

ces zelf een belangrijke rol. Dit blijkt uit de veiligheidskanalen die de neutronenflux en de toena

me van de neutronenflux bewaken; ook deze signalen zijn viervoudig uitgevoerd. Bij overschrij

ding van vastgestelde niveaus of een excessief toenametempo bewerkstelligen de kanalen een 

RSA. 

Tot de beveiligingsinstrumentatie behoren voorts drukknoppen voor het initiêren van reactorsnel

afschakeling, bassinisolatie en reactorhalisolatie. 

8.2 Het reactorbesturingssysteem 

Met het reactorbesturingssysteem worden het splijtingsproces, het reactorkoelsysteem en de 

reactorhulpsystemen gestuurd, gecontroleerd en geregeld. Dit systeem kan een actie initiêren 

waarbij alle regelstaven geleidelijk in de kern worden gedreven, de actie automatisch indrijven 

staven (AIS). Een andere actie is het bewerkstelligen van de reactorbedrijfsvergrendelingsfunctie 

CRBV); om de reactor te kunnen bedrijven moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Een 

voorbeeld hiervan is, dat de gasdichte deuren van de luchtbehandeling gesloten moeten zijn. De 

reactorstartvergrendeling (RSV) treedt in werking wanneer de positieve reactorperiode een 

gegeven waarde onderschrijdt. De acties van het reactorbesturingssysteem zijn limiterend, ze 

voorkomen ingrijpen door het reactorbeveiligingssysteem. 

In het automatisch regelsysteem van de reactor wordt gebruik gemaakt van een procescomputer 

(zie ook § 8.5). Deze voert besturings- en regelfuncties uit bij het bedrijven van de reactor, 

onder meer betrekking hebbend op het reactorvermogen. 

8.3 Instrumentatiekanalen 

De instrumentatie die deel uitmaakt van de reactor en de hulpsystemen wordt onderverdeeld in 

procesinstrumentatie en nucleaire instrumentatie, waaronder de instrumentatie in verband met 

de stralingsveiligheid. Een kanaal is de combînatie van opnemer, verbindingskabels, versterkers 

en uitganosapparatuur die de waarde van een procesvariabele meet en registreert. Oe signalen 

die door de verschillende kanalen worden gemeten en vervolgens verwerkt, vormen de ingangs

informatie voor de andere systemen. 
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Op basis van deze informatie grijpt bijvoorbeeld het reactorbeveiligingssysteem in bij afwijkende 

bedrijfssituaties. Achtereenvolgens worden de belangrijkste meetkanalen besproken, gegroe

peerd in procesmeetkanalen ( § 8.3.1) en nucleairé meetkanalen ( § 8.3.2). 

8.3. 1 Procesmeetkanalen 

Onder procesmeetkanalen wordt hier verstaan, die instrumentatiekanalen die betrekking hebben 

op het meten van conventionele procesgrootheden als druk, temperatuur, waterniveau, etc., en 

die rechtstreeks betrekking hebben op het bedrijven en de bedrijfscondities van de reactor. De 

volgende kanalen zijn aanwezig: 

Temperatuurmt!Jfltkana/811 

Voor de bewaking van de temperaturen van het koelwater in het primair en secundair koelsys

teem, worden deze continu gemeten in het bassin (in de grote sectie en in de kleine sectie) en 

aan de primaire en secundaire in- en uittreden van de warmtewisselaar. De buitenluchttempera

tuur wordt ook gemeten. Verder wordt de temperatuur van de experimenteerfaciliteit "thermi

sche kolom" en van de lucht in de reactorhal gemeten. Sommige temperatuurmetingen zijn 

begrenzend voor het reactorbedrijf; bij overschrijding van bepaalde grenswaarden, bijvoorbeeld 

voor de bassinwatertemperatuur, treedt een AIS in werking. 

Debietmt!Jfltkana/811 

Voor de bewaking van het koeldebiet in het reactorkoelsysteem wordt in het primair en secun

dair koelsysteem het debiet gemeten. Een tekort aan secundair water kan ontstaan ten gevolge 

van verdamping en wordt met onthard water aangevuld. Dit suppletiedebiet wordt eveneens 

gemeten. Om de kwaliteit van het bassinwater te handhaven wordt continu een deel van het 

bassinwater over de ionenwisselaars geleid. Dit debiet wordt gemeten. Het meetkanaal van het 

primair debiet maakt deel uit van het reactorbeveiligingssysteem. Bij onvoldoende primair debiet 

volgt een RSA. Onderschrijding van grenswaarden van de overige procesparameters wordt door 

het reactorbesturingssysteem verwerkt. Het luchtdebiet van het ventilatiesysteem, dat voor een 

regelmatige verversing en onderdruk zorgt in de hal, wordt eveneens gemeten. 

Watemiveaumt!Jfltkana/811 

Voor de koeling van de reactorkern en voor afscherming dient te allen tijde voldoende water in 

het bassin aanwezig te zijn. 
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Ter compensatie van de bassinwaterverliezen, voornamelijk als gevolg van verdamping, wordt 

gedemineraliseerd water in het bassin gesuppleerd. Het niveau in de beide bassinsecties (zowel 

hoog als laag niveau) en in de voorraadtank voor gedemineraliseerd water wordt continu geme

ten. Het meetkanaal voor het lage waterniveau in het bassin is opgenomen in het reactorbeveili

gingssysteem. Bij te lage waterstand (viervoudig bewaakt) treedt een RSA in werking. Het 

waterniveau (zowel hoog als laag niveau) in de opvangbakken van de verdampingakoelers die 

behoren tot de secundaire koelkringloop wordt continu gemeten. 

Drukmeetkanalen 

Bij reactorbedrijf met geforceerde koeling is uit veiligheidsoverwegingen de druk aan secundaire 

zijde van de warmtewisselaar groter dan aan primaire zijde. In de regelkamer wordt het continu 

gemeten drukverschil tussen de primaire intrede en de secundaire uittrede van de warmtewis

selaar weergegeven; bij een te klein drukverschil treedt een AIS in werking. Het drukverschil 

vormt tevens een indicatie voor de werking van de primaire pomp, in het bijzonder de aanwezig

heid van voldoende primair koelwaterdebiet. Bij onvoldoende debiet overschrijdt het drukverschil 

een ingestelde grenswaarde, hetgeen onmiddellijk resulteert in een RSA door middel van het 

reactorbeveiligingssysteem. Met het ventilatie- en luchtbehandelingssysteem wordt de lucht in 

de reactorhal continu ververst en een bepaalde onderdruk ten opzichte van de omgeving ge

handhaafd. Het drukverschil wordt continu gemeten. 

Waterkwaliteitmeetkanalsn 

Om aantasting van alle materialen in het primair en secundair koelsysteem te beperken, wordt de 

kwaliteit van het water in beide systemen en van de hulpsystemen/componenten continu 

bewaakt. Dit wordt gedaan door meting van de geleiding en van de zuurgraad van het water. 

De geleiding wordt gemeten in het bassin, voor en na de ionenwisselaars, in het secundair koel

systeem, in de suppletieleiding en in de demiwatervoorraadtank. Bij overschrijding van de grens

waarde voor de geleiding wordt een alarm geïnitieerd. De zuurgraad van het bassinwater dient 

binnen zekere grenzen te worden gehouden om excessieve corrosie te voorkomen van de 

aluminium bekleding van de splijtstofelementen. Ter controle wordt de zuurgraad in het bassin 

en na de ionenwisselaars continu gemeten. 



VEILIGHEIDSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR pagina 8.7 

8.3.2. Nucleaire meetkanalen 

De nucleaire meetkanalen hebben betrekking op het meten van procesvariabelen in de vorm van 

ioniserende straling of neutronen, direct of indirect verband houdend met het verloop van het ei

genlijke splijtingsproces. 

Uit oogpunt van reactorveiligheid wordt continu het stralingsniveau gemeten. Hiertoe wordt in 

het bassin en onder de brug boven de reactorkern, in het primair koelsysteem, in de reactorhal 

en in de luchtbehandelingsruimte het dosistempo gemeten. 

De afzonderlijke nucleaire meetkanalen zijn afhankelijk van de bedrijfsvorm van de reactor 

(geforceerde of vrije convectiekoeling) in het reactorbeveiligingssysteem opgenomen. Het 

reactorbeveiligingssysteem en het reactorbesturingssysteem zijn zodanig opgezet dat overschrij

ding van grenswaarden tot een RSA of tot een AIS leidt. Afhankelijk van de gestelde criteria 

kunnen deze acties gepaard gaan met een reactorhal- of bassinisolatie. Daarnaast zijn er meet

kanalen voor het stralingsniveau die bij overschrijding alleen ter kennisname in de regelkamer 

een melding geven. De volgende kanalen worden onderscheiden: 

Neutronenmeetkanalen 

In het reactorbeveiligingssysteem zijn vier meetkanalen opgenomen die de neutronenfluxdicht

heid rond de reactorkern meten. Indien tenminste twee van de vier meetkanalen de grenswaarde 

van de neutronenfluxdichtheid of van het toename- of afnametempo daarvan overschrijden, 

wordt een RSA geïnitieerd. 

Met het LOG/L IN-meetkanaal, waarvan het binnentredende signaal afkomstig is van een bij de 

kern geplaatste splijtingskamer, wordt het reactorvermogen lineair en logaritmisch weergegeven. 

Bij automatische regeling van het reactorvermogen wordt de vermogensafwijking ten opzichte 

van het gevraagde vermogen in de regelkamer gepresenteerd. Bij overschrijding van de grens

waarde van de neutronenfluxdichtheid, van de vermogensafwijking of van de reactorperiode, 

gemeten met het LOG/LIN-meetkanaal, worden de regelstaven automatisch ingedreven in de 

reactorkern (AIS). 

Verder dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan alvorens de reactor kan worden 

bedreven; bijvoorbeeld bij een te lage initiële waarde van de neutronenflux in de reactorkern is 

het niet mogelijk om de regelstaven uit de kern te trekken (RBV). 
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Gammastralingsmeetkanalen 

De door het reactorproces uitgezonden gamma-straling wordt met vier kanalen gemeten. 

1. Eén detector bevindt zich in het reactorbassin en maakt steeds deel uit van het reactorbe

veiligingssysteem. 

2. Bij geforceerde koeling is een detector, die zich op korte afstand van de reactorkern naast 

de koelwaterleiding bevindt, in het reactorbeveiligingssysteem opgenomen. 

3. Bij geforceerde koeling dient voorts een detector, die zich eveneens naast de koelwaterlei

ding bevindt, om op indirecte wijze het thermisch reactorvermogen te meten. Dit kanaal 

meet de straling, uitgezonden door de kortlevende 16N-isotoop, die in het koelwater ontstaat 

tijdens passage door de reactorkern. 

4. Onder de reactorbrug bevindt zich een detector, die bij bedrijf met natuurlijke koeling in het 

reactorbeveiligingssysteem is opgenomen. 

Door effecten inherent aan het splijtingsproces, bestaat er gedurende het reactorbedrijf geen 

eenvoudig verband over langere termijn tussen het werkelijke thermische reactorvermogen en de 

aanwijzing van het LOG/LIN-kanaal. Dit verband is er wel met de aanwijzing van het kanaal, dat 

de 16N-activiteit van het koelwater meet bij bedrijf met geforceerde koeling. Dit kanaal geeft een 

goede representatie van het verloop van het reactorvermogen over de langere termijn (tijdsdo

mein van een etmaal en langer). Het is daarom opgenomen in de automatische regeling van de 

reactor. 

StralingsviJilighiJidskanalen 

Oe van het reactorproces afkomstige gasvormige activiteit wordt continu gemeten in de afge

voerde ventilatielucht van de reactorhal (bèta-straling). Wordt een ingesteld niveau overschre

den, dan volgt een RIS. 

In verband met de bescherming van personen zijn er rondom in de reactorhal drie gammastra

lingsmonitoren geplaatst, die het bedieningapersoneel op de hoogte houden van het stralingsni

veau bij de halwand en de bassinwand; dit met het oog op werkruimtebewaking. Naast een 

signalering in de regelkamer geven deze monitoren ook ter plekke trapsgewijs visuele en akoes

tische signalering bij overschrijding van ingestelde grenswaarden. 
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8.4 Meld- en alarmeringssysteem 

In de regelkamer is een omvangrijk systeem voor melding en alarmering van afwijkende bedrijfs

situaties geïnstalleerd. Oe afwijkingen kunnen betrekking hebben op procesparameters en hun 

werkingsgebied, maar ook op besturingscondities. Afwijkingen van de normale/gewenste toe

stand worden hoorbaar en zichtbaar via verlichte panelen gemeld. Sommige afwijkende bedrijfs

condities hangen direct samen met de aard van het bedrijf of zijn gericht op de benutting van de 

reactor als onderzoekinstrument. Deze (tijdelijke) afwijkingen zijn procedureel van aard en in 

sommige gevallen toepassingsgericht. Zo is het bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud, 

controlerende metingen of het bepalen van karakteristieken van de reactor noodzakelijk om 

bepaalde besturings- of beveiligingscondities tijdelijk te wijzigen. Voor dergelijke afwijkingen zijn 

stringente procedures van kracht, waarin omschreven is in welke situatie en onder welke 

voorwaarden deze tot stand mogen worden gebracht middels sleutelvergrendelingen. Oe afwij

kende condities worden door het systeem zichtbaar gepresenteerd op lessenaar en instrumentpa

nelen. 

Bij de weergave van afwijkende condities is een hiërarchische indeling bij de ruimtelijke presen

tatie gevolgd, betrekking hebbend op de aard van de afwijking, variërend van eenvoudige 

melding van een conditie tot bijvoorbeeld snelafschakeling in verband met vermogensoverschrij

ding. Het systeem maakt mede gebruik van de procesgegevens zoals die door de procescompu

ter worden geregistreerd. Tevens staat hierbij aan de procescomputer gekoppelde randappara

tuur voor alarmboodschappen ter beschikking. Er zijn voldoende voorzieningen getroffen om een 

van de computer onafhankelijke weergave en een goed overzicht van de toestand van de 

installatie te verkrijgen. Dit geschiedt door onafhankelijke, van de computer gescheiden instru

mentatie voor hoorbare en zichtbare melding, op basis van analoge ingangsinformatie. Tevens 

zijn hiertoe de nodige analoog werkende aanwijsinstrumenten in de bedieningslessenaar en in de 

instrumentenpanelen aanwezig. 

8.5 Overige instrumentatie 

Oe toestand van de reactor en hulpsystemen wordt continu met behulp van een procescomputer 

gemeten. Deze heeft als gegevensverwerkend systeem een ondersteunende functie en vervult 

ook een rol met betrekking tot melding en alarmering in de regelkamer. Afwijkingen van de 

normale toestand worden hoorbaar en visueel gemeld en bovendien geregistreerd. Oe procespa

rameters en andere grootheden worden voortdurend gepeild, in het datasysteem opgeslagen en 

regelmatig ter beoordeling weergegeven. 
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Bij het optreden van plotselinge, significante veranderingen van de bedrijfstoastand van de 

installatie, zoals bijvoorbeeld reactorsnelafschakeling, vindt er automatisch een registratie van de 

volgorde van gebeurtenissen plaats. Een aantal procesgegevens van secundair belang wordt 

alleen visueel in de regelkamer gepresenteerd. De procescomputer speelt tevens een essentiële 

rol in de automatische regeling van het reactorvermogen. 

Oe procescomputer is uitgerust met de nodige randapparatuur, zoals kleurenbeeldscherm voor 

de weergave van trendgrafieken en grafische systeemoverzichten, schijfgeheugen voor archive

ringsdoeleinden, een printer/plotter voor het maken van afdrukken en grafieken, alsmede een 

terminal met regeldrukker voor de communicatie en weergave van systeemboodschappen en 

statusmelding. 

Behalve via de procescomputer worden de essentiële parameters en status-informatie ook steeds 

weergegeven door middel van analoge instrumentatie. Bij een storing van de computer kan de 

reactor toch nog op veilige en verantwoorde wijze worden bediend op grond van de resterende 

informatie. Voorts wordt de werking van het autonome beveiligingssysteem op geen enkele 

wijze belemmerd door eventuele uitval van de procescomputer. De reactorveiligheid wordt 

hierdoor niet aangetast. Het tijdsverloop van het door het LOG/LIN kanaal gemeten neutronenni

veau wordt bovendien continu weergegeven op een lijnschrijver in de regelkamer. 

In verband met de fysieke beveiliging van de installatie is specifieke bewakingsapparatuur 

geïnstalleerd en zijn voorzieningen getroffen met betrekking tot toegangsbewaking, controle en 

communicatie. Mede met het oog op de reactorveiligheid is op strategische plaatsen in het 

gebouw branddetectieapparatuur geplaatst, waarbij voorzien is in centrale melding en alarme

ring. 

8.6 Regelkamer 

In de regelkamer is de instrumentatie overzichtelijk en toegankelijk opgesteld. Er is voldoende 

informatie ter beschikking om de veilige werking van het reactorproces goed te kunnen beoorde

len en er staan voldoende middelen ter beschikking om zonodig door middel van beveiligingsac

ties in te kunnen grijpen. Figuur 8-6 geeft de globale indeling en situering van het regelkamer

complex weer. 

Centraal opgesteld is de bedieningslessenaar met de belangrijkste apparatuur en bedieningsorga

nen voor het besturen en regelen van de reactor en waar de meest essentiële informatie over de 

status en het verloop van het splijtingsproces wordt weergegeven. 
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Hier bevinden zich ook bedieningaorganen voor het bedieningapersoneel om zonodig in te grijpen 

op het proces en voor het bewerkstelligen van bepaalde acties in verband met afwijkende 

situaties door middel van drukknoppen. Het gaat daarbij om beveiligingaacties als reactorsnelaf

schakeling, reactorhalisolatie en bassinisolatie, alsmede om het geven van een algemeen ontrui

mingsbevel van de reactorhal middels een sirene (halalarm). 

In de instrumentkasten, die in lijn voor de lessenaar zijn opgesteld, is de procesinstrumentatie en 

de nucleaire instrumentatie ondergebracht, behorend tot de diverse meetkanalen. In afzonderlij

ke, gescheiden kasten bevinden zich de primaire en de secundaire beveiligingsketens, onderdeel 

uitmakend van het reactorbeveiligingssysteem. De procescondities met betrekking tot de water

kringlopen voor koeling en reiniging worden op een grafisch paneel weergegeven. Op het front 

van de kasten aan de bovenzijde zijn velden met alarmmelders geplaatst, die informatie verschaf

fen over de status van systemen en afwijkende bedrijfscondities (melding en alarmering). 

Door middel van een gesloten televisiesysteem en intercomsysteem kan door het dienstdoende 

personeel in de regelkamer de gang van zaken in het reactorgebouw en op relevante plaatsen 

daarbuiten worden gevolgd. De procescomputer is in een afzonderlijke ruimte in het regelkamer

complex ondergebracht. De communicatie hiermee geschiedt via terminals in de onmiddelijke 

nabijheid van de bedieningslessenaar. Weergave van procesgegevens door middel van de 

computer vindt plaats via een beeldscherm op de lessenaar. 

Indien de regelkamer in geval van brand of andere calamiteiten niet meer via de normale uitgang 

te verlaten is, kan van een speciale vluchtdeur gebruik worden gemaakt. 

Er zijn bijzondere maatregelen en voorzieningen getroffen indien in noodgevallen de regelkamer 

ontruimd zou moeten worden. Deze hebben betrekking op het ter beschikking hebben van infor

matie van de procescomputer met betrekking tot de status van het reactorproces en belangrijke 

veiligheidsfuncties van systemen, alsmede meting van stralingsniveaus van het reactorproces en 

op diverse lokaties binnen en buiten het reactorgebouw (uitlezing op afstand). Deze laatste 

gegevens worden verkregen via het aparte monitoringsysteem van de Stralingsbeschermings

dienst. Hiertoe is elders in het instituutsgebouw een ruimte ingericht waar deze informatie wordt 

gepresenteerd en waar de nodige communicatiemiddelen voor dergelijke situaties ter beschikking 

staan. 
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Systeemconfiguratie om te voorkomen dat de reactor in een onveilige toestand 

geraakt ten gevolge van reactiviteitstransiênten tijdens het starten en bedrijf met 

de reactor op vol vermogen 
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Systeemconfiguratie ter beveiliging tegen verties van koelmiddeldebiet als de 

reactor in bedrijf is met geforceerde koeling van de reactorkern 
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Figuur 8-3: Systeemconfiguratie ter voorkoming van het falen van een splijtstofelement ten 

gevolge van onvoldoende koeling en beperking van de gevolgen van eventueel 

vrijkomen van splijtingsprodukten als gevolg van dit falen als de reactor In bedrijf 

is met geforceerde koeling van de reactorkern 
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vrijkomen van splijtingsprodukten als gevolg van dit falen als de reactor in bedrijf 

is met natuurlijke koeling van de reactorkern 
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Figuur 8-5: Systeemconfiguratie ter beveiliging in verband met het verlies van bassinwater 
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9. DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De elektrische installatie in het IRI is onder te verdelen in een normaal netvoedingsgedeefte van 

waaruit stroom wordt betrokken uit het openbare elektriciteitsnet en een noodstroomvoorziening 

door middel van een dieselaggregaat. Alle elektrische voorzieningen zijn schematisch weergege

ven in figuur 9-1 . Het hoofdstuk bestaat uit twee paragrafen: 

Normale netvoeding ( § 9. 1 ) . 

Noodstroomvoorziening ( § 9.2). 

9.1 Normale netvoeding 

De elektrische voeding voor de installaties en apparaten in het IRI wordt betrokken uit een 10 kV-station 

van het openbare elektriciteitsbedrijf via de Technische Universiteit Delft, opgesteld juist buiten 

de terreingrens. Vanuit dat station wordt stroom geleverd aan de in het instituutsgebouw 

opgestelde transformatoren. Vanaf deze transformatoren wordt de hoofdverdeelinrichting 

gevoed die op zijn beurt weer de verschillende verdeelkasten in het instituut voedt. Het bedrijfs

net bestaat uit twee gescheiden gedeelten: een krachtnet (380 V AC) en een lichtnet (220 V 

AC). 

9.2 Noodstroomvoorziening 

Vanuit het oogpunt van reactorveiligheid, is het handhaven van de elektrische voeding bij het 

wegvallen van de netspanning niet noodzakelijk. Hierbij heeft namelijk een reactorsnelafschake

ling plaats, de ventilatie van de reactorhal wordt gestopt en het reactorinsluitsysteem wordt 

geïsoleerd van de omgeving door middel van het sluiten van de gasdichte isolatiekleppen. 

Om redenen van beschikbaarheid van informatie en bereikbaarheid van de reactorhal is een 

dieselaggregaat met een noodverlichtingscircuit geïnstalleerd. Het dieselaggregaat wordt auto

matisch in werking gesteld als de netspanning wegvalt en levert na circa 1 0 s het benodigde 

vermogen. De in de reactorhal aangebrachte noodverlichting, de reactorinstrumentatie en een 

aantal andere voorzieningen worden door dit dieselaggregaat dan van elektrische stroom voor

zien. 

In de reactorhal, de regelkamer en in het gebouw is verder oriëntatieverlichting geïnstalleerd, die 

eveneens in werking treedt bij het wegvallen van de netspanning en die wordt gevoed door 

accumulatoren. 
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Het dieselaggregaat en de noodverlichtingssystemen worden op gezette tijden op hun juiste 

werking beproefd. 
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10. HULPSYSTEMEN 

In dit hoofdstuk worden de systemen behandeld die nog niet eerder systematisch zijn beschre

ven en toch een essentiêle rol vervullen. Het betreft hierbij: 

Opslag en hanteren van splijtstofelementen ( § 1 0.1 ). 

Watervoorzieningen (§ 10.2). 

Proces hulpsystemen (§ 1 0.3). 

Brandbeveiliging (§ 1 0.4). 

Overige hulpsystemen (§ 1 0.5}. 

10. 1 Opslag en hanteren van splijtstofelementen 

In deze paragraaf wordt beschreven welke handelingen de splijtstofelementen ondergaan. In § 

1 0. 1.1 wordt besproken hoe nieuwe splijtstofelementen na ontvangst worden opgeslagen. Op 

welke wijze verbruikte splijtstofelementen worden opgeslagen wordt beschreven in § 1 0.1.2. 

10.1.1 Opslag en hanteren van nieuwe splijtstofelementen 

Alle aanwezige splijtstoffen zijn opgeslagen binnen het beveiligd gebied, zoals aangegeven in de 

Beveiligingsrichtlijnen Kerninstallaties van de overheid. Oe ongebruikte splijtstof voor de HOR ligt 

opgeslagen in opslagrekken in een kluis. Oe kluis wordt in genoemde richtlijnen aangeduid als 

vitaal gebied, is voorzien van een alarmsysteem en is brandwerend uitgevoerd. De opslagrekken 

zijn zodanig gedimensioneerd en van neutronenabsorberend materiaal voorzien dat zelfs als ze 

geheel gevuld zijn en indien de kluis geheel onder water zou komen te staan, er geen kriticiteit 

kan ontstaan. Toegang tot de kluis vindt plaats via een speciale procedure. 

Het stralingsniveau van de nieuwe splijtstofelementen is onbeduidend. Er zijn daarom geen 

speciale voorzorgsmaatregelen voor afscherming. Ventilatie is niet nodig, omdat de splijtstofom

hulling het ontwijken van radioactieve stoffen verhindert. 

10.1.2 Opslag en hanteren van gebruikte splijtstofelementen 

De verbruikte splijtstof bevindt zich ruim 6 m onder water in het reactorbassin, in speciaal 

daarvoor ontworpen rekken. Er zijn twee soorten rekken te onderscheiden, vaste wandrekken en 

verplaatsbare rekken. De vaste in aluminium uitgevoerde wandrekken zijn zowel in de grote 

bassinsectie als in de kleine bassinsectie aan de bassinbekleding bevestigd. 
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Op de bodem van de grote sectie is een aantal in aluminium uitgevoerde verplaatsbare rekken 

geplaatst. Het water zorgt voor voldoende koeling en afscherming tegen gammastraling uit de 

gevormde splijtingsprodukten. De dimensienering van de rekken is zodanig dat zelfs als zij 

volledig gevuld zijn met onbestraalde splijtstofelementen er nooit een kritieke toestand kan 

ontstaan. Van ieder element is de positie geregistreerd en dit wordt regelmatig gecontroleerd. 

Elementen worden verplaatst en geplaatst met behulp van een speciaal voor dit doel ontworpen 

circa 9 m lang "handling tooi" dat indien het niet in gebruik is vergrendeld is opgeslagen. 

10.2 Watervoorzieningen 

In de voorgaande hoofdstukken is al een aantal watervoorzieningen beschreven zoals in hoofd

stuk 6 het primair koelsysteem, het secundair koelsysteem en het primair waterzuiveringssys

teem. In dit hoofdstuk worden de volgènde watervoorzieningen beschreven: de waterleidingnet

ten ( § 1 0.2.1 ), de opslag van bassinwater ( § 1 0.2.2) en de afvalwatersystemen (§ 1 0.2.3). 

10.2.1 Waterleidingnetten 

Bij het IRI worden intern twee gescheiden waterleidingnetten onderscheiden, te weten het zoge

naamde gemeentewaternet en het zogenaamde demiwaternet. D.e opzet van de waterleidingnet

ten is schematisch weergegeven in figuur 10-1. Deze waterleidingnetten worden gevoed vanuit 

het openbare waterleidingnet van het gemeentelijk waterleidingbedrijf. Er zijn voorzieningen 

getroffen waardoor terugslag van water vanuit de IRI-waterleidingnetten naar de openbare 

waterleiding onmogelijk is. Het water in het gemeentewaternet wordt direct van de openbare 

waterleiding afgenomen. In de reactorhal is het gemeentewater alleen beschikbaar ten behoeve 

van gesloten systemen, bijvoorbeeld voor koelwatervoorzieningen. 

Het gademineraliseerde water voor het demiwaternet wordt aangemaakt uit gemeentewater door 

behandeling met behulp van filters en ionenwisselaars. Er zijn zodanige voorzieningen aange

bracht, dat terugslag van water vanuit het demiwaternet naar het gemeentewaternet wordt 

uitgesloten. Het gedemineraliseerd water wordt toegevoerd via het demiwaternet aan de aftap

punten in de reactorhal, de laboratoria en de werkplaatsen. Los van het demiwaternet kan ook 

demiwater worden toegevoerd aan het hergebruiksysteem (zie § 6.3) en de opslagtank van het 

reactorbassinwater. 
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10.2.2 Opslag van reactorbassinwater 

Onder meer bij werkzaamheden in het reactorbassin, kan het nodig zijn één van de beide secties 

te legen. Daartoe moet eerst de reactorkern naar de andere sectie verplaatst worden en de 

bassindeur gesloten. Het water kan dan via de leidingen van het bassinwaterzuiveringssysteem 

vanuit de betreffende sectie naar de opslagtank worden gepompt. Hiervoor geldt een speciale 

procedure, omdat normaal de pompen automatisch stoppen bij het dalen van het waterniveau in 

het reactorbassin onder een bepaalde grenswaarde. De opslagtank voor het reactorbassinwater 

is aangegeven in figuur 6·4 en 1 0·1 • 

Om in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als droogvallen van de reactorkern dreigt, voldoende 

water naar het reactorbassin te kunnen pompen, is aan de opslagtank een koppeling aange

bracht. Hierop kan de brandblusleiding worden aangesloten, waardoor de opslagtank in korte tijd 

kan worden opgevuld. 

10.2.3 Afvalwatersystemen 

Al het afvalwater wat niet afkomstig is uit gesloten systemen gevoed uit het gemeentewaternet 

wordt opgevangen in opslagtanks. De activiteit van het water bepaalt of het noodzakelijk is het 

verder te behandelen. Als de activiteit van het water te hoog is wordt het verder behandeld. Het 

water wordt dan met behulp van een indampinstallatie ingedampt, waarbij er een scheiding 

plaatsvindt tussen niet-actief condensaat en een actief residu. Zie ook hoofdstuk 12. 

10.3 Proces hulpsystemen 

In deze paragraaf worden twee belangrijke proces hulpsystemen beschreven die nog niet eerder 

zijn behandeld, en wel het afzuigsysteem voor de buizenposten en het afzuigsysteem van de 

thermische kolom en de bundelbuizen. 

Voor het transport van monsterhouders (rabbits) in de standaardbuizenpostsystemen is een 

compressor geplaatst, die met zijn zuigzijde is aangesloten op deze buizenpostsystemen. De 

perszijde van de compressor blaast via filters rechtstreeks af op de 60 m hoge ventilatieschacht. 

De overige in het reactorgebouw geplaatste buizenpostsystemen maken gebruik van stikstof en 

zijn via een absoluutfilter aangesloten op een afzuigkanaal van het ventilatiesysteem van het 

reactorgebouw. 
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Behalve de buizenpostsystemen is ook de thermische kolom te zamen met het watercirculatie

systeem van de bundelbuizen voorzien van één afzuigsysteem dat is aangesloten op een afzuig· 

kanaal van het ventilatiesysteem van het reactorgebouw. 

10.4 Brandbeveiliging 

Door toepassing van zoveel mogelijk niet brandbare materialen en het uitgeven van voorschriften 

en instructies voor bijvoorbeeld uit te voeren laswerkzaamheden en koeling van apparatuur 

wordt het ontstaan van brand in het reactorgebouw zoveel mogelijk tegengegaan. 

Aangezien de reactorkern zich ruim 6 m onder water bevindt in een dikwandig betonnen bassin, 

vormt een beginnende brand in het reactorgebouw niet een direct risico voor de reactorkern. Om 

de gevolgen te beperken dient een beginnende brand zo snel mogelijk te worden gedetecteerd en 

bestreden. Tijdens reactorbedrijf zal een beginnende brand snel door bedrijfsmedewerkers of 

experimentatoren worden opgemerkt en met behulp van drukknoppen of het intercomsysteem 

worden gemeld aan de regelkamer, van waaruit verdere actie wordt ondernomen. Als de reactor 

niet in bedrijf is en er geen direct toezicht behoeft te zijn, zullen rookmelders in de afzuigkanalen 

van het ventilatiesysteem van het reactorgebouw een alarmmelding veroorzaken in de portierslo· 

ge. Hierbij wordt automatisch een alarmsignaal aan de regelkamer doorgegeven en gaat er 

vertraagd een brandmelding naar de gemeentelijke brandweer. 

In het reactorgebouw zijn brandbestrijdingsmiddelen geplaatst, zoals een bluswaterleiding met 

brandslangen en andere blusmiddelen. 

10.5 Overige hulpsystemen 

In deze paragraaf wordt een aantal hulpsystemen besproken die niet direct betrokken zijn bij het 

bedrijven van de reactor, maar toch een belangrijke functie vervullen. Dit zijn het communicatie

en alarmeringssysteem, het verlichtingsysteem en nog een aantal niet eerder genoemde leiding

systemen. 

10.5.1 Het communicatie- en alarmeringssysteem 

Bij het IRI zijn de volgende communicatiesystemen in gebruik: 

een telefooninstallatie; 

een intercomsysteem; 
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een omroepinstallatie; 

semafoon; 

interne personenoproepinstallatie; 

portofoons. 
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In de regelkamer is een aantal telefoontoestellen aanwezig die zijn aangesloten op de telefoon

centrale van de Technische Universiteit Delft. Verder beschikt de regelkamer over een telefoon

toestel met een directe buitenlijn. 

Bij het IRI is een intercomsysteem aangebracht waarvan het centrale basisstation zich in de 

regelkamer bevindt en verscheidene nevenstations door het gehele !Rl-complex zijn aangebracht. 

Met het systeem is tevens een algemene omroep mogelijk. Daarnaast is een vanuit de portierslo

ge centraal te bedienen omroepinstallatie in het reactorgebouw en aangrenzende gebouwen 

aangebracht. 

In de portiersloge is verder een automatische telefooninstallatie geïnstalleerd, waarmee meldin

gen kunnen worden doorgegeven aan personen die met een semafoon zijn uitgerust. Verder 

heeft men ook nog de beschikking over een interne personenoproepinstallatie analoog aan het 

semafoonsysteem. 

Als laatste communicatiemiddel beschikt een aantal afdelingen over portofoons die gebruikt 

worden bij test- en controlewerkzaamheden binnen en buiten het IRt-gebouw. 

Ten behoeve van het alarmeren van het personeel is een akoestisch alarmsysteem aangebracht 

waarvan de geluidssignalen binnen de gebouwen goed hoorbaar zijn. Procedureel is vastgelegd 

hoe het personeel dient te handelen in geval van een alarm. 

10.5.2 Het verlichtinassysteem in het reactorgebouw 

Binnen het reactorgebouw zijn drie verschillende onafhankelijke verlichtingssystemen te onder

scheiden. Dit zijn de werkverlichting, de noodverlichting en de oriëntatieverlichting. Hieronder 

zullen deze systemen elk kort worden beschreven. 

Langs de gehele binnenomtrek van de reactorhalwand zijn twee kransen met TL-verlichtingsar

maturen aangebracht. Op verschillende plaatsen, waar behoefte is aan meer verlichting, zijn 

extra verlichtingsarmaturen aangebracht. Tezamen vormen deze systemen de werkverlichthig. 
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Bij het uitvallen van het normale lichtnet zal één krans met TL-verlichtingsarmaturen in de 

reactorhal blijven branden, deze wordt in dit geval namelijk gevoed door het dieselaggregaat, dat 

in werking komt na het uitvallen van het normale lichtnet. Voor dit doel is ook oriêntatiever

lichting aangebracht met als verschil dat deze gevoed wordt met behulp van accu's. 

10.5.3 Leidingsystemen 

Ten behoeve van de experimentele benutting van de reactor is, behalve de buizenpostsystemen, 

nog een aantal leidingsystemen met behulp van doorvoeren in het reactorgebouw aangebracht, 

te weten: 

vloeibaar stikstof aftappunt en stikstofafgas; 

meetleiding; 

heliumleiding; 

persluchtleiding; 

vacuümleiding. 

Ten behoeve van experimenten is er een vloeibaar stikstof aftappunt aangebracht in het reac

torgebouw. De eigenlijke opslagtank is buiten het reactorgebouw geplaatst en door middel van 

een doorvoer in de halwand wordt er een leiding in het reactorgebouw naar binnen gevoerd. Ten 

behoeve van stikstofgasafvoer is er een retourleiding aangebracht. De vloeibare stikstofleiding 

en de stikstofafgasleiding door de wand van het reactorgebouw zijn voorzien van kleppen, 

waarvan de bediening en signalering in de regelkamer plaatsvindt. Bij het optreden van een RIS 

sluiten ook deze kleppen, waardoor de integriteit van het reactorinsluitsysteem is gewaarborgd. 

Zie hiervoor § 7 .3. 

Voor het meten van de over- of onderdruk in de hal is een meetleiding aangebracht die door 

middel van een doorvoer buiten het reactorgebouw uitkomt. De helium-, perslucht- en vacu

umleiding zijn alle uitgevoerd als ringleiding en voor al deze leidingen is er dus maar één door

voer benodigd. De meet-, helium-, perslucht- en vacuümleiding zijn alle voorzien van kleppen, 

waarvan bediening en signalering plaatsvinden in de regelkamer. Al deze bovengenoemde 

leidingsystemen maken deel uit van het reactorinsluitsysteem en worden bij het optreden van 

een RIS door middel van het sluiten van de kleppen van de omgeving buiten het reactorinsluit

systeem geïsoleerd. 
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Figuur 1 0-1 : Schematische weergave van de watervoorzieningssystemen 
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11. REACTOR BENUTTING 

Dit hoofdstuk releveert in het kort de verschillende gebruikswijzen van de HOR. De wetenschap

pelijke afdelingen van het IRI zijn de gebruikers van de HOR. Zij voeren de door de Wetenschap

pelijke Raad goedgekeurde wetenschappelijke programma's uit. Het hoofdstuk heeft de volgende 

onderdelen: 

Experimenteerfaciliteiten ( § 11 . 1 ) . 

Experimenteel programma{§ 11.2). 

De HOR wordt in experimentele benutting gebruikt op vier manieren: 

zó dat de reactor zelf het experimentele resultaat voortbrengt; 

als neutronenbron bij de bestraling van preparaten met de bedoeling radioisotopen te produ

ceren, in kwantiteit dan wel om spoorelementen te bepalen; 

door het plaatsen van experimentele opstellingen in de reactorkern of de neutronenreflector; 

voor neutronenbundelexperimenten. 

Bij het ontwerp en de beoordeling van (onderdelen van) experimenteerfaciliteiten en experimen

teeropstellingen die aan neutronenbestraling kunnen blootstaan, vormt de activeerbaarheid van 

de materialen een belangrijk aandachtspunt, zie § 18.5. Teneinde na ontmanteling zo weinig 

mogelijk milieubelastend radioactief afval over te houden wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt 

van aluminium met weinig activeerbare verontreinigingen als constructiemateriaal. Voor alle 

experimentele opstellingen bij de HOR is voorgeschreven dat een veiligheidsbeoordeling plaats

vindt die voldoet aan daarvoor door de interne Reactorveiligheidscommissie {AVC) gestelde 

regels die zijn afgeleid van de US AEC Reguiatory Guide 2.2 en de NRC Reguiatory Guide 2.4. In 

die gevallen waarin een veiligheidsrapport is vereist, wordt dit ter beoordeling voorgelegd aan de 

Reactorveiligheidscommissie. Voor het uitvoeren van experimenten waarbij de HOR een rol 

speelt wordt door het hoofd HOR-B voorgeschreven of een plan vereist is, geautoriseerd door de 

experimentleider, dat de inhoud van de experimenten beschrijft en waarmee de verantwoor

delijkheid voor wat er in de reactorhal gebeurt vastgelegd wordt. 

11. 1 Experimenteerfaciliteiten 

Aan de roosterplaat van de kern is een zogenaamde experimenteerroosterplaat bevestigd. In de 

roosterplaat en de experimenteerroosterplaat kunnen experimenteeropstellingen en reflectorele· 

menten worden geplaatst, tijdelijk of permanent. 
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Het onderzoek kan zich daarbij bijvoorbeeld richten op bestralingen of op reactorfysische metin

gen. Met een verrijdbare experimenteerbrug kunnen daarop geplaatste meet- en beproevingsop

stellingen naast de reactorbrug worden gebracht, ten behoeve van bestralingen of onderzoek. 

Ten behoeve van bundelexperimenten lopen bundelbuizen van de kern door de waterreflector en 

de wanden van het reactorbassin, naar de experimenteeropstellingen op de reactorhalvloer en in 

de experimenteerhal, zie figuur 11-1 en 11-2. Voorts is de mogelijkheid aanwezig om in de grote 

bassinsectie bundelbuizen te benutten voor bundelexperimenten, zij het alleen met natuurlijke 

convectiekoeling, wat een lagere neutronenopbrengst impliceert. Steeds wordt erop toegezien 

dat veranderingen in de experimentele inrichting bij de benutting van bundelbuizen geen aantas

ting inhouden van essentiële veiligheidskenmerken, zoals de dubbele waterkering van buizen ter 

beperking van de kans op verlies van bassinwater door lekkage. 

In § 1.8 zijn twee voorzieningen aangegeven, die bedoeld zijn om de benutting van de HOR als 

neutronenbron te optimaliseren, te weten: 

een experimenteerhal; 

een beryllium reflectorblok bij de reactorkern. 

Oe experimenteerhal sluit aan op de bundelkanalen aan de noordkant van de HOR, zie de figuren 

11-2 en 11-3. Via aparte bundelgeleidesystemen wordt de aan de reactorkern te onttrekken 

straling, neutronen en positronen, naar de verschillende experimenteeropstellingen geleid. Oe 

bundeldoorvoeringen door de reactorhalwand worden gekenmerkt door voorzieningen die de 

gasdichte insluiting en gecontroleerde ventilatie van de reactorhal zekerstellen. 

Het beryllium reflectorblok wordt toegepast om de bundelbuizen aan de noordzijde van de 

reactorkern in het reactorbassin te omsluiten, zie figuur 5-4. Het vervangt daarbij het water dat 

kwalitatief minder geschikt is als reflector. Hierdoor wordt de neutronenopbrengst vergroot bij 

lagere achtergrondstraling, waardoor betere voorwaarden voor de experimentele benutting 

worden verkregen. 

Voor het bestralen van voorwerpen of stoffen met neutronen op een gestandaardiseerde wijze, 

staat een aantal buizenpostsystemen ter beschikking. Bijvoorbeeld het snelle buizenpostsysteem, 

met een kortere transporttijd van de monsters dan de standaardbuizenpostsystemen. 

Voor het bestralen van monsters bij de kern, die te groot zijn voor de buizenpostsystemen, staan 

andere bestratingsfaciliteiten ter beschikking. 
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Een dergelijke faciliteit bestaat bijvoorbeeld uit een verticaal geplaatste aluminium buis, waarin 

het te bestralen monster in een bakje tot bij de kern wordt neergelaten. 

Voor het uitvoeren van experimenten met thermische neutronen staat ook een thermische kolom 

ter beschikking. Naar behoefte kan de neutronentransmissie tussen kern en kolom worden 

gewijzigd, door de hoeveelheid water en stikstof in de ruimte tussen de reactorkern en de 

thermische kolom te variëren. 

Voor het doen van onderzoek naar de stralingsafschermingseigenschappen van materialen is aan 

één zijde van de grote bassinsectie een waterdicht venster aangebracht. Voor dit venster kan de 

reactorkern worden geplaatst. Deze droge bestralingsruimte wordt aan de halzijde begrensd door 

een stalen scherm van meer dan 3 m hoog. Bij een eventuele breuk van het waterdichte venster 

blijft zodoende in het bassin nog voldoende water boven de kern aanwezig. 

De gevaarzetting van experimenten bij de HOR is in het algemeen gering. Door geëigende 

beoordelingsprocedures wordt zekergesteld dat er geen ontoelaatbare beïnvloeding van het 

reactorproces optreedt als gevolg van de experimentele benutting. In de beoordeling vormt de 

veiligheidsklassering die voor de HOR wordt gehanteerd (zie § 2.2.3) een wezenlijk onderdeel ter 

referentie. Het eventueel falen van experimenten heeft geringe consequenties en wordt geheel 

afgedekt door de in hoofdstuk 16 gepresenteerde veiligheidsanalyses. 

11.2 Experimenteel programma 

Bestralingen bU de HOR 

De voor neutronenbestralingen bij de reactor beschikbare faciliteiten zijn in beheer en onderhoud 

bij het programma HOR-Bedrijf. 

Een deel van de bestralingsexperimenten wordt door HOR-bedrijfspersoneel uitgevoerd. Experi

menten die vanuit het laboratorium met hulp van buizenpostsystemen worden uitgevoerd staan 

onder controle van het personeel van de HOR. Het personeel dat bestralingen uitvoert krijgt een 

speciaal hierop gerichte opleiding. Na het afleggen van een toets kan de bevoegdheid worden 

verleend om zelfstandig bestralingen in buizenpostsystemen aan te bieden dan wel uit te voeren. 

Wanneer een niet eerder bestraalde stof ter bestraling wordt aangeboden volgt een strengere 

acceptatieprocedure dan voor herhaalde experimenten. 
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Oe bestralingen worden onderscheiden naar isotopenproduktie en sporenanalyse, de eerste 

groep ten behoeve van medisch en fysisch-chemisch onderzoek in het laboratorium en voor 

opleidingsdoeleinden, de tweede om een veelheid van redenen veelal van maatschappelijke 

(onder andere milieutechnische) betekenis. Verder worden met regelmaat technische bestralin

gen uitgevoerd wanneer hieraan behoefte is. De uitvoering van technische bestralingen vindt 

steeds plaats in beheer bij HOR-B. 

Om bestralingen bij de HOR uit te kunnen voeren dienen preparaten in de buurt van de reactor

kern te worden gebracht. Het door ervaring getemperd risico betreft zowel de veiligheid van het 

reactorbedrijf als de beschikbaarheid van de HOR als neutronenbron. De geringe massa van de 

preparaten en de zorgvuldigheid van verpakken ervan dragen ertoe bij dat bestralingen in het 

algemeen geen veiligheidsrisico vormen. Voor stoffen die gezien hun aard (splijtbaar, ontplof

baar, corrosief en dergelijke) een risico opleveren, gelden speciale voorschriften. 

Bundslexpsrimenten 

Het gebruik van neutronenbundels heeft een grote vlucht genomen als gevolg van de unieke 

eigenschappen van het neutron in zijn interactie met materie. Neutronenbundelonderzoek draagt 

een fundamenteel en een toegepast karakter. De verfijningen die in de laatste halve eeuw zijn 

aangebracht in de wijzen van experimenteren maken dat neutronenbundelonderzoek bijdraagt tot 

het inzicht in de structuur en dynamica van gecondenseerde materie, maar vooral de magne

tische eigenschappen van neutronenbundels hebben het mogelijk gemaakt op meer fundamentele 

wijze inzicht te verkrijgen in magnetische processen. Gedetailleerde kennis van magnetische 

eigenschappen van materialen op verschillende schalen van uitgebreidheid raakt zo toegankelijk 

voor experimenten. 

Voor neutronenbundelexperimenten gelden dezelfde strenge ontwerpregels die voor wijzigingen 

aan de reactor worden gehanteerd. Experimenteeropstellingen doorlopen, voordat plaatsing bij 

de HOR wordt toegestaan, een goedkeuringsprocedure waarbij een commissie van deskundigen, 

de Reactorveiligheidscommissie, die, zie § 13.4.2, in verschillende fasen van ontwerp tot 

installatie ter zake advies uitbrengt aan de wetenschappelijk directeur. Stralingsveiligheid kan 

een rol spelen, maar blijft beperkt tot de directe omgeving van de experimentele opstellingen. In 

vrijwel alle gevallen bevindt zich een bundelafsluiter tussen de reactor en de experimenteerin

stallatie. Bovendien vindt voortdurend monitoring plaats (zie § 12.1 0) en worden periodiek 

controles uitgevoerd door de Stralingsbeschermingsdienst. 
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Dit maakt het mogelijk de experimentele condities te toetsen voordat het eigenlijke experiment 

een aanvang neemt. Het toezicht op de experimenteeropstellingen is ondergebracht bij beheer

ders die daarvoor specifieke kennis hebben; zij kennen experimenteertijd toe na kennis te hebben 

genomen van de voorgenomen experimenten en daarvan de risico's hebben afgewogen. 

De omstandigheden waarin de preparaten worden gehouden gedurende de experimenten wijken 

veelal af van de omgevingsomstandigheden. Het is niet uit te sluiten, ondanks de zorgvuldige 

afweging die vooraf gaat aan het installeren van nieuwe installaties om mee te experimenteren, 

dat door omstandigheden samenhangend met gebrekkige kennis van preparaat en preparaatom

geving situaties kunnen voorkomen waardoor de reactor tijdelijk niet beschikbaar is om verder te 

experimenteren. De neutronenbundelexperimenten kunnen op deze wijze een risico vormen voor 

de beschikbaarheid van de HOR als neutronenbron, maar vormen geen risico voor de omgeving. 
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Figuur 11-2: Schematisch overzicht van de bundelhoofdassen naar de experimenteerhal 
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Figuur 11-3: Vooraanzicht van de bundelkanalen die uitkomen in de experimenteerhal (vanaf 

de kern gezien) 
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12. STRALINGSBESCHERMING EN RADIOACTIEF AFVAL 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de stralingshygiënische zorg bij het IRI. De 

stralingshygiënische zorg is in principe gelijk voor het HOR-Bedrijf en de overige toepassingen 

van ioniserende stralingsbronnen en in bepaalde opzichten ook niet gescheiden te behandelen. 

De beschrijving zal, waar mogelijk, worden beperkt tot datgene wat relevant is voor de HOR en 

de daarbij behorende installaties. 

De nadruk ligt in dit hoofdstuk op de normale ("ongestoorde") bedrijfssituatie, met inbegrip van 

de incidenteel voorkomende, ongeplande afwijkingen van het standaardpatroon die inherent zijn 

aan het bedrijven van een onderzoekreactor. 

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld: 

Beleid (§ 12.1 ). 

Organisatie ( § 12.2). 

Taken van Programma Veiligheid en Milieuzorg (V&M) en 

Stralingsbeschermingsdienst (SBO) (§ 12.3). 

Personele en financiële aspecten van het Programma V&M (§ 12.4). 

Procedures en voorschriften ( § 12.5). 

Aanschaf, vervaardiging en beheer van stralingsbronnen (§ 12.6). 

Bouwkundige en inrichtingsaspecten (§ 12.7). 

Radiologische classificatiemethodiek (§ 12.8). 

Persoonlijke stralings- en besmettingscontrole ( § 12.9). 

Omgevingsmonitoring en -controle(§ 12.10). 

Bronnen van uitwendige bestraling ( § 12.11 ). 

Transport van radioactieve stoffen en splijtstoffen(§ 12.12). 

Radioactief afval en lozingen ( § 12.13). 

Gevolgen van de lozingen bij ongestoord bedrijf van de HOR(§ 12.14). 

Planning, rapportage, verslaglegging ( § 12.1 5). 

Maatregelen in verband met incidenten(§ 12.16). 

Referenties (§ 12.17). 

12.1 Beleid 

De TU Delft heeft een instellingsbeleid ter zake van de zorg voor de arbeidsomstandigheden 

(arbo) en het milieu. 
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Het IRI volgt dit algemene TU-beleid en geeft daarnaast in zijn instituutsbeleid vorm aan de 

specifieke verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de taakstelling van het instituut (zie hoofdstuk 

1 ) welke het werken met de HOR en andere bronnen van ioniserende straling inhoudt. 

Uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering van de HOR zijn (zie § 13.1 ): 

a. Veiligheid, waarbij de door de overheid gestelde voorwaarden en andere in nationaal en 

internationaal verband ontwikkelde criteria als randvoorwaarden gelden. 

b. Optimale beschikbaarheid van de HOR als experimenteerfaciliteit en bron van neutronen 

voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. 

Instrumenten voor de beleidsuitvoering zijn: 

Organisatie gericht op doelmatigheid en flexibiliteit. 

Geformaliseerde integrale kwaliteitszorg (kwaliteitsborging) waarin zowel de veiligheid als 

de overige bedrijfsaspacten zijn ondergebracht. 

Deze onderwerpen worden nader besproken in de hoofdstukken 13 en 18. 

Het bovenstaande levert het beleidskader voor de stralingshygiënische zorg bij het IRI. Voor de 

uitvoering gelden de drie stralingshygiënische basisprincipes [1), hieronder verwoord met 

verwijzing naar het Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet (BSK) [2]: 

A. Rechtvaardiging: handelingen die blootstelling aan ioniserende straling met zich brengen, 

worden slechts toegestaan voor zover het nut ervan opweegt tegen de nadelige gevolgen 

ervan voor mensen, planten, dieren en goederen (BSK artikel 16a). 

B. Optimalisatie: elke blootstelling van personen, alsmede het aantal blootgestelde personen 

moet zoveel als redelijkerwijs mogelijk is worden beperkt CALARA-principe, BSK artikel 21 ), 

rekening houdend met economische en maatschappelijke factoren [ 1 ]. 

C. Dosislimitering: de som van de ontvangen doses mag de voor de desbetreffende personen 

vastgestelde dosislimieten niet overschrijden (BSK artikelen 31-33), doses veroorzaakt door 

natuurlijke straling en medische handelingen buiten beschouwing gelaten. 

Het nut van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bij het IRI met gebruikmaking van de 

werkprogramma's beschikbare faciliteiten (waaronder de HOR), mag na de jaarlijkse vaststelling 

van de door de bestuurlijke organen (zie hoofdstuk 1 ), als een gegeven worden beschouwd. 
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Een rechtvaardiging door kwantitatieve afweging van dit nut tegen eventuele nadelige gevolgen 

is slechts bij uitzondering uitvoerbaar. Een generieke rechtvaardiging is daarom een politiek

maatschappelijke beslissing. Wel kan voor afzonderlijke experimenten of handelingen worden 

nagegaan of het gestelde doel ook langs andere wegen kan worden bereikt. Een dergelijke 

afweging vindt doorgaans plaats aan de hand van wetenschappelijke, technische en/of financiêle 

criteria, met inachtneming van randvoorwaarden op het gebied van veiligheid en milieuzorg. 

Na een positief principebesluit met betrekking tot het uitvoeren van een experiment of handeling 

volgt de toepassing van het ALARA-principe. Hierbij staan zowel technische als procedurele 

maatregelen ter beschikking. Bij hetIRIspeelt ook de voorbeeldfunctie als opleidingsinstituut een 

belangrijke rol als toetsingscriterium. Op verschillende plaatsen in dit Veiligheidsrapport is de 

toepassing van het ALARA-principe zichtbaar gemaakt in de vorm van praktische uitwerkingen, 

evenwel zonder dat sprake is van een kwantitatieve optimalisering (die slechts zelden mogelijk 

is). Dit betreft zowel de bescherming van werknemers als van het milieu. 

Oe handhaving van de dosislimitering fungeert als sluitstuk van het systeem van dosisbeperking. 

In de praktijk is het, na de toepassing van het ALARA-principe, bij het IRI slechts van belang in 

enkele speciale gevallen. 

12.2 Organisatie 

De organisatie voor de bedrijfsvoering van de HOR wordt in zijn geheel beschreven in hoofdstuk 

13. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het Programma Veiligheid & Milieuzorg (V&M), 

waaronder de stralingshygiënische zorg ressorteert. 

Het Programma V&M is een onderdeel van de Algemene Dienst van het IRI, die onder leiding 

staat van de Bedrijfsdirecteur. Binnen het Programma V&M onderscheidt men de Stralingsbe

schermingsdienst (SBD) en de Dienst Conventionele Veiligheid (OCV). Dit is de "beleids/ad

vies/controlelijn". 

Naast deze lijn is er de "beheerslijn", die van de Wetenschappelijk Directeur via de Bedrijfsdirec

teur naar de plaatselijke leidinggevenden loopt. Deze laatsten zijn binnen hun eigen zorggebied 

verantwoordelijk voor de uitvoeringsaspecten van het V&M-beleid en de handhaving van de 

voorschriften. Zij dragen het dagelijks toezicht op aan "Lokatie Arbofunctionarissen" (lAF). Dit 

deel van de organisatie wordt aangeduid als de Lokale Arbo-organisatie. Hierin bevinden zich ook 

de individuele medewerkers. De vorenbeschreven organisatiestructuur is schematisch weergege

ven in figuur 12-1. 
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Figuur 12-1: Organogram stralingshygilnische Veiligheid en Milieuzorg 

Het Programma V&M draagt deze benaming omdat de vaste kern (SBO en OCV) in programma

verband (via functionele relaties en afspraken) samenwerkt met functionarissen behorend tot de 

Lokale Arbo-organisatie. SBO en OCV voorzien in begeleiding en assistentie, advisering en 

(deel)opleiding, aanvullend toezicht, evaluatie en overige functies die uit hoofde van doelmatig

heid en benodigde deskundigheid voor centralisatie in aanmerking komen. Alle functionarissen 

van het Programma V&M en de Lokale Arbo-organisatie hebben een schriftelijke aanstelling en 

taakomschrijving, ondertekend door de directie van het IRI. Zij hebben de bevoegdheid van 

•parate executie". De chefs van de HOR-bedieningsgroepen (zie § 13.2.2) fungeren als LAF voor 

onder meer de reactorhal en het regelkamercomplex. 

Het hoofd V & M is als lnstituuts Arbofunctionaris (lAF) bevoegd op te treden namens de 

Bedrijfsdirecteur ten aanzien van arbo- en milieuzorg. Het hoofd V&M is tevens de stralingsdes

kundige, als bedoeld in artikel 22 van het BSK [2]. Hij heeft de mogelijkheid van directe toegang 

tot de houder van de Kernenergiewetvergunningen (het College van Bestuur van de TU Delft}. 

Hij is als algemeen stralingsdeskundige van de TU Delft verbonden aan de Dienst Arbeidsom

standigheden (OAO) van de TU. De OAO heeft voor de gehele TU Delft een beleidsmatige, 

ondersteunende en adviserende taak. Het hoofd V&M en het hoofd SBO zijn lid van de 

Reactorveiligheidscommissie (zie hoofdstuk 13). 
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De Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHO, zie hoofdstuk 20), bestaande uit de vrijwillige 

brandweer en de EHBO, ressorteert onder de bedrijfsdirecteur. De BHO wordt geleid door het 

hoofd OCV, maar is geen deel van het Programma V&M. 

12.3 Taken van Programma V&M en Stralingsbeschermingsdienst 

De taken van het Programma V&M en van de Stralingsbeschermingsdienst (SBD) zijn vastgelegd 

in orgaanbeschrijvingen, waaraan het navolgende is ontleend: 

DoBistBIIing 

Het realiseren van: 

Veilige arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers van het IRI en met betrekking tot 

stralingshygiënische zorg voor alle medewerkers van de TU Delft. 

De bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen mogelijke gevolgen van het 

toepassen van ioniserende en niet-ioniserende stralingsbronnen bij de TU Delft, alsmede de 

chemische en biologische bronnen bij het IRI. 

Maatschappelijke dienstverlening/advisering op het terrein van de stralingshygiëne. 

Activiteitsgebieden 

Adviseren en ondersteunen van het College van Bestuur en de directie van het IRI met betrek

king tot het garanderen van veilige arbeidsomstandigheden en de bescherming van volksgezond

heid en milieu door: 

Beleidsontwikkeling en -voorbereiding. 

Beleidsuitvoering: 

planning: opstelling van jaarplannen en begrotingen; 

rapportage en evaluatie: opstellen van jaarverslagen en andere rapportages; 

implementatie van wet- en regelgeving: zeker stellen dat het IRI voor wat betreft 

veiligheid en milieuaspecten voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking 

tot de nucleaire installatie en de overige toepassingen van stralingsbronnen; 

organisatie: uitvoering van de "Arbo-Regeling IR I"; 

risico-analyses: beoordeling van de veiligheids- en milieuaspecten van bestaande en 

voorgenomen activiteiten; 

noodmaatregelen: ontwikkelen en instandhouden van een calamiteitenorganisatie; 
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opleiding en advisering. 

Procedures: 

(meewerken aan) het opstellen van procedures en voorschriften met betrekking tot 

veiligheids- en milieuaspecten; 

vergunningen: voorbereiding van aanvragen met betrekking tot vergunningen 

krachtens de Kernenergiewet en krachtens overige milieuwetten voor zover die het IRI 

betreffen. 

Beheer: 

instrumentarium: instandhouden van het benodigde instrumentarium voor metingen 

ten behoeve van veiligheid en milieuzorg; 

controle en calibratie van stralingsmeetapparatuur; 

persoonlijke beschermingsmiddelen: aanschaf. beheer en verstrekking van middelen 

voor persoonlijke bescherming en dosiscontrole; 

afvalstoffen: coördinatie en organisatie van de verwerking en afvoer van radioactief, 

chemisch en biologisch afval. 

De uitvoerende taken en bevoegdheden van het Programma Veiligheid en Milieuzorg laten 

onverlet de onafhankelijkheid van de functionarissen van het Programma V&M (zie § 12.4) op 

het gebied van de deskundige oordeelsvorming. 

Taken van de stralingsbeschermingsdienst 

Oe Stralingsbeschermingsdienst (SBO) is het belangrijkste onderdeel van het Programma V&M. 

Oe voornaamste taken betreffen het stralingshygiënische gedeelte van de taken van het 

Programma V&M. Daarnaast behoren de veiligheids- en milieuaspecten van chemisch en biolo· 

gisch werk bij het IRI tot het aandachtsveld van de SBO. Oe afvoer van niet-radioactieve 

afvalstoffen wordt verzorgd door de OCV. 

12.4 Personele en financiile aspecten van het Programma V&M 

Personeel 

De organieke personele sterkte van het Programma V&M is weergegeven in tabel 12-1 (zie 

volgende pagina). 
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Tabel12-1: Organieke personele sterkte van het Programma V&M in voltijds 

equivalenten (fte) per 1995 

Functiebenaming Aantal Opleidings- Stralings-

pagina 12.8 

fte niveau deskundigh. niveau 

Hoofd V&M 1 Acad. 2 

Hoofd SBD 1 Acad. 2 

Stralingscontroleur HBO 2,5 HBO 3 

Stralingscontroleur MBO 2 MBO 3 

Elektronicus 1 MBO n.v.t. 

Hoofd OCV 0,2 HBO n.v.t. 

Het Programma V &M ontvangt secretariële ondersteuning van het secretariaat van de Algemene 

Dienst van het IRI. 

In de Lokale Arbo-Organisatie zijn enige tientallen lokatie arbofunctionarissen (LAFs) werkzaam. 

De LAFs die toezicht houden in ruimten waar stralingsbronnen aanwezig zijn, dienen te 

beschikken over het diploma stralingsdeskundigheid, niveau 3, 4B of 5B, al naar gelang de 

aanwezige radiologische risico's. 

Radiologisch werkers moeten vóór de aanvang van hun radiologische werkzaamheden aan een 

cursus stralingshygiëne, niveau 5B (met examen), deelnemen. Oe benodigde stralingshygiënische 

opleidingen worden op het IRI gegeven. 

Financiën 

Oe vergunninghouder (het College van Bestuur van de TU Delft) is verantwoordelijk voor het 

beschikbaar stellen van voldoende middelen voor de benodigde stralingshygiënische zorg. 

Krachtens de beheersmandateringsregeling voor het IRI is deze taak opgedragen aan de directie 

van het IRI. 
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12.5 Procedures en voorschriften 

Structurlll'ing 

De voorschriften ter zake van V&M-zorg bij het IRI zijn te onderscheiden in een drietal catego

rieên: 

A. Algemene regelingen. 

B. Regelingen geldend voor bepaalde gebieden of activiteiten in of onder verantwoordelijkheid 

van het IRI. 

C. Specifieke regels voor bepaalde lokaties, handelingen of apparaten (werkvoorschriften). 

De onder (A) vallende regelingen zijn opgenomen in een informatieboekje dat aan alle nieuwe 

medewerkers, en jaarlijks aan alle medewerkers wordt verstrekt. De teksten van de onder (8) en 

(C) vallende regelingen zijn voorhanden bij de rechtstreeks belanghebbende werkeenheden. 

Reffll'tllltiekader 

Als referentiekader voor de interne stralingshygiênische regelingen gelden onder meer: 

De vigerende Nederlandse wetgeving (in het bijzonder de Kernenergiewet met de relevante 

uitvoeringsbesluiten, zoals het Bsk; de Arbeidsomstandighedenwet). 

De voorschriften verbonden aan de verleende Kernenergiewetvergunningen. 

Richtlijnen uitgegeven door de overheid, zoals P- en CP-bladen van het Ministerie van SZW, 

Normstelling ioniserende straling voor arbeid en milieu (Ministeries VROM/SZW) [4], 

Beleidsstandpunten stralingshygiêne (Ministerie VROM) [5], Richtlijnen voor radionucli

denlaboratoria (Ministeries SZWNROM/WVC) [3], en adviezen van de Gezondheidsraad. 

Richtlijnen en aanbevelingen uitgegeven door internationale organisaties die op het vakge

bied werkzaam zijn, zoals de ICRP en de IAEA. 

Publikaties van instellingen op het gebied van normalisatie van metingen, zoals NNI en ISO. 

De bij het IRI beschikbare kennis en ervaring op de betreffende vakgebieden. 

Opstelling 1111 autorisatie 

Het opstellen (concipiêren) van een bepaalde regeling geschiedt doorgaans door de ter zake van 

de uitvoeringsaspecten meest ingevoerde functionaris(sen). 
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Oe vaststelling vindt plaats door de verantwoordelijke leidinggevende, zonodig na fiattering door 

het hoofd V&M (of diens gemachtigde). Bij regelingen vallend onder (A) en sommige onder (8) 

geschiedt de vaststelling door een directielid. Het aspect van de kwaliteitsborging is beschreven 

in hoofdstuk 18. 

12.6 Aanschaf, vervaardiging en beheer van stralingsbronnen 

De aanschaf van radioactieve stoffen is gecentraliseerd bij de SBO. Alvorens de SBD een 

voorgenomen aanschaf fiatteert, wordt het doel ervan met de besteller besproken, waarbij de 

veiligheids- en milieuaspecten en mogelijkheid van alternatieven (onder andere geringere 

activiteit, kortlevende nucliden) worden doorgenomen. Een analoge procedure wordt gevolgd 

met betrekking tot bestralingen die door !Rl-medewerkers bij andere instellingen worden 

aangevraagd. 

Oe afhandeling van bestralingsaanvragen bij de HOR wordt gecoördineerd door de HOR-Bedrijfs

groep (HOR-8). De regelingen met betrekking tot de bestralingen zijn in de loop der tijd steeds 

aangepast aan de hand van de opgedane ervaringen. Er worden verschillende regimes onder

scheiden, naar gelang de fysische en chemische eigenschappen van het monster, de ontstane 

activiteit en het stralingsniveau, de reeds opgedane ervaring met dergelijke bestralingen, etc. 

Voor deze regimes gelden passende autorisatie- en veiligheidsprocedures (zie § 11.2). 

De aanschaf en modificatie van ioniserende straling uitzendende toestellen staat eveneens onder 

controle van de SBD. Voor elk toestel zijnveiligheids-en bedieningsvoorschriften opgesteld. De 

SBD controleert tenminste eenmaal per jaar de veiligheidsvoorzieningen en stralingsniveaus bij de 

toestellen. Alle radioactieve materialen die het instituut binnenkomen of verlaten dienen de SBO 

te passeren, waar zij worden gecontroleerd op besmetting en integriteit en worden geregistreerd. 

Ingekapselde radioactieve bronnen worden als regel door de SBD beheerd en opgeslagen in een 

van de twee bronnenbergplaatsen. Op verzoek worden de bronnen tijdelijk uitgegeven aan 

daartoe bevoegde personen. Uitzonderingen hierop vormen de bronnen die in vaste opstellingen 

min of meer permanent zijn ingebouwd en kleine ijkbronnen bestemd voor controle van 

detectoren, die met toestemming van de SBD door onderzoekers op hun laboratorium worden 

bewaard. De ingekapselde bronnen worden regelmatig door de SBD op lekkage gecontroleerd. 

De open radioactieve bronnen betreffen doorgaans stoffen die geleidelijk worden verbruikt. De 

SBO streeft ernaar de voorraad in de bronnenbergplaats te bewaren, doch dit is niet altijd de 

veiligste of meest praktische oplossing. 
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Bij opslag van de voorraad op het laboratorium geschiedt dit in een afgezogen chemicaliënkast of 

zuurkast. Periodiek gaat de SBD na hoeveel er van de aangeschafte activiteit over is, en waar 

deze zich bevindt. Niet meer gebruikte restanten worden ingenomen. 

De bronnen die zijn geproduceerd in de bestralingsfaciliteiten van de HOR zijn voor de SBD 

moeilijker te beheren. Doorgaans betreft het preparaten die zijn bestraald ten behoeve van 

activeringsanalyse. Na voltooiing van de metingen worden zij als radioactief afval afgevoerd. 

Verreweg de meeste van deze monsters zijn slechts kort bestraald en bevatten vrijwel geen 

langlevende nucliden. Deze onttrekken zich aan het beheer van de SBO. 

De SBD beheert een tweetal bergplaatsen voor radioactieve bronnen en een speciale betonnen 

bunker voor radioactief afval op het terrein. De bergplaatsen voldoen aan de eisen met 

betrekking tot brandveiligheid en de overige eisen, vermeld in de "Richtlijn Radionuclidenlabora

toria" [3). 

Het beheer van reactorsplijtstoffen is in handen van de HOR (zie § 10.1 ). Voor niet-reactorge

bonden splijtstoffen geldt een beheersregeling analoog aan de hierboven beschreven regeling 

voor radioactieve stoffen. De administratieve beheersaspecten worden voor alle splijtstoffen 

behartigd door HOR-B, terwijl de SBD radiologisch toezicht uitoefent. 

12.7 Bouwkundige en inrichtingsaspacten 

Oe in § 12.5 vermelde referentiekaders voor de interne regelgeving worden ook toegepast voor 

de (bouw)technische voorzieningen. Voor wat betreft de praktische uitvoeringsaspecten geeft de 

Richtlijn Radionuclidenlaboratoria [3) de benodigde aanknopingspunten. 

Nadat de laboratoria in 1977 grondig zijn gerenoveerd, voldoen zij aan de eisen, die in verband 

met de gehanteerde radioactiviteit worden gesteld. Bij herinrichting en renovaties van werkruim

ten wordt de SBD geconsulteerd. De door de SBD gegeven aanwijzingen dienen te worden 

opgevolgd. 

In het bijzonder is aandacht besteed aan de brandveiligheidsaspecten. Bij de keuze van bouw- en 

constructiematerialen is waar mogelijk rekening gehouden met de brandbaarheid. Er is een 

brandcompartimentering toegepast, waarbij aandacht is besteed aan de gasdichtheid van 

leidingdoorvoeren. In de werk- en publieke ruimten bevinden zich voldoende rookmelders, hand

brandmelders en brandbestrijdingsmiddelen. Deze worden periodiek gecontroleerd door de OCV. 
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Oe technische installaties ressorteren onder het hoofd Technische Dienst (TO). Deze is verant

woordelijk voor de goede werking van onder andere het afvalwaterbehandelingssysteem en het 

luchtbehandelingssysteem. Oe werking van de zuurkasten en de ruimteventilatie wordt 

regelmatig door de TO gecontroleerd en getoetst aan de door de SBD gegeven eisen. De 

luchtfilters worden tijdig vervangen. 

12.8 Radiologische classificatiemethodiek 

Classificatie 

Radiologische classificaties zijn vastgesteld met betrekking tot: 

ruimten; 

handelingen en experimenten; 

personen; 

overige zaken. 

Deze classificaties worden vastgesteld door het hoofd V&M of door het hoofd SBD. 

Ruimten 

Oe classificatie van werkruimten (laboratoria) geschiedt in eerste instantie op basis van het 

voorzieningenniveau aan de hand van de eisen vermeld in de Richtlijn Radionuclidenlaboratoria 

[31. Aldus zijn de randvoorwaarden gegeven voor de werkzaamheden met radioactieve stoffen, 

die aldaar, zonder aanpassing van de bestaande voorzieningen, zouden kunnen worden 

uitgevoerd. 

Er is één laboratoriumvleugel met voorzieningen op "B-niveau" en twee vleugels met laboratoria 

met voorzieningen op "C-niveau". Het werkaanbod wordt zodanig over deze laboratoria 

verdeeld, dat de meest risicovolle handelingen in de "B-vleugel" plaatsvinden. Daarbij wordt de 

voor een B-laboratorium geldende activiteitsbegrenzing in acht genomen. 

Voorts zijn er enkele radiologische ruimten waarvoor een aparte classificatie geldt: de reactorhal, 

de twee bergplaatsen voor radioactieve bronnen en de ruimten voor verwerking en opslag van 

radioactief afval. Oe bronnenbergplaatsen en de afvalruimten staan onder exclusief beheer van 

de SBD. Voor de toegang tot en het verblijf in de reactorhal gelden speciale regels. 
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In de reactorhal is een gebied waar het dosistempo hoger is dan 1 0 pSv /h met kettingen afgezet 

en beperkt toegankelijk. In het aldus afgezette gebied bevinden zich uitsluitend experimenteerop

stellingen die vrijwel geheel geautomatiseerd zijn, zodat de experimentatoren daar slechts een 

klein deel van de werktijd behoeven te verblijven. 

Tenslotte zijn er de ruimten waarin uitsluitend externe bestraling mogelijk is: daar waar zich 

ingekapselde bronnen of toestellen bevinden. Hiervoor geldt een toegangsbeperking. Oe 

veiligheidsmaatregelen met betrekking tot dergelijke bronnen zijn nader beschreven in § 12.11. 

Oe classificatie van de verschillende radiologische ruimten is bij de toegang aangegeven met een 

opschrift en een kleurcodering. Voorts zijn er waarschuwings-en gebodsborden aangebracht. 

Handfllingsn met bijzonder risico 

In geval van voorgenomen handelingen met bijzonder risico, dat wil zeggen met activiteiten die 

de begrenzing, gegeven in bijlage 2 van de Richtlijn Radionuclidenlaboratoria [31 te boven gaat, 

wordt een veiligheidsrapport met risico-analyse voorgelegd aan het hoofd SBO. In de regel wordt 

de handeling uitgevoerd onder begeleiding of toezicht van de SBO. 

Experimsntsn bij de reactor 

Voor experimenten en bestralingen bij de reactor gelden aparte regels. Het stralingshygiinisch 

risico is een der aspecten waarop deze handelingen worden beoordeeld. Oe coördinatie van de 

procedurele gang van zaken berust bij het Hoofd HOR-Bedrijf. Deze is ervoor verantwoordelijk 

dat alle belanghebbende instanties, waaronder de SBD, bij de besluitvorming en uitvoering 

worden betrokken. 

Bij de totstandkoming van belangrijke procedures en bij de beoordeling van nieuwe experimenten 

(of modificaties van bestaande experimenten) vervult de Reactorveiligheidscommissie (AVC) een 

sleutelfunctie {zie ook hoofdstuk 13). In de AVC heeft behalve het hoofd V&M nog een andere 

stralingsdeskundige zitting. Zij toetsen de voorstellen op arbo- en milieuaspecten. 

De classificatie van de werkers geschiedt op basis van de dosiscriteria, vermeld in het BSK [2]. 

Bij de interpretatie wordt gebruik gemaakt van zowel de potentiêle blootstellingsniveaus op de 

werkplek, als de geregistreerde gegevens van de persoonsdosimetrie. 
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De indeling van de individuele werkers vindt plaats door het hoofd SBD of zijn plaatsvervanger. 

Daarbij wordt een zeer conservatieve benadering gevolgd. 

De als "A"- en "8"-werker ingedeelde personen ontvangen de wettelijk voorgeschreven fysische 

dosimetrie (BSK artikel 25) en medische begeleiding (BSK artikel34). 

De medische begeleiding van de radiologisch werkers geschiedt door de Bedrijfsgeneeskundige 

Dienst (BGD) van de TU Delft, die zich heeft verzekerd van de diensten van een erkende 

stralingsarts. 

12.9 Persoonlijke stralings- en besmettingscontrole 

Teneinde uitvoering te geven aan de regelgeving ter zake van de controle van personen op 

uitwendige bestraling alsmede in- en uitwendige besmetting, zijn de benodigde procedures en 

voorschriften opgesteld. 

Uitwendige bestraling 

Oe als radiologisch werkers ingedeelde personen ontvangen allen een persoonsdosismeter van 

een erkende en bevoegde instelling. Deze fungeert als "ambtelijke" dosismeter. Ook sommige 

andere werkers en studenten ontvangen van de SBD een dergelijke dosismeter. Daarnaast zijn 

diverse soorten "bedrijfsdosismeters" in gebruik, die bij het IRI worden uitgelezen. Alle verstrek· 

te persoonsdosismeters worden geselecteerd op de te verwachten stralings- en werkomstandig

heden. 

Tabel12-2: Persoonsdoses bij het tRI in 1994 

Personeelscategorie Dosisbereik in mSv 

< 0.3 0.3-1 > 1 

HOR-personeel 16 0 0 

Onderzoekers bij de HOR 32 5 0 

Overige stralingswerkers 139 2 0 

Totaal stralingswerkers 187 7 0 
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Blootstellingen aan uitwendige bestraling boven de wettelijk vastgestelde grenswaarden zijn bij 

het IRI nimmer voorgekomen. In tabel 12-2 zijn de in 1994 op "ambtelijke" persoonsdosismeters 

geregistreerde doses bij het IRI gegroepeerd weergegeven. Deze dosisverdeling mag als 

representatief worden beschouwd voor de laatste jaren. Op langere tijdschaal is er sprake van 

een dalende tendens, goeddeels als gevolg van de hantering van het ALARA-principe. 

lnwfiiJdige besmetting 

Onderzoek op inwendige besmetting vindt slechts incidenteel en in bijzondere gevallen plaats. 

Dit betreft bepaalde werkers bij beëindiging van de werkzaamheden, of personen die op grond 

van een mogelijke incidentele incorporatie voor nader onderzoek worden geselecteerd. Gezien de 

in aanmerking komende nucliden is dergelijk onderzoek tot dusverre steeds uitgevoerd in een 

totale lichaamsteller elders in den lande. Daarbij is nog nimmer een aantoonbare incorporatie aan 

het licht gekomen. 

De grootste kans op inwendige besmetting bij reguliere werkzaamheden bestaat niet bij werk 

verbonden met het reactorbedrijf, doch bij dat in de radiochemische laboratoria en bij de 

afvalbehandeling. De gehanteerde beperkingen volgens de "Richtlijn Radionuclidenlaboratoria" 

[3] genoemd in § 12.8, aangevuld met de toepassing van het ALARA-principe, leiden tot doses 

door inwendige besmetting die slechts een zeer kleine fractie van de jaardosislimiet kunnen 

bedragen. 

UitwfiiJdi'ge besmetting 

Krachtens de instructies moet een ieder bij het verlaten van de reactorhal en de B· en C· 

laboratoria zichzelf controleren op uitwendige besmetting. Daartoe zijn bij de toegangen tot deze 

ruimten hand-, voet- en kledingmonitoren (/J/y) geïnstalleerd. Bij overschrijding van de alarmgrens 

gaat een akoestisch alarm in de SBD-Ioge. Voorts zijn in de B- en C-laboratoria en bij de SBD 

draagbare besmettingsmonitoren aanwezig (/J, y, eventueel ook a) waarmee de werkers zich 

direct na werkzaamheden met open bronnen dienen te controleren. 

Bij geconstateerde persoonlijke besmettingen (huid of kleding) neemt de SBD de decontaminatie 

ter hand; indien mogelijk volgt vrijgave pas nadat geen meetbare besmetting meer aanwezig is. 
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12.10 Omgevingsmonitoring en -controle 

CIJntraal meet- en TIJIIistratiesysteem fCRSJ 

De SBD beschikt over een geïnstalleerd meet- en registratiesysteem voor de bewaking van 

stralings- en activiteitsniveaus. Het systeem is primair opgezet voor het bewaken van stralings

hygiênische omgevingscondities gerelateerd aan het reactorbedrijf. Er is echter geen recht

streekse koppeling met het beveiligingssysteem van de reactor. Het CRS heeft voor alle 

afzonderlijke meetpunten instelbare alarmeringsniveaus. Een CRS-alarm wordt doorgeleid naar de 

semafoon van de SBD-piketwacht. 

Activiteitscontrole van reactDI'bassinwatfH' 

Het primaire koelwater in het reactorbassin is licht radioactief als gevolg van activering van de 

bestanddelen van het water en de daarin opgeloste stoffen ("activeringsprodukten") en door het 

vrijkomen van geringe hoeveelheden vluchtige splijtingsprodukten. De meeste van deze 

radioactieve stoffen worden door het bassinwaterzuiveringssysteem (zie § 6.4) grotendeels uit 

het water verwijderd; daarnaast zorgt radioactief verval voor de eliminatie van de radioactieve 

stoffen met korte halveringstijd. 

De SBD neemt in de regel wekelijks, tegen het einde van de bedrijfsweek van de HOR, een 

monster van het reactorbassinwater waarin vervolgens de activiteitsconcentraties van de 

jodiumisotopen 1311 en 1331 worden bepaald. De activiteiten van deze splijtingsprodukten 

(halveringstijden respectievelijk 8 d en 20,8 h) geven een indicatie van de mate waarin zij uit de 

splijtstofelementen kunnen ontwijken, alsook van de goede werking van het bassinwaterzuive

ringssysteem. 

Activitei'tscontrole van afvalwatfH' 

Het afvalwater uit alle ruimten waar "open" radioactiveit aanwezig is, wordt opgevangen in een 

tanksysteem (zie ook § 12. 13). Alvorens de inhoud van een opvangtank mag worden geloosd, 

wordt een representatief monster van de inhoud door de Technische Dienst (TD) bij de SBD 

afgeleverd, alwaar de activiteit wordt gemeten. De uitslagen van de metingen worden door de 

SBD getoetst aan de lozingsnormen in de Kernenergiewet (Kew)-vergunning. 
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Activitsitscontrole van lucht 

Continu bemonstering en meting van lucht op P- en v-activiteit met behulp van een geïnstalleerd 

monitorsysteem vindt plaats in de reactorhal, het ventilatie-afvoerkanaal van de reactorhal, de 

ventilatieschacht van het gehele instituut, de ventilatie-afvoer van de afvalbunker en buiten het 

gebouw (zie bij CRS). Oe resultaten van de metingen in de ventilatie-afvoerkanalen worden 

getoetst aan de lozingsnormen in de Kew-vergunning. Bij een momentane overschrijding van de 

normen door een lozing uit de reactorhal worden de gasdichte hoofdisolatiekleppen automatisch 

gesloten. Oe SBO beschikt over mobiele luchtbemonsteringsapparatuur waarmee de luchtactivi

teit, gemiddeld over de bemonsteringsperiode, kan worden bepaald. 

OpfHNV/aktebesmettingen 

In § 12.9 is reeds aangegeven hoe controle op uitwendige personenbesmetting plaatsvindt. Oe 

daarbij vermelde besmettingsmonitoren spelen ook een rol voor het detecteren van besmettingen 

op werkoppervlakken en voorwerpen. 

Oe systematische (routinematige) controle op besmettingen in en buiten de laboratoria geschiedt 

door middel van droge veegproeven, die worden gemeten in de SBO-Ioge. Oe lokatie arbofuncti· 

onarissen (lAFs, zie § 12.2) zijn ingeschakeld bij de monsterneming. Daarnaast worden 

veegproeven genomen door LAFs en SBO bij incidentele werkzaamheden en van voorwerpen die 

radiologische ruimten verlaten. Oe SBO controleert middels veegproeven de oppervlakken van 

colli met radioactieve bronnen die het IRI binnenkomen of verlaten en van uitgaande vaten met 

radioactief afval. In de regel wordt reeds bij een detecteerbare activiteit op een veegproef 

opdracht tot decontaminatie gegeven. Na de decontaminatie volgt opnieuw een controle. 

Stralingsniveaus 

Continue meting van stralingsniveaus met betrekking tot een geïnstalleerd systeem vindt plaats 

in en om de reactorhal (zie bij CRS). Oe detectoren zijn ook geschikt om de lage stralingsniveaus 

bij normale omstandigheden te meten. 

Voorts zijn op de plaatsen waar bronnen van externe bestraling aanwezig zijn (met name in de 

reactorhal, in de laboratoria en in de waterbehandelingsruimte) en bij de SBO voldoende draag

bare stralingsmonitoren aanwezig. Op bepaalde plaatsen zijn tevens zogenaamde alarm(waar

schuwings)monitoren aangebracht. Periodiek meet de SBO het stralingsniveau (y, neutronen) op 

een groot aantal plaatsen in de reactorhal. 
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Het stralingsniveau aan de terreingrens wordt in normale bedrijfsomstandigheden bepaald door 

de natuurlijke achtergrondstraling. De bijdrage veroorzaakt door de veruit sterkste stralingsbron 

bij het IRI (de HOR) is slechts met gespecialiseerde meetapparatuur te meten (zie § 12.11 ). 

MlliiJUIIctivltflit in de naaste omgeving van het IR/ 

Periodiek worden door de SBD omgevingsmonsters genomen en gemeten. 

&lhfHII', controltl1111 onderhoud van stralingstniHitapparatuur 

Oe talrijke en diverse toepassingen van ioniserende straling bij het IRI maken een groot arsenaal 

aan stralinghygiënische meetapparatuur nodig. Deze stralingsmeetapparatuur dient te allen tijde 

in voldoende mate beschikbaar te zijn, dat wil zeggen aantal en goede werking moeten zijn 

gewaarborgd. Teneinde hieraan te voldoen wordt alle stralingshygiênische meetapparatuur 

aangeschaft, beheerd en onderhouden door de SBD. Meetapparatuur wordt op tijdelijke of 

permanente basis ter beschikking gesteld voor gebruik in de werkruimten. 

12.11 Bronnen van uitwendige bestraling 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de getroffen veiligheidsmaatregelen met betrekking 

tot (sterke) bronnen van externe bestraling: 

a. de reactor en de in het reactorbassin opgeslagen bestraalde splijtstofelementen; 

b. ingekapselde bronnen voor bestralingsdoeleinden; 

c. de Van de Graaft elektronenversneller; 

d. enkele röntgenapparaten. 

Voor deze bronnen geldt een pakket van veiligheidsmaatregelen, bestaande uit de volgende 

componenten: 

Toegangsbeperking van de ruimte. 

Toegangsbeperking tot de directe omgeving van de bron. 

Bron beveiligd tegen onbevoegde inbedrijfstelling. 

Bedrijfsvoorschriften. 

Signalering bedrijf. 

Waarschuwingstekens volgens voorgeschreven model, voorzien van het stralingssymbool 

met vermelding van het stralingsniveau en overige mededelingen. 
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Alarmstralingsmonitoren op bepaalde strategische plaatsen. 

Afscherming. 

StrsHngsnivtNiu buiten de tfiiTflin!JI'BnS 
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Oe voornaamste stralingsbron bij het IRI is de HOR. In mei 1992 zijn door TNO-Gezondheidson

derzoek metingen van het stralingsniveau verricht op het !Rl-terrein en vlak daarbuiten, in het 

kader van een door het Ministerie van VROM verstrekte onderzoekopdracht naar het stralingsni

veau en de bijdrage van 18N bij alle Nederlandse kerninstallaties [6]. 

Op enkele lokaties binnen de terreingrens, in de directe omgeving van de reactorhal, werd bij vol 

reactorvermogen een significante toename van het achtergrondniveau aangetroffen; de hoogste 

waarde van deze toename bedroeg circa 0,2 pGy/h (overeenkomend met circa 1 mSv/jaar). 

Aan de terreingrens wijkt het stralingsniveau niet meetbaar af van natuurlijke achtergrond (circa 

0,03 pGy/h na aftrek van de bijdrage van kosmische straling). Het toegevoegde stralingsniveau 

door het bedrijf van de HOR is aan de terreingrens zelfs met de speciale apparatuur van TNO 

niet meetbaar; het is kennelijk hooguit gelijk aan de meetdrempel (circa 1 nGy/h). Uit berekenin

gen van het IRI volgt een waarde van 0,27 nSv/h voor de gammastraling van de reactor en een 

neutronenbijdrage die een orde van grootte lager ligt. Deze waarde geldt ter plaatse van de 

dienstwoningen; dit is ook de richting waarin zich het minste afschermingsmateriaal bevindt. 

Bij een continu verblijf aan de terreingrens zal de toegevoegde stralingsdosis als gevolg van het 

HOR-bedrijf (circa 4.000 bedrijfsuren/jaar bij 2 MW), uitgaande van het resultaat van de !Rl

berekeningen, zonder additionele afscherming circa 1 pSv/jaar bedragen. Voor woningen mag 

een afschermings-reductiefactor van 0,25 worden aangenomen [51. 

Geconcludeerd mag worden dat het extra stralingsniveau aan de terreingrens ten gevolge van 

het reactorbedrijf ruimschoots voldoet aan de normen die door de overheid worden gesteld ( ~ 

40 pSv/jaar) [4,51. 

12.12 Transport van radioactieve stoffen en splijtstoffen 

lntflm transport 

Transport van radioactieve stoffen binnen de inrichting vindt uitsluitend plaats door medewer

kers die zijn geïnstrueerd met betrekking tot handelingen met de desbetreffende stoffen. 
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Bij het intern transport wordt door procedures en het gebruik van geschikte hulpmiddelen 

verspreiding van radioactief materiaal afdoende tegengegaan. Waar sprake is van een extern 

bestralingsrisico, wordt de bron voorzien van voldoende afscherming. 

Extsm transport 

Alle externe transporten van radioactieve stoffen (met uitzondering van splijtstofelementen) 

worden gecoördineerd door de SBD. Deze zorgt ervoor dat is voldaan aan de bij de wet gestelde 

eisen en regelt de organisatorische aspecten van het transport. Colli, die niet door de SBD zelf 

zijn verpakt worden alsnog gecontroleerd. 

Voor binnenlandse transporten wordt doorgaans gebruik gemaakt van het busje van het IRI. De 

inrichting en uitrusting hiervan voldoen aan de eisen voor het vervoer van zogenaamde •type-A 

colli". De transportcontainers worden stevig vastgezet op de vloer van de laadruimte. De vaste 

chauffeurs zijn goed geïnstrueerd en krijgen schriftelijke instructies en vervoersdocumenten mee. 

Voor transporten die niet in eigen beheer worden uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van 

erkende en bevoegde vervoerders. Voor de gang van zaken bij de afvoer van gebruikte 

splijtstofelementen gelden bijzondere procedures. 

12.13 Radioactief afval en lozingen 

Als uitvloeisel van de wetenschappelijke en bedrijfsmatige activiteiten bij het IRI is het ontstaan 

van radioactieve afvalstoffen onvermijdelijk. Het beleid van het IRI met betrekking tot deze 

afvalstoffen is: uitvoering van het ALARA-principe door het zoveel als redelijkerwijs mogelijk 

beperken van: 

de hoeveelheid (volume, activiteit); 

het onstaan van radiologisch ongunstig afval; 

de lozing in het milieu en de schadelijke gevolgen daarvan; 

de stralingsbelasting van medewerkers als gevolg van behandeling, opslag en afvoer. 

De radioactieve afvalstoffen kunnen als volgt worden onderscheiden: 

a. Vast afval. 

b. Vloeibaar afval. 

c. Gas-, damp- en aërosolvormig afval. 

d. Kadavers van met radioactiviteit ingespoten proefdieren. 
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e. Radioactieve bronnen. 

f. Speciaal afval. 

g. Gebruikte splijtstofelementen. 

Radioactieve afvalstoffen die op grond van de vergunningsvoorschriften of de hierboven 

aangegeven beleidsuitgangspunten van het IRI niet voor lozing in aanmerking komen, worden 

afgegeven aan de erkende ophaaldienst (COVRA). Daarvoor worden de door COVRA gestelde 

richtlijnen in acht genomen. Oe SBD verzorgt de contacten met COVRA, alsmede het transport

gereed maken van het afval in de door COVRA aangeleverde transportverpakkingen. In het kader 

van dit laatste verricht de SBD de metingen benodigd ter voldoening aan de gestelde eisen. 

Tenminste één- à tweemaal per jaar wordt het afval afgevoerd, teneinde het radiologisch risico 

van de opslag bij het IRI te beperken. In de laatste jaren gaat het om 50 à 60 vaten per jaar. Al 

het radioactieve afval, op de gebruikte splijtstofelementen na, wordt beschouwd als laag of 

middel radioactief afval. 

Oe gebruikte splijtstofelementen worden, na verwijdering uit de reactorkern, geruime tijd diep 

onder water in het reactorbassin opgeslagen. Bij de gebruikelijke manier van benutting van de 

HOR worden er per jaar circa 4 à 5 splijtstofelementen (HEU) verbruikt. Oe afvoer geschiedt tot 

dusverre naar speciale opslag/opwerkingsinrichtingen in het buitenland. Oe frequentie van 

afvoertransporten wordt in de praktijk in hoge mate door externe factoren bepaald. Het transport 

vindt plaats in een speciaal daarvoor bestemde, goedgekeurde transportcontainer. Hierbij worden 

de gebruikte elementen die voor afvoer in aanmerking komen, onder water in het reactorbassin 

in de container geplaatst. 

Transporten geschieden volgens vergunning, overeenkomstig de internationaal aanvaarde 

regelgeving en conform IAEA-richtlijnen, aangevuld met specifieke voorschriften van de 

betrokken landen. Sinds deingebruikname van de HOR zijn er in totaal een vijftal afvoertranspor

ten gerealiseerd, de laatste maal naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika in het najaar van 

1994. Eerdere transporten vonden plaats naar inrichtingen in Belgiê (1972 en 1973), Frankrijk 

(1976) en de Verenigde Staten (1980). 

Oe organisatie COVRA is belast met het ontwerpen van een toekomstige, nieuw te bouwen 

interim-opslagfaciliteit. Te zamen met andere Nederlandse reactorexploitanten neemt het IRI 

hierin deel. Op termijn is afvoer van de gebruikte HEU- en LEU-elementen naar deze faciliteit 

voorzien. Gelet op het lagere verbruikstempo van LEU-splijtstofelementen als gevolg van de 

langere bedrijfscyclus, zal de afvoer van deze elementen slechts met zeer lage frequentie 

behoeven te geschieden. 
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De organisatie en coördinatie van transporten van splijtstofelementen (nieuw en gebruikt) is in 

handen van de HOR-Bedrijfsgroep. De SBD houdt toezicht en verricht metingen. 

&IJHNking van de activiteit 

In § 12.6 is aangegeven hoe de SBD bij de aanschaf c.q. vervaardiging van radioactieve bronnen 

de activiteit in de afvalfase naar redelijkheid zoveel mogelijk tracht te beperken. Afval bestemd 

om te worden afgevoerd of geloosd, wordt, indien het relatief kortlevende nucliden bevat, eerst 

gedurende enige tijd op een veilige wijze opgeslagen. 

Scheiding aan de IJI'on 

In alle ruimten waar vaste en/of vloeibare afvalstoffen worden geproduceerd vindt scheiding 

plaats naar (mogelijke) radioactiviteit (r.a.), halveringstijd, fysische vorm en chemische eigen· 

schappen. In elk geval wordt gedifferentieerd naar de verschillende categorieën afval die COVRA 

onderscheidt. Zij worden tenminste eenmaal per week naar het centrale inzamelpunt van de SBD 

overgebracht. Daar worden de containers/zakken met afval nagemeten door de SBD, waarna het 

eventueel tot "niet-r.a." wordt verklaard. Grotere voorwerpen worden gesplitst in een r.a.- en 

een niet-r.a.-gedeelte. Regelmatig wordt het aldus gesorteerde afval door de SBD in COVRA· 

standaardcontainers overgebracht, die vervolgens worden opgeslagen in de speciale bunker voor 

radioactief afval (RA in figuur 3-1). 

VastradioactiefafVal 

Dit betreft papier, plastic, textiel en dergelijke, glaswerk, gebruikte luchtfilters en metaalafval dat 

apart verpakt wordt aangeleverd. Het afval dat na meting als "niet-r.a." is aangemerkt wordt 

verder als bedrijfsafval behandeld. Gebruikte filters uit het luchtbehandelingssysteem worden in 

plastic verpakt en enige maanden als mogelijk radioactief afval opgeslagen. Gewoonlijk blijkt uit 

metingen dat de filters dan als niet-radioactief afval kunnen worden afgevoerd. 

Vloeibaar radioactief afVal 

Dit betreft enerzijds vloeistoffen in gescheiden containers en anderzijds afvalwater dat via het 

gesloten intern leidingsysteem in de afvalwatertanks is opgevangen. 

Volgens de interne voorschriften dienen alle milieuschadelijke afvalvloeistoffen in containers te 

worden opgevangen. 
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Dit geldt ook voor de eerste spoelgangen van laboratoriumglaswerk en kleine hoeveelheden 

actieve decontaminatievloeistof. Op deze wijze wordt de activiteit in de afvalwatertanks beperkt 

gehouden tot een zeer kleine fractie van de totale "omzet". In de laboratoria bevinden zich voor 

dit doel geschikte containers die duidelijk gecodeerd en gelabeld zijn. Om veiligheidsredenen 

wordt het volume van het aldus opgeslagen afval beperkt gehouden en wordt het regelmatig 

afgevoerd naar het centrale inzamelpunt van de SBD. 

In § 12. 1 0 is de activiteitsmeting van effluenten beschreven. Indien de activiteitsconcentratie in 

een opvangtank de lozingslimietwaarde te boven gaat, staan de volgende mogelijkheden ter 

beschikking: 

a. de activiteit nog enige tijd laten vervallen; 

b. lozing te zamen met een of meer andere tanks; 

c. behandeling in de afvalwater-indampinstallatie. 

De laatstgenoemde methode is in de praktijk vrijwel uitsluitend nodig voor water, afkomstig van 

het regenereren van de ionenwisselaars van het reactorbassin. Er ontstaat door het indampen 

een residu waarin zich de meeste activiteit bevindt en een condensaat (destillaat) dat uitsluitend 

de nucliden bevat die zijn overgedestilleerd (met name getritieerd water). Het destillaat wordt 

overgepompt naar een opvangtank en onderworpen aan de normale procedure voor radioactief 

afvalwater. Het indampresidu wordt opgevangen in vaten voor vloeibaar radioactief afval. 

Gas-, damp- tHJ aërosolvormig radioactief afval 

Luchtgedragen activiteit ontstaat voornamelijk als gevolg van het reactorbedrijf en van werk

zaamheden in de radiochemische laboratoria. 

De reactorhal en de laboratoriumvleugels hebben elk een centraal ventilatie- en luchtbehande

lingssysteem, uitmondend in een gemeenschappelijke, 60 m hoge ventilatieschacht. De 

ingeblazen lucht wordt gefilterd. In het uitlaatgedeelte van elk systeem bevinden zich absoluut

filters. Daarnaast is elke zuurkast voorzien van een filter. De Technische Dienst (TD) zorgt voor 

de regelmatige controle op goede werking en vervanging van de filters. De filters verhinderen op 

efficiënte wijze de lozing van aërosolvormige activiteit in het milieu. Zij zijn echter niet berekend 

op de retentie (vasthouden} van gassen en dampen. 

Bij het reactorbedrijf komt 41Ar vrij, ontstaan door activering van het in lucht en water aanwezige 

argon. De produktie en verspreiding van 41 Ar kan niet geheel worden tegengegaan. 
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Voorts komt door verdamping van reactorbassinwater waterdamp in de reactorhal vrij, waarin 

zich vluchtige radionucliden (3H, 14C, 131 1) bevinden. Dit is slechts te voorkomen door ingrijpende 

technische voorzieningen aan het reactorbassin. Retentie van 41Ar, 3H, 14C en 1311 in de 

luchtafvoer van de reactorhal vereist ingrijpende technische voorzieningen en wordt, gezien het 

radiologisch risico van de geloosde activiteit, niet verantwoord geacht (zie de hiernavolgende 

paragraaf). 

De activiteitsmeting van luchtgedragen effluenten is in § 12.1 0 beschreven. Bij een te hoge 

luchtactiviteit in de reactorhal kan lozing worden voorkomen door de isolatiekleppen te sluiten. 

Indien het kortlevende nucliden betreft, zoals 41Ar, kunnen deze binnen het reactorinsluitsysteem 

tot een acceptabel niveau vervallen. Wanneer de halisolatiekleppen zijn gesloten als gevolg van 

een te hoge luchtactiviteit, mogen zij slechts weer worden geopend na toestemming van het 

hoofd V&M, het hoofd SBD of diens plaatsvervanger. 

Gasvormig radioactief afval dat zich in een gesloten omhulling bevindt, wordt aan COVRA 

afgegeven als "radioactieve bron 11
• 

Radioactieve kadavers 

Kadavers van met radioactieve tracers ingespoten proefdieren worden in plastic verpakt en in 

diepgevroren toestand bewaard. Afvoer door COVRA vindt plaats in speciale koelboxen, tegelijk 

met de afvoer van het overige radioactief afval. 

Speciaal afval 

Hieronder valt radioactief afval dat niet valt onder de begripsomschrijving van COVRA van vast 

of vloeibaar afval of "radioactieve bron 11
• Gesloten telpotjes met vloeibare inhoud worden in 

daartoe bestemde vaten aan COVRA afgegeven. 

Radioactieve bronnen 

Radioactieve bronnen die niet meer (kunnen) worden gebruikt worden aan COVRA afgegeven. 

De benodigde omhulling wordt door COVRA voorgeschreven en/of verstrekt. 
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12.14 Gevolgen van de lozingen bij ongestoord bedrijf van de HOR 

In 1990 is door het ECN, in opdracht van het Ministerie van VROM, een modelmatige studie 

verricht naar de stralingsdoses ten gevolge van de activiteitslozingen van Nederlandse nucleaire 

installaties [7]. Het IRI heeft ten behoeve van deze studie de benodigde gegevens verstrekt 

betreffende de geschatte activiteitslozingen, voor zover deze konden worden toegerekend aan 

het reactorbedrijf. In deze paragraaf worden de resultaten van genoemde studie die op het IRI 

betrekking hebben weergegeven. 

Activiteitslozingen in de lucht 

Als gevolg van het HOR-Bedrijf bevinden zich geringe hoeveelheden radioactieve stoffen in de 

lucht die uit het reactorinsluitsysteem worden afgevoerd. Deze lucht wordt geloosd via het 

ventilatiesysteem beschreven in hoofdstuk 4. 

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven zijn 41Ar, 3H, 1311 en 14C te beschouwen als de 

voornaamste nucliden die langs deze weg worden geloosd. De in de ECN-studie [7) berekende 

doses zijn weergegeven in tabel 12-3. 

Voor een betrouwbare schatting van de geloosde 14C-activiteit (in de vorm van C02) ontbreken 

de benodigde meetgegevens. Indien wordt verondersteld dat deze even groot zou zijn als die van 
3H (hetgeen niet waarschijnlijk is), dan zouden de corresponderende dosiswaarden ongeveer een 

factor 3 kleiner zijn dan die voor 3H. 

Tabel12-3: Berekende doses ten gevolge van lozingen in de lucht door het IRI 

Nuclide Halve- Geloosde Max. individuele Collectieve eff. 

ringstijd activiteit effectieve dosis dosis in NL 

(Bq/jaar) (Sv/jaar) (mensSv/jaar) 

41Ar 1,83 h < 1012 10"8 4.10-4 

3H 12,3 j 109 3.10"11 3.10"8 

1311 8d 106 10"11 10-6 

Oe hier gegeven waarden voor de maximale individuele dosis voldoen ruim aan de normstelling 

van de overheid [4, 51. 
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Aangezien de lozingen plaatsvinden via de 60 m hoge ventilatieschacht, worden de maximale 

activiteitsconcentratie op grondniveau en de maximale individuele dosis bereikt op 0,8 km ten 

noord-oosten van de HOR. Daar bevindt zich een knooppunt van autowegen (zie figuur 3-2). 

In tabel 12-3 is te zien dat zelfs een verhoging van de actuele lozingen met een factor 1 0 zou 

leiden tot maximale individuele doses ver beneden het zogenoemde secundaire toetsinganiveau 

van de overheid [5], dat overeenkomt met 4.1 o·7 Sv/jaar. 

Activiteitslozingen in water 

De behandeling van (mogelijk) radioactieve vloeistoffen is beschreven in de voorgaande 

paragraaf. Lozingen van afvalwater door het IRI vinden uitsluitend plaats in het gesloten 

gemeentelijk riool van Delft. Het Delftse rioolwater wordt naar Den Haag gepompt, alwaar het 

wordt behandeld in de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Houtrust. 

Het door het IRI geloosde afvalwater uit de opvangtanks is door de SBD getoetst aan de door de 

overheid gestelde norm. In de praktijk wordt jaarlijks circa 1.500 m3 afvalwater op deze wijze 

gecontroleerd geloosd; daarin bevindt zich circa 107 Bq aan radioactieve stoffen. Het grootste 

gedeelte van dit afvalwater is niet rechtstreeks afkomstig van het reactorbedrijf. De aldus 

geloosde activiteiten worden in de ECN-studie [71 als zo gering gekwalificeerd dat zij in het 

onderhavige rapport niet worden beschouwd. Een (zeer conservatieve) indruk van de maximale 

individuele dosis kan men krijgen door te veronderstellen dat de gehele activiteitslozing uit het 

nuclide 137Cs bestaat. Een lozing van 107 Bq 137Cs in het riool komt overeen met een maximale 

individuele dosis van circa 1/400ste van het zogenoemde secundaire toetsinganiveau van de 

overheid [5]. Wegens de toepassing van het ALARA-principe wordt in de toekomst geen 

essentiële toename van de geloosde activiteit verwacht. 

Geconcludeerd kan worden dat de dosisconsequenties van de lozingen in water ruimschoots 

voldoen aan de normstelling van de overheid [4, 51. 

Optelbaarbeid van maximale indMduele doses 

De berekende maximale individuele doses buiten de inrichting als gevolg van externe straling (zie 

§ 12.11 ), lozingen in lucht en lozingen in water zijn niet optelbaar, aangezien zij worden 

ontvangen op geheel verschillende lokaties. Zelfs bij sommering voldoen zij echter aan de door 

de overheid gestelde normstelling [4, 51. 
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12.15 Planning, rapportage, verslaglegging 

Planning 

In het kader van de jaarlijkse begratingsvoorbereiding bij het IRI wordt een Jaarplan V&M met 

begroting geconcipieerd door het hoofd V&M. Het concept-jaarplan V&M wordt door de directie 

voorgelegd aan de interne adviescommissies en vervolgens vastgesteld. 

Rapportage, verslaglegging 

De SBD legt alle meetgegevens op een gestandaardiseerde wijze vast in het geheugen van een 

computer. 

Gegevens betreffende niet-routinematige voorvallen of verrichtingen worden schriftelijk 

vastgelegd in SBD-meetrapporten. 

Eenmaal per kwartaal wordt een SBD-kwartaalverslag uitgebracht, dat wordt toegezonden aan 

de interne belanghebbenden, onder andere de directie en de afdelingshoofden. Het kwartaalver

slag wordt vervolgens door de directie besproken met het hoofd V&M. Dit bevat onder meer 

overzichten van de geregistreerde persoondoses en van de lozingen in het milieu. Deze gegevens 

worden ook opgenomen in de kwartaalverslagen van het HOR-Bedrijf, die aan de overheid 

worden toegezonden. 

Samenvattende overzichten van de voor de V&M-zorg relevante feiten worden gegeven in de 

!Rl-jaarverslagen en in het jaarverslag V&M. In het V&M-jaarverslag wordt een overzicht gege

ven van de resultaten van het V&M-beleid van het voorafgaande jaar, met referte aan het 

jaarplan. 

12.16 Maatregelen in verband met incidenten 

Het IRI heeft een Bedrijfsnoodplan (zie hoofdstuk 20), dat de maatregelen bevat welke zijn 

genomen met betrekking tot alle soorten noodsituaties die zich in het instituut kunnen voordoen. 

Het voorziet zowel in noodsituaties waarbij de reactor rechtstreeks is betrokken, als in gevallen 

waarbij de bedreiging op een andere plaats in het instituut ontstaat (bijvoorbeeld brand in een 

laboratorium). 
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Automatische melding van noodsituaties vindt plaats via het CRS (zie § 12.1 0). Op diverse 

strategische plaatsen bevinden zich voorts drukknopmelders waarmee noodsituaties (brand, 

radioactieve besmetting, ongeval met persoonlijk letsel) kunnen worden doorgegeven aan de 

loges van de conciërge en de SBD. 

In de Veiligheidstechnische Specificaties (zie hoofdstuk 17) is vastgelegd hoe "bijzondere 

gebeurtenissen" (bedrijfsstoringen, ongevallen of andere voor de kerntechnische veiligheid van 

betekenis zijnde voorvallen of afwijkingen) worden gemeld aan de toezichthoudende overheid. 

De bijzondere gebeurtenissen worden onderscheiden in twee categorieën. Gebeurtenissen van 

categorie I dienen binnen 24 uur te worden gemeld aan de Directeur van de Kernfysische Dienst, 

gevolgd door een schriftelijk rapport binnen 2 weken. Voor gebeurtenissen van categorie 11 

volstaat een schriftelijke rapportage binnen een maand. 

12.17 
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13. BEDRIJFSVOERING 

De inbedding van de reactorbedrijfsvoering in het geheel van de organisatie die het IRI is wordt 

uiteengezet in dit hoofdstuk. De opbouw is als volgt: 

Algemeen(§ 13.1). 

De bedrijfsvoeringsorganisatie van de HOR (§ 13.2). 

Opleiding(§ 13.3). 

Beoordeling en audit ( § 13.4). 

Bedrijfsinstructies en procedures (§ 13.5). 

Onderhoud, beproeving en inspectie ( § 13.6). 

Bewaking en beveiliging(§ 13.7). 

Bedrijfsgegevens en documenten (§ 13.8). 

13.1 Algemeen 

Het aantal personen dat tijdens normaal bedrijf in het instituut werkzaam is, bedraagt ongeveer 

200. Het grootste deel hiervan wordt gevormd door personen die een dienstverband hebben met 

de TU Delft; daarnaast zijn er enige tientallen studenten en stagiaires, alsmede een aantal 

gastmedewerkers. Niet in bovengenoemd aantal inbegrepen zijn cursisten die gedurende een 

relatief korte periode (enkele weken) op het instituut verblijven en bezoekers. Deze categorieën 

kunnen enige tientallen personen per dag omvatten. In figuur 13-1 wordt een structuurschets 

van de !Rl-organisatie gegeven. 

Alle beheersaspecten die het IRI betreffen, vallen onder de verantwoordelijkheid van het College 

van Bestuur van de TU Delft. Dit college vertegenwoordigt de TU Delft als houder van alle 

vergunningen die uit hoofde van de Kernenergiewet zijn verleend inzake de activiteiten bij het 

IRI. Het !Rl-bestuur is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De 

wetenschappelijke disciplines en het programma onderwijs zijn de gebruikers van de HOR. 

Voor het beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering van de HOR gelden de volgende uitgangspun

ten: 

Veiligheid, waarbij de door de overheid gestelde voorwaarden en andere in nationaal en 

internationaal verband ontwikkelde criteria als randvoorwaarden gelden. 

Optimale beschikbaarheid van de HOR als experimenteerfaciliteit en bron van neutronen 

voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 
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I INSTITUUTSBESTUUR I I COLLEGE VAN BESTUUR I 
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t~ETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR! 
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REACTORFYSICA STRALINGSCHEMIE RADIOCHEMIE STRALINGSfYSICA 

I I I 
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INTERNE DIENST 

ECHNISCHE DIENS VEILIGHEID BOU~ZAKEN EN K~ALITEITSZORG 
EN MILIEU BEVEILIGING 

Figuur 13-1 : Organisatieschema van het IRI 

Het beleid van het instituut is gericht op doorlopende aandacht voor nucleaire en conventionele 

veiligheid en voor de gezondheid en het welzijn van de werknemers. De zorg voor nucleaire en 

conventionele veiligheid staat onder controle van het programma Veiligheid en Milieuzorg. De 

elementen gezondheid en welzijn vallen merendeels onder de Gezondheidsdienst van de TU 

Delft. 

Het beleid met betrekking tot nucleaire veiligheid, zie ook hoofdstuk 12, gaat uit van: 

Het binnen de wettelijke en vastgestelde grenzen houden van de stralingsblootstellings

niveaus. 

Het zo laag mogelijk houden van de stralingsblootstellingsniveaus. 

De voorbeeldfunctie van het IRI als opleidingsinstituut. 

Het vastleggen van alles wat er met radioactieve stoffen gebeurt. 
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Teneinde deze uitgangspunten te verwerkelijken, heeft het IRI - aansluitend bij het bestaande 

organogram - een organisatiesysteem ingericht gebaseerd op kwaliteitszorg, zie hoofdstuk 18. 

Hoofdelementen zijn management en organisatie, reactorbedrijf en reactorontwikkeling, onder

steuningsfuncties en wetenschap. 

Binnen deze vier kwaliteitssystemen is sprake van: 

(Plannen voor) adequate opleiding. Voor iedere activiteit waarbij de HOR een rol speelt 

wordt geëist dat het uitvoerend personeel adequaat is opgeleid. Binnen het IRI bestaat 

hiervoor een opleidingsplan. 

Beschikbaarheid van systemen die geschikt zijn om veiligheid te garanderen en die na 

beproeving kunnen worden ingezet. 

Bedrijfsprocedures die een veilig gebruik van de HOR mogelijk maken. 

ledere nieuwe medewerker van het IRI, hieronder tevens te verstaan gasten, bezoekers en 

promovendi onder meer, volgt een introductiecursus en heeft de beschikking over een Handwij

zer IRI die onder andere veiligheidsinstructies van het IRI bevat. Slechts bij een verblijf korter dan 

3 maanden is een nieuwe medewerker vrijgesteld van het volgen van de introductiecursus. Op 

deze wijze wordt iedere werknemer op de hoogte gesteld van de veiligheidsorganisatie bij het 

IRI. Deze organisatie omvat de Reactorveiligheidscommissie en het programma Veiligheid en 

Milieuzorg. 

Dit programma bestaat uit de Stralingsbeschermingsdienst (SBO) en de Dienst Conventionele 

Veiligheid (OCV) en houdt toezicht op en adviseert met betrekking tot de arbeidsomstandigheden 

en milieubescherming, zie hoofdstuk 12. Voor de niet-routinematige stralingswerkzaamheden 

verleent de SBD ondersteuning aan HOR-bedrijf. 

Een bedrijfsnoodplan, zie hoofdstuk 20, is opgesteld dat voorziet in organisatorische maatrege

len in geval van (niet)-nucleaire incidenten en ongevallen bij het IRI. 

13.2 De bedrijfsvoeringsorganisatie van de HOR 

De zorg voor de bedrijfsvoering van de tot het IRI behorende Hoger Onderwijsreactor (HOR) is 

door het College van Bestuur opgedragen aan de Wetenschappelijk Directeur van het IRI. Hierbij 

zijn de wettelijke voorwaarden - zoals die zijn vastgelegd in de uit hoofde van de Kernenergiewet 

aan de TU Delft verleende vergunning- strikt in acht genomen. 
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In het desbetreffende collegebesluit is tevens vastgelegd dat de Wetenschappelijk Directeur 

wordt voorzien van de daartoe benodigde middelen en bevoegdheden. Het instituut is hiërar

chisch georganiseerd en kent geen naast elkaar staande beheers- en bestuurslijn. 

De Wetenschappelijk Directeur (WO) voert samen met de Bedrijfsdirecteur (80), die de leiding 

heeft over de Algemene Dienst, de directie over het instituut. 

In figuur 13-2 is de structuur van de HOR-bedrijfsvoeringsorganisatie weergegeven. De Reactor

veiligheidscommissie (AVC) beoordeelt en verifieert het reactorbedrijf en adviseert de WO in 

zaken met betrekking tot de veiligheid van het reactorbedrijf. 

VETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR ----- REACTORVEILIGHEIDSCOMMISIE 

HOOFD HOR-ONTVIKKELING HOOFD HOR-BEDRIJF 

MEDEVERKERS ONTVIKKELING 

CHEF BEDIENINGSGROEP CHEF BEDIENINGSGRDEP 

Figuur 13-2: Organisatieschema van de HOR 

.--------+ ---------, 

STAFMEDEVERKER 
BEDRIJFSBURO 

I 
I 
I 
I 
I 

HOOFD TECHNISCHE DIENST 
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De RVC is samengesteld uit personeelsleden van het IRI, die op de volgende gebieden deskun

digheid dienen in te brengen: kerntechniek, reactorfysica, reactorbedrijf, chemie en radiochemie, 

instrumentatie en regeling, mechanische en elektrische systemen en stralingsbescherming. 

Taken, samenstelling en werkwijze van de RVC zijn door de WO schriftelijk vastgelegd. 

De dagelijkse operationele en ondersteunende werkzaamheden bij de HOR en de daaraan gelieer

de faciliteiten worden uitgevoerd door bedieningsgroepen, bestaande uit een chef en normaliter 

twee operators. De chefs bedieningsgroep rapporteren aan het hoofd HOR-Bedrijf. De medewer

kers van de Technische Dienst (TD) zijn werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de chef 

Technische Dienst. Deze rapporteert voor alle HOR gebonden activiteiten aan het Hoofd HOR-B. 

De te volgen procedures, instructies en voorschriften ter zake van de bedrijfsvoering van de 

HOR maken deel uit van het kwaliteitssysteem van de HOR. 

13.2.1 Organieke functieomschrijving 

In de organieke functieomschrijvingen voor de medewerkers van de HOR zijn per functie de 

hoofdbestanddelen en de uitwerkingen daarvan vastgelegd. In de omschrijvingen is ook de 

specifieke informatie per functie weergegeven. Per functie zijn de functie-eisen vastgelegd, 

waarin voor zover van toepassing ook opleidingseisen voor bijvoorbeeld EHBO en brandweer zijn 

opgenomen. 

Het Hoofd HOR-Bedrijf is bevoegd het reactorbedrijf op eigen gezag te laten onderbreken of te 

doen hervatten, personen toegang tot de reactorhal of regelkamercomplex te ontzeggen of te 

laten ontzeggen, bestralingsopdrachten en/of experimenten niet te laten uitvoeren en het werk

programma HOR aan te passen. 

13.2.2 Bezetting bedieningsgroep 

De reactor wordt achtereenvolgens door een morgen-, avond- en nachtploeg in semi-continu

dienst bedreven. Overdag is naast de morgenploeg ook een dagploeg aanwezig voor de dagelijk

se werkzaamheden en eventueel als reserveploeg in geval de morgenploeg niet voltallig is. ledere 

ploeg (bedieningsgroep) bestaat uit een chef en volgens de regel twee (maar tenminste één) 

operator(s). De chef bedieningsgroep heeft de zorg voor de goede werking van de HOR. Zijn 

taken en bevoegdheden en die van de operators zijn omschreven. Hij dient ervoor te zorgen dat 

de HOR volgens het werkschema in bedrijf is. Alle zich voordoende zaken die betrekking hebben 

op het reactorbedrijf, worden geregistreerd. 
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Bij bijzondere werkzaamheden, zoals het verplaatsen van splijtstofelementen of van de reactor

brug, dienen voldoende medewerkers aanwezig te zijn om deze werkzaamheden op verantwoor

de wijze uit te kunnen voeren; de voorwaarden zijn aangegeven in hoofdstuk 17. Voor dergelijke 

activiteiten dient het Hoofd HOR-Bedrijf schriftelijk toestemming te geven. 

13.3 Opleiding 

Bij de aanstelling van medewerkers van de HOR worden opleidingseisen gesteld die functie

afhankelijk en functie-onafhankelijk zijn. Na de aanstelling volgt over het algemeen, afhankelijk 

van de reeds genoten opleiding en ervaring, een meer specifiek op de taakvervulling gerichte 

opleiding. Daarnaast dient iedere medewerker aan trainingsprogramma's deel te nemen. De 

jaarlijkse trainingsprogramma's staan borg voor het kwalitatief op peil houden of uitbreiden van 

kennis. Zij maken deel uit van het integrale !Rl-opleidingsprogramma. Periodiek wordt een intern 

trainingsprogramma opgesteld waaraan zowel medewerkers van de HOR als van wetenschappe

lijke afdelingen kunnen deelnemen. Hierbij komen naast technische ook algemene zaken zoals 

stralingshygiëne, EHBO, brandwacht, kwaliteitszorg en arbo ter sprake. Teneinde de kennis op 

het gebied van techniek en methodieken te verbreden vindt regelmatig detachering van chefs en 

operators bij andere onderzoekreactoren plaats. Per jaar worden de gevolgde opleidingen per 

medewerker en de behaalde resultaten per medewerker van de programma's door respectievelijk 

het Hoofd HOR-Bedrijf of HOR-Ontwikkeling vastgelegd. 

13.4 Beoordeling en audit 

Bij de beoordeling van werkzaamheden aan veiligheidsrelevante systemen wordt onderscheid 

gemaakt tussen het beoordelen van storingen en afwijkingen en het beoordelen van nieuwe on

derzoekopstellingen of wezenlijke modificaties van bestaande opstellingen op veiligheidsas

pecten. 

13.4.1 Beoordeling van storingen en afwijkingen 

Om te bereiken dat afwijkingen van de gewenste gang van zaken worden gecorrigeerd bestaat 

een systeem waarmee afwijkingen worden vastgelegd, geanalyseerd en afgehandeld. De inven

tarisatie en evaluatie van storingen en afwijkingen worden uitgevoerd door de stafmedewerker 

Bedrijfsbureau HOR, zonodig met ondersteuning van de medewerker HOR-Ontwikkeling belast 

met kwaliteitstaken, om na te gaan wat tot de storing en afwijking heeft geleid en om eventuele 

maatregelen ter verbetering te kunnen treffen. 
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Voor de afhandeling van afwijkingen in documentatie van de HOR is eveneens een procedure 

opgesteld. 

13.4.2 Beoordeling van onderzoekopstellingen 

Een voorstel voor een nieuwe experimenteeropstelling of een wezenlijke wijziging aan een 

bestaande opstelling wordt op basis van een globale projectomschrijving eerst door het Hoofd 

HOR-Bedrijf beoordeeld op veiligheidsaspecten. Op grond van deze beoordeling en in overleg met 

de voorzitter van de Reactorveiligheidscommissie (RVC) wordt besloten of een veiligheidsrapport 

moet worden opgesteld. Dit rapport wordt door de RVC beoordeeld. Deze commissie brengt 

advies uit aan de Wetenschappelijk Directeur (WO) over alle veiligheidsaangelegenheden betref

fende de HOR. Of een opstelling gerealiseerd en in gebruik mag worden genomen is in laatste 

instantie een beslissing onder verantwoordelijkheid van de WD. 

Voor het opstellen van een veiligheidsrapport heeft de RVC richtlijnen opgesteld, zie hoofdstuk 

11 • De karakteristieken van de opstelling die zeker behandeld moeten worden zijn de nucleaire, 

radiologische, thermohydraulische, mechanische, chemische en procesmatige aspecten. 

Met betrekking tot de radiologische karakteristieken dienen onder meer de toepassing van het 

ALARA-principe zichtbaar te worden gemaakt en de activeringsaspecten te worden behandeld in 

verband met de risico's bij bedrijf en ontmanteling. 

De controle op de naleving door experimentatoren van de adviezen van de RVC berust in laatste 

instantie bij de WD. In de praktijk gebeurt dit met name vanwege de programma's HOR-Bedrijf 

en Veiligheid en Milieuzorg, in het kader van het interne kwaliteitszorgsysteem (zie hiervoor ook 

hoofdstuk 18). 

13.4.3 Audit 

Een aantal activiteiten die deel uitmaken van de bedrijfsvoering van de reactorinstallaties zijn 

ondergebracht in het kwaliteitsborgingssysteem, zie hoofdstuk 18. Bij de HOR worden interne 

audits gehouden door de kwaliteitsborgingsmanager (KBM). De te houden audits worden al dan 

niet vooraf gemeld met een overzicht van de te beoordelen elementen. De bevindingen en de te 

ondernemen acties worden door de KBM gerapporteerd aan het Hoofd HOR-Bedrijf en de Weten

schappelijk Directeur. 
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13.5 Bedrijfsinstructies en procedures 

In de veiligheidstechnische specificaties, hoofdstuk 17, zijn de voorwaarden beschreven waar

aan systemen, componenten van systemen en de organisatie van het IRI moeten voldoen om de 

HOR zodanig te kunnen bedrijven dat de veiligheid van personeel, omwonenden en het milieu is 

gewaarborgd. Er zijn schriftelijke instructies en handelwijzen van kracht, met inbegrip van van 

toepassing zijnde controlelijsten die zijn beoordeeld door de Reactorveiligheidscommissie en 

goedgekeurd door de Wetenschappelijk Directeur en die dienen te worden opgevolgd in onder 

meer de volgende werksituaties: 

Starten, bedrijf en stoppen van de reactor. 

Installatie en verwijdering van splijtstofelementen, regelstaven, experimenten en experimen

teeropstellingen. 

Te ondernemen acties ter correctie van specifiek en te voorzien mogelijk niet-functioneren 

van systemen of componenten, met inbegrip van reacties op alarmsignalen, veronderstelde 

lekkage van het primair koelsysteem en abnormale voorvallen. 

Onverwachte situaties, gepaard gaande met mogelijk of feitelijk vrijkomen van radioactief 

materiaal, met inbegrip van evacuatievoorzieningen, opnieuw betreden, herstellen en medi

sche ondersteuning. 

Onderhoudswerkzaamheden die invloed op de reactorveiligheid kunnen hebben. 

Periodieke inspectie van reactorinstrumentatie en veiligheidssystemen, stralingsmonitoren 

en luchtbemonsteringssystemen. 

Beveiligingsplan van de installatie. 

Bij wezenlijke veranderingen in bovenstaande handelwijzen dient advies te worden gevraagd aan 

de Reactorveiligheidscommissie. Naast de bedrijfsinstructies is onafhankelijk hiervan het Be· 

drijfsnoodplan, zie hoofdstuk 20, van kracht, waarin de maatregelen zijn opgenomen ten behoe

ve van alle soorten noodsituaties die zich in het instituut kunnen voordoen, zoals brandalarm, 

halalarm, gebouwalarm en gebouwontruiming. Oe geoefendheid van de leden van de Bedrijfa

hulpverleningsorganisatie wordt op peil gehouden door middel van vaste oefeningen en instruc

ties. 
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13.6 Onderhoud, beproeving en inspectie 

13.6.1 Algemeen 

Het Hoofd van het programma HOR-Bedrijf is direct verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van 

de reactor. Het Hoofd van de Technische Dienst (TD) valt voor wat betreft het onderhoud, 

beproeving en inspectie van de HOR functioneel onder het Hoofd HOR-Bedrijf. Het Hoofd TD 

stelt in overleg met de stafmedewerker van het Bedrijfsbureau HOR het onderhoudsprogramma 

op, dat door het Hoofd HOR-Bedrijf wordt geautoriseerd. Het voor het IRI ontwikkelde onder

houdssysteem is in hoofdzaak preventief. Voor het preventief onderhoud dat door de TD wordt 

uitgevoerd, zijn de werkzaamheden schriftelijk vastgelegd in de vorm van dag,- week,- maand,

kwartaal- en jaarprogramma' s. De uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden alle geregis

treerd. 

13.6.2 Systemen, apparatuur en installatie-onderdelen 

Om een veilige en goede werking van de reactor en hulpinstallaties te kunnen waarborgen wordt 

zorgvuldig onderhoud uitgevoerd aan systemen, apparatuur en onderdelen die alle deel uitmaken 

van de reactor en de hulpinstallaties. Behalve preventie is ook de nazorg een belangrijk facet van 

het onderhoudsprogramma. De volgende systemen en apparatuur kunnen ten aanzien van het 

onderhoudsprogramma worden onderscheiden: 

reactorinstallatie; 

insluitsysteem; 

koelsystemen; 

reactorinstrumentatie; 

demiwateraanmaak- en zuiveringssysteem; 

luchtbehandelingssysteem; 

afvalwaterbehandelingssysteem; 

persluchtsysteem. 

13.6.3 Inspectie- en/of beproevingscriteria 

De criteria die voor de inspectie en beproeving van de in § 13.6.2 genoemde systemen en 

apparatuur worden gehanteerd zijn, voor zover van toepassing, vastgelegd in de vergunnings

voorwaarden, het door de Overheid verleende Bewijs van Onderzoek en Beproeving (BOB), 

Veiligheidstechnische Specificaties, procedures, instructies en checklijsten. 
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13.6.4 Inspectie- en/of beproevingsperioden 

Afhankelijk van de aard en plaats van het onderhoud, beproeving en inspectie, wordt dit tijdens 

reactorbedrijf of voor iedere reguliere inbedrijfname uitgevoerd of tijdens de jaarlijkse reactoron

derhoudsperiode. Voor de lekdichtheidsbeproeving van het insluitsysteem en voor het Algemeen 

Onderzoek zijn door de toezichthoudende overheid de termijnen vastgesteld. Overige perioden 

zijn vastgelegd in procedures, het jaarlijkse werkprogramma van de HOR en het onderhoudspro

gramma van de TD. 

13.6.5 Verantwoordelijkheden 

Onderhoud, beproeving en inspectie worden zowel door medewerkers van de HOR en TD uitge

voerd als door externe firma's, waarmede veelal onderhoudscontracten zijn afgesloten. De 

opdrachten aan de externe firma's worden door de TU-Gebouwendienst onder de verantwoorde

lijkheid van de Wetenschappelijk Directeur verstrekt. Aan de eisen van kwaliteitsborging wordt 

voldaan door de hiertoe getroffen regeling met de moederorganisatie, zie § 18.6. In verband met 

de benodigde deskundigheid wordt het toezicht op de uitvoering door het IRI uitgevoerd. De 

taken met betrekking tot onderhoud, beproeving en inspectie tussen de HOR en de TD zijn 

afgebakend en vastgelegd. Het Hoofd HOR-Bedrijf is verantwoordelijk voor het naar behoren 

doen uitvoeren van alle onderhouds-, beproevings-en inspectietaken voor de HOR en hulpinstal

laties. 

13.6.6 Goedkeuring van het uitgevoerde onderhoud 

Opdrachten tot onderhoud aan de HOR en hulpinstallaties worden door het hoofd HOR-Bedrijf 

aan medewerkers van de HOR of aan het Hoofd TD schriftelijk verstrekt, onder vermelding van 

de verificateur die na de uitgevoerde werkzaamheden de controle dient uit te voeren. 

13.6.7 Hervatting van het reactorbedrijf na onderhoud 

Het onderhoud, de beproeving en de inspectie worden door gekwalificeerde medewerkers van de 

HOR en de TD uitgevoerd. Na de routinematige beproeving/inspectie van alle instrumentatie in 

de regelkamer en van overige relevante systemen en systeemonderdelen wordt de reactor 

doorgaans aan het begin van de week, na acceptatie en aftekening door de chef bedienings

groep in bedrijf genomen. Dit is vastgelegd in de Bedrijfsinstructie voor de HOR. 
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Een overeenkomstige procedure wordt gevolgd nadat het routinematig onderhoud in de reactor

onderhoudsperiode heeft plaatsgehad. 

Volgens de procedure wordt na het lekdichtheidsonderzoek aan het insluitsysteem de reactor 

door het Hoofd HOR-Bedrijf vrijgegeven, waarna de reactor in bedrijf mag worden genomen. Bij 

niet-routinematig onderhoud, beproeving en inspectie aan veiligheidsrelevante systemen of 

onderdelen hiervan geschiedt de afname door het Hoofd HOR-Bedrijf of door een door hem 

daartoe aangewezen persoon. Dit wordt van tevoren vastgelegd op de inspectie-/beproevings

bladen. 

13.7 Bewaking en beveiliging 

In de vergunning, verleend in het kader van de Kernenergiewet, zijn eisen gesteld aan de beveili· 

ging. 

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is belast met het toezicht op de bepalingen die 

voortvloeien uit deze eisen en heeft daartoe het Security Beleidsplan (SBP) opgesteld dat gericht 

is op het nemen van maatregelen die tegengaan dat processen, materialen en apparatuur van de 

inrichting onbevoegd kunnen worden beïnvloed. In de van kracht geworden Beveiligingsrichtlij

nen Kerninstallaties 1993 van het Ministerie van Economische Zaken is mede opgenomen dat in 

kwaliteitsborging dient te worden voorzien door middel van Interne Security Audits. Deze 

worden jaarlijks gehouden. 

13.8 Bedrijfsgegevens en documenten 

Voor de HOR zijn voorschriften opgesteld met betrekking tot de bewaartermijnen voor de 

bedrijfsgegevens en documenten. De documenten en bedrijfsgegevens worden bewaard in het 

archief van het regelkamercomplex. Extra exemplaren zijn aanwezig op de kamers van de staf 

HOR-Bedrijf en -Ontwikkeling. Gedetailleerde informatie over de reactormeetkanalen bevindt zich 

in de regelkamer. Schema's en elektrische installatietekeningen bevinden zich eveneens in het 

regelkamercomplex, terwijl een tweede serie door de staf HOR-Ontwikkeling wordt beheerd. Bij 

de HOR is een documentbeheerssysteem aanwezig als een deelgebied van de gehele kwali

teitszorg bij het IRI. Een functionaris is aangewezen, die tot taak heeft te zorgen dat het totale 

documentenbestand, voor zover dat bij de programma's HOR-Bedrijf en HOR-Ontwikkeling zelf in 

beheer is, voldoet aan de in het kader van de kwaliteitsborging te stellen eisen. Documenten 

worden aan periodieke reviews onderworpen in het kader van dit documentbeheerssysteem, zie 

§ 18.4. 
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HOOFDSTUK 14: NIET -NUCLEAIRE MILIEUASPECTEN 
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14. NIET-NUCLEAIRE MILIEUASPECTEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de niet-nucleaire milieuaspecten van de activiteiten die bij de 

inrichting plaatsvinden. Na een beschrijving van het beleid en organisatorische aspecten van de 

beleidsuitvoering, volgt een behandeling van de (emissies naar) de milieucompartimenten en een 

beschouwing van afzonderlijke aspecten van milieuzorg. 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Milieubeleid(§ 14.1). 

Organisatie en uitvoering (§ 14.2). 

Milieuwetgeving(§ 14.3). 

Stoffen; inkoop, bewaking en opslag(§ 14.4). 

Afvalstoffen (§ 14.5). 

Water(§ 14.6). 

Lucht(§ 14.7). 

Bodem(§ 14.8). 

Geluid (§ 14.9). 

Energie ( § 14.1 0). 

Overige bronnen van gevaar of hinder ( § 14.11 ) . 

14.1 Milieubeleid 

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft waartoe de inrichting behoort heeft 

in 1991 een Milieubeleidsplan voor de gehele TU Delft vastgesteld. Hierin is opgenomen een 

milieubeleidsverklaring met als belangrijkste punten: 

invoering van integrale milieuzorg in het TU-beleid; 

voorkeur voor preventie in plaats van maatregelen achteraf; 

tenminste voldoen aan wettelijke voorschriften en voorwaarden. 

Als vervolg op dit Beleidsplan zijn voor 1993 en volgende jaren Jaarplannen Arbo- en Milieuzorg 

TU Delft opgesteld. Het milieubeleid van het IRI is ingebed in het TU-brede milieubeleid. Als !Rl

specifieke benadering worden Jaarplannen Veiligheid en Milieuzorg IRI door de directie vastge

steld, na goedkeuring door de Medezeggenschapscommissie van het personeel. 
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Als voornaamste niet-specifiek radiologische milieuactiepunten worden genoemd: 

realisatie van een integraal arbo/milieuzorgsysteem onder kwaliteitszorg; 

beheersen en verminderen van milieubelasting, met name door kanalisering van inkoop en 

afvoer van milieuschadelijke stoffen; 

chemische analyse van geloosd afvalwater; 

onderzoek naar de mogelijkheden voor reductie van energie- en waterverbruik. 

14.2 Organisatie en uitvoering 

Bij het IRI is een Bedrijfsintem Arbo/Milieuzorgsysteem (BIAM) opgezet voor het realiseren van 

de arbo- en milieudoelstellingen van zowel radiologische als niet-radiologische aard. Het betreft 

een stelsel van organisatorische, personele, technische en administratieve voorzieningen dat één 

van de kwaliteitssystemen bij het IRI vormt (zie ook hoofdstuk 18). Met het BIAM wordt de 

milieuzorg geïntegreerd in de wetenschappelijke activiteiten en in de bedrijfsvoering. 

Milieutaken zijn ondergebracht in de IRI-Arbo-organisatie (zie § 12.1 ), die een functionele koppe

ling heeft met de centrale arbo/milieudienst van de TU Delft. Globaal zijn in de IRI-Arbo-organi

satie een "beheerslijn" en een "beleids/advies/controlelijn" te onderscheiden. Taken, verantwoor

delijkheden en bevoegdheden van de diverse functionarissen in deze organisatie zijn duidelijk 

afgebakend en omschreven. Een belangrijk aspect hierin is dat voor elke ruimte een verantwoor

delijke functionaris is aangesteld voor het dagelijks toezicht. 

Verdere specifieke milieutaken zijn te onderkennen bij de Technische Dienst (afvalwater- en 

luchtbehandeling, verwarmingsinstallatie) en Interne Dienst (inzameling/afvoer niet-radioactief 

afval). 

Gedragsregels met betrekking tot de milieuzorg zijn vervat in algemene en specifieke instructies. 

De inzamelingsprocedures die betrekking hebben op radioactieve afvalstoffen (zie ook § 12.13) 

gelden ook voor niet-radioactieve milieuschadelijke afvalstoffen. Oe afvoer van laatstgenoemde 

stoffen vindt plaats door een daartoe bevoegde ophaaldienst. 

14.3 Milieuwetgeving 

De Wet Milieubeheer (WM) is van toepassing op de niet-radiologische milieuaspecten van de 

activiteiten binnen de inrichting. 
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De voorschriften krachtens deze wet bevatten onder meer milieukwaliteitseisen in de vorm van 

grenswaarden en richtwaarden voor verontreinigingen in de verschillende milieucompartimenten. 

Voor de emissies naar deze milieucompartimenten wordt toepassing van het ALARA-beginsel 

voorop gesteld. In de navolgende paragrafen wordt de uitwerking hiervan bij het IRI beschreven, 

onderscheiden naar de relevante milieuaspecten en compartimenten. 

De specifieke milieuaspecten van de lozingen in oppervlaktewater worden geregeld in een 

vergunning krachtens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). 

14.4 Stoffen; inkoop, bewaking en opslag 

Het IRI gebruikt, gezien de aard van het instituut, veel verschillende stoffen en materialen. De 

toepassingen zijn eveneens van zeer uiteenlopende aard. Bij het reactorbedrijf worden chemica

liën toegepast voor de conditionering van het primair en secundair koelwater. In de onderzoekla

boratoria worden velerlei chemische en andere stoffen gebezigd waarvan een deel radioactief is. 

In de werkplaatsen en bij de procesinstallaties worden grond- en hulpstoffen gebruikt. Van elk 

dezer stoffen komt slechts een zeer klein deel rechtstreeks in het milieu terecht; het overgrote 

deel wordt verbruikt dan wellangs gecontroleerde weg afgevoerd. 

De niet-radioactieve chemicaliën worden als regel ingekocht via het Centraal Chemicaliënmaga

zijn (CMC/DAAS) van de TU Delft, dat de bestellingen ook bij het IRI aflevert. De milieurelevante 

en veiligheidsaspecten van de betreffende stoffen worden, voor zover zij bekend zijn, als schrif

telijke informatie bijgevoegd in de vorm van Safety Data Sheets. Bij CMC/DAAS wordt een 

register bijgehouden van de aan het IRI geleverde stoffen, met de boekingsecdes die aangeven 

voor welke IRI-groep het bestelde is bestemd. Aldus is van al deze stoffen in eerste benadering 

bekend waar zij worden gebruikt. 

De bij het IRI afgeleverde gevaarlijke stoffen worden eerst overgebracht naar een op de begane 

grond, nabij de chemielaboratoria gelegen bewaarplaats die volgens de wettelijke voorschriften 

(CPR 15-1) is ingericht. Van daaruit worden de chemicaliën naar de gebruikers gedistribueerd. 

Overschenken van gevaarlijke vloeistoffen vindt niet plaats in dit chemicaliënmagazijn. De voor 

laboratorium- en werkplaatsgebruik bestemde chemicaliën worden in zodanig beperkte hoeveel

heden besteld dat wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften betreffende de opslag. 

Brandbare stoffen bevinden zich in een bouwkundige kast op de begane grond. In de chemische 

laboratoriumvleugels bevinden zich enige geventileerde chemicaliënkasten waarin werkvoorraden 

van beperkte omvang worden bewaard. 
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De voor bedrijfsmatige processen benodigde grond- en hulpstoffen worden gewoonlijk recht

streeks aan de betrokken bedrijfsgroep overgedragen. Opslag geschiedt met inachtneming van 

de voorzieningen benodigd om verspreiding in het milieu tegen te gaan volgens CPR 15-1 

richtlijnen. 

Gasflessen zijn op diverse plaatsen bij het IRI in gebruik. Het betreft zowel brandbare als niet

brandbare gassen. Uit overwegingen van bedrijfs- en brandveiligheid is een aantal gasflessen 

buiten het gebouw tegen de wand geplaatst in gasboxen met een brandwerendheid van 1 uur. 

Voorts is er een apart gebouwtje voor centrale opslag van gasflessen. De voorzieningen voor de 

opslag van gasflessen voldoen aan de wettelijke eisen (CP 16-1 t/m 16-3). De flessen worden 

naar soort gescheiden opgesteld en zijn beschermd tegen externe invloeden. Alle aanwezige 

gasflessen en afsluiters zijn van een door de bevoegde overheidsinstantie goedgekeurd type en 

worden periodiek geïnspecteerd. 

14.6 Afvalstoffen 

De afvalstromen veroorzaakt door de activiteiten bij het IRI kunnen globaal als volgt worden 

onderscheiden: 

radioactief afval; 

niet-radioactief afval; 

milieuschadelijk vast en vloeibaar afval, 

overig laboratorium- en huishoudelijk afval; 

emissies; 

water, 

lucht. 

Het radioactief afval en de emissies van radioactieve stoffen worden behandeld in hoofdstuk 12. 

De maatregelen en voorzieningen ter beperking van de verspreiding in het milieu van radioactieve 

stoffen zorgen gelijktijdig voor een sterke beperking van de (kans op) emissies van niet-radioac

tieve milieuschadelijke stoffen. 

Het radioactief afval (vast en vloeibaar) wordt overgedragen aan een erkende ophaaldienst 

(COVRA). COVRA verlangt dat bij het aangeboden afval, behalve de benodigde radiologische 

gegevens, ook een chemische karakterisering wordt gegeven door middel van stofnummers uit 

het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA)/Wet Milieubeheer. 
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Het niet als radioactief te beschouwen milieuschadelijk afval wordt bij het IRI gescheiden ingeza

meld en in speciale containers afgegeven aan een bevoegde instantie (CMC/DAAS van de TU 

Delft). Dit betreft de volgende fracties: 

chemicaliên (te onderscheiden naar diverse categorieên); 

batterijen (diverse categorieên); 

inktlinten/cartridges; 

overig klein chemisch afval (KCA). 

CMC/DAAS verstrekt maandelijks een gespecificeerd overzicht van de door het IRI aangeboden 

als milieuschadelijk te beschouwen afvalstoffen. Het aparte opslaggebouwtje voor KCA voldoet 

aan richtlijn CPR 15-1 . Door een frequente afvoer via CMC/DAAS wordt bewerkstelligd dat de in 

het afvalgebouw opgeslagen hoeveelheid KCA zo gering mogelijk is. Voor het gebruik van de 

inzamelstructuur voor chemisch afval bestaat een intern voorschrift. De inzamelstructuur en het 

KCA-opslaggebouw worden beheerd door de Interne Dienst van het IRI. 

Het overige laboratorium- en huishoudelijk afval wordt eveneens ingezameld en verwijderd door 

de Interne Dienst. Dit geschiedt in de volgende fracties: 

plastic koffiebekers; 

papier; 

karton; 

overige afvalstoffen. 

De afvoer van deze afvalstoffen geschiedt door een gespecialiseerd bedrijf. Het IRI ontvangt 

maandelijks een opgave van de afgevoerde hoeveelheden met een kostenoverzicht. Deze 

inzamelstructuur is grotendeels een gevolg van het TU-brede project "Academisch Afval Apart•. 

De emissies naar water en lucht worden hierna in aparte paragrafen behandeld. 

14.6 Water 

De inname van water door het IRI geschiedt uit het gemeentelijk waterleidingnet en bedraagt per 

jaar circa 3·1 04 m3 • Het grootste deel hiervan wordt uiteindelijk geloosd in de openbare riolering; 

circa 8·1 03 m3 wordt gesuppleerd aan het secundair koelsysteem van de reactor, ter compensa

tie van de verdampingsverliezen uit de verdampingskoelers. Overige verdampingsverliezen (zoals 

uit het reactorbassin) zijn qua volume van ondergeschikt belang. 
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Er kunnen drie interne leidingsystemen voor waterafvoer worden onderscheiden, die uiteindelijk 

alle op de riolering uitkomen: 

systeem voor afvoer van radioactief water; 

systeem voor afvoer van minder radioactief water; 

riolering voor overig gebruik en hemelwater. 

Daarnaast is er op het terrein een drainagesysteem, waarmee hemelwater van de verharde en 

onverharde terreindelen wordt afgevoerd naar de sloot die de terreinbegrenzing vormt. 

Het water uit de twee eerstgenoemde leidingsystemen wordt verzameld in polyester tanks in de 

kelder (zie ook § 12.13). Voordat lozing plaatsvindt, wordt dit water op radioactiviteit gecontro

leerd door de Stralingsbeschermingsdienst. Routinematige controle op andere verontreinigingen 

vindt echter (nog) niet plaats. De voornaamste overweging daarvoor is, dat vloeibare afvalstof

fen volgens de interne voorschriften apart verzameld dienen te worden. Dit geldt tevens voor het 

eerste spoelwater van gebruikt laboratoriumglaswerk. Een tweetal analyses van mengmonsters 

uit de afvalwatertanks, uitgevoerd door een ter zake gecertificeerd bureau, heeft bevestigd dat 

slechts van een zeer geringe verontreiniging met milieuschadelijke stoffen (organische verbindin

gen, zware metalen) sprake is. 

Het derde interne waterafvoersysteem is rechtstreeks op het riool aangesloten. Hiermee worden 

hoofdzakelijk huishoudelijk afvalwater en koelwater van experimenteeropstellingen afgevoerd. 

Voorts bedrijfsafvalwater, verontreinigd met chemicaliën afkomstig van periodieke regeneratie 

van waterzuiverings- en onthardingsinstallaties. 

Het op het riool geloosde water wordt periodiek bemonsterd en door een gecertificeerde instel

ling gemeten. De organisatie hiervan wordt geregeld door het Bureau Veiligheid en Milieu van de 

TU Delft. 

Er is geen reden om te veronderstellen dat via de hemelwaterafvoeren milieuschadelijke stoffen 

in het oppervlaktewater worden gebracht. 

Eventuele mogelijkheden ter vermindering van het waterverbruik moeten voornamelijk worden 

gezocht in maatregelen ter beperking van het koelwaterverbruik van experimenteeropstellingen. 

Hiervoor is medio 1995 een aantal differentiële watermeters geïnstalleerd, teneinde de verschil

lende koelwaterstromen in kaart te brengen. 
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14.7 Lucht 

Als mogelijke bronnen van luchtverontreiniging zijn aan te wijzen: 

De emissiepunten met ventilatie-afvoer uit laboratoria, met name zuurkasten (koolwaterstof

fen); hierin bevinden zich absoluutfilters voor de radioactiviteit, die ook de emissie van 

andere stoffen reduceren. 

De rookgasafvoer van het ketelhuis van de centrale verwarmingsinstallatie CNOx en CO); de 

verwarmingsketels hebben elk een vermogen lager dan 2,5 MW, waardoor zij niet vallen 

onder het Besluit Emissie-eisen van de Wet Milieubeheer. 

De uitlaat van het dieselnoodstroomaggregaat (roet, koolwaterstoffen); deze voorziening 

wordt slechts incidenteel kortstondig in bedrijf gesteld. 

Koel/vriesinstallaties waarin chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) worden toegepast; bij deze 

toepassingen worden de bepalingen van het CFK-besluit in acht genomen. 

De onderzoeken of werkzaamheden waarbij schadelijk gas- of stofvormig materiaal wordt 

geproduceerd, vinden in het algemeen plaats in gesloten opstellingen of werkkasten (met 

afzuiging) dan wel binnen een geventileerde omkasting. 

14.8 Bodem 

Voor zover bekend waren er vóór de vestiging van het IRI op deze lokatie geen potentiêle 

verontreinigingsbronnen gevestigd. Ook bij gebruik door het IRI hebben voor zover bekend geen 

voorvallen plaatsgehad waarbij een aanmerkelijke bodemverontreiniging optrad. Een indicatief 

bodem- en grondwateronderzoek, in 1993 en 1994 verricht door een ter zake geaccrediteerd 

bureau, heeft geen andere verontreinigingen aan het licht gebracht dan een zeer lokale besmet

ting met kwik, waarvoor een ontgravingsplan van beperkte omvang is opgesteld. De waar

schijnlijke herkomst van deze kwikverontreiniging is terug te voeren tot een afvaltransport in de 

zeventiger jaren. 

Het thans bij het IRI gehanteerde (afval)stoffenbeheerssysteem (zie § 14.4 en § 14.5) levert 

waarborgen tegen het optreden van bodem- en grondwaterbesmetting. Op alle plaatsen waar 

zich binnen of buiten het gebouw milieuschadelijke stoffen in aanmerkelijke hoeveelheden 

worden gehanteerd of opgeslagen, zijn lekbakconstructies of vloeistofdichte vloerafwerkingen 

aangebracht. Tevens zijn zoveel mogelijk maatregelen getroffen ter voorkoming van lekkage. In 

1992 zijn alle aanwezige ondergrondse olietanks met inachtneming van de geldende voorschrif

ten verwijderd. 
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14.9 Geluid 

GeluidbronniJIJ 

Er is slechts één prominente geluidbron op de inrichting: het pompgebouw van het secundair 

koelsysteem van de HOR (zie § 6.3), in de regel van maandagochtend tot vrijdagavond continu 

in werking behalve in reactorstopperioden. Het geluid heeft een continukarakter en is opge

bouwd uit de deelbronnen ventilatoren, sproeiwater en stroming door pijpen. Het koelgebouw 

straalt in alle richtingen vrijwel gelijk geluid af. In bepaalde richtingen wordt de voortplanting van 

het geluid echter beïnvloed door de aanwezigheid op het terrein van bebouwing en/of beplanting 

(zie figuur 3-1 ) . 

Het dieselnoodstroomaggregaat (zie § 9.2) is in normale omstandigheden slechts kortstondig in 

bedrijf tijdens de periodieke test. Geluid door de verkaarsaantrekkende werking, intern transport 

en laden/lossen is gering (zie ook§ 14.11, onder Verkeer). 

Omgeving 

Behalve de twee dienstwoningen aan de noordzijde zijn geen geluidgevoelige bestemmingen in 

de omgeving aanwezig. Volgens de vigerende bestemmingsplannen (zie § 3.6) kunnen ook geen 

geluidgevoelige gebouwen in de akoestische invloedssfeer van het IRI komen. Zolang het IRI 

bestaat is, gezien de aard van de inrichting, met name nabije woningbouw zeer onwaarschijnlijk. 

Aan verschillende zijden van de inrichting zijn verkeerswegen gelegen die verkeerslawaai veroor

zaken van een (vrijwel continu) geluidniveau vergelijkbaar aan dat veroorzaakt door het IRI: 

overdag hoger, 's avonds ongeveer gelijk, 's nachts enige dB(A) lager. De oostelijk van de 

inrichting gelegen rijksweg 13 is zelfs geheel bepalend voor het geluidniveau aan die zijde van 

het terrein. 

Het is daarom logisch de volgende beoordelingspunten als relevant voor de geluidbelasting te 

beschouwen: 

de achtergevel van de dichtstbijzijnde dienstwoning; 

het dichtst bij het pompgebouw gelegen punt op 50 m afstand van de inrichtingsgrens. 
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Ven1cht ond~~nosk en genomen maatregelen; rsstflt'ends geluidbelasting 

Het koelgebouw als geluidbron werd tot 1994 niet als een probleem ervaren. Er waren ook geen 

(vergunnings)eisen die tot onderzoek of reductie verplichtten. De bewoners van de dienstwonin· 

gen ervaren vooral hinder van het passerende vracht· en bouwverkeer. Pas in het kader van de 

vergunningsprocedure waarvan de opstelling van dit Veiligheidsrappon deel uitmaakt, werd de 

geluidbelasting van het pompgebouw indicatief gemeten en als potentieel milieuprobleem 

gesignaleerd. Vervolgens heeft het IRI door een gespecialiseerd milieuadviesbureau onderzoeken 

laten verrichten en technische maatregelen genomen. 

Aanpassing van de schoephoek van de ventilatoren van de verdampingskoelers leverde een 

geluidreductie van circa 2 dB(A). Daarna werd een andere deelbron (stromingsgeluid) aangepakt 

door de betreffende pijpen te isoleren; bereikte reductie circa 2 dB(A). 

Na de genomen maatregelen bedraagt blijkens hernieuwd akoestisch onderzoek de resterende 

geluidbelasting op de twee bovengenoemde beoordelingspunten, uitgedrukt in het aequivalente 

geluidniveau L""", respectievelijk maximaal 49 dB(A) (bij dienstwoningen) en maximaal 50 dB(A) 

(op 50 m van terreingrens). In de toekomst wordt op beide punten geen hogere waarden dan 

L""" = 50 dB(A) verwacht, als bijdrage van het pompgebouw. Dit zijn de geluidniveaus als 

gevolg van de inrichting die zowel overdag, 's avonds en 's nachts bestaan. Maximale geluidsni· 

veaus L.n. liggen hier enige dB(A) boven. 

De resterende geluidbelasting is afkomstig van ventilatorgeluid en sproeigeluid in vrijwel gelijke 

mate. Een effectieve reductie hiervan is slechts mogelijk met behulp van relatief kostbare 

technische maatregelen: vervanging van de bestaande ventilatoraandrijving door een geluidarm 

type en absorberende drijflichamen tegen sproeigeluid. Het IRI beschouwt de geluidsituatie na de 

behaalde reducties als conform het ALARA-principe, mede gezien de aard van de geluidgevoelige 

objecten. 

14.10 Energie 

Het energieverbruik van het IRI in 1994 is weergegeven in tabel 14·1 • Door de Technische 

Dienst wordt het totale verbruik maandelijks gemeten en geregistreerd, doch niet nader geanaly· 

seerd. Het verbruik per afdeling, gebouw of soon toepassing is in het algemeen niet bekend 

wegens het ontbreken van meetmogelijkheden hiervoor. 
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Het energieverbruik zowel voor verwarming als voor overige doeleinden is hoog, zowel berekend 

per werknemer, als per volume- of per oppervlakte-eenheid van de gebouwen: het IRI is een 

tamelijk energie-intensief bedrijf. Belangrijke verbruikers van elektrische energie zijn de ventilator

motoren van het luchtbehandelingssysteem. Het hoge energieverbruik voor verwarmingadoelein

den kan worden verklaard door de noodzakelijke ventilatie zonder recirculatiemogelijkheid van de 

radiologische ruimten (reactorhal, laboratoria, waterbehandeling). 

Tabel14-1: Het energieverbruik van het IRI in 1994 

Energiedrager Toepassing Jaarverbruik 

Aardgas verwarming 364.551 m3 

Elektriciteit zeer divers 2.772 MWh 

Stookolie als energiedrager is vanaf de ingebruikname van een nieuwe gasgestookte ketelinstal

latie in 1992 niet meer van belang bij het IRI. Geringe hoeveelheden olie voor proefdraaien van 

het dieselaggregaat (zie § 9.2) resteren als olieverbruik. 

De kernreactor wordt niet gebruikt als energiebron: de tamelijk laagcalorische warmte wordt 

afgevoerd via het koelsysteem en de verdampingakoelers (zie hoofdstuk 6). Een onderzoek naar 

een nuttige toepassing van deze grote energiestroom heeft uitgewezen dat de benodigde inves

tering om deze energie voor verwarmingadoeleinden in te zetten, zo groot zou zijn ten opzichte 

van de jaarlijkse besparing, dat hiervoor geen financiering kon worden verworven. 

14.11 Overige bronnen van gevaar of hinder 

Elektrische systemen 

Het IRI bevat vele elektrische systemen, benodigd voor het bedrijven van de reactor, de installa

ties en de onderzoekopstellingen (zie ook hoofdstuk 9). De elektrische installaties zijn aangelegd 

volgens de daarvoor geldende overheidsvoorschriften (NEN-normen). Er zijn geen problemen 

bekend betreffende storingen in telecommunicatieverbindingen of radio- en tv-ontvangst veroor· 

zaakt door apparaten of elektromotoren bij het IRI. 
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lk11nd- en/of exp/osiegev••r 

De getroffen maatregelen en voorzieningen richten zich in de eerste plaats op preventie en 

beperking van de omvang van brand en explosies. Daarnaast wordt getracht de gevolgen van 

dergelijke voorvallen te beperken. Bij het ontwerp van gebouwen, componenten en systemen 

van de reactor zijn eisen gesteld in verband met het gevaar van brand en explosies (zie hoofd· 

stuk 2). In het gebouw zijn op alle daarvoor in aanmerking komende plaatsen ionisatierookmel· 

ders aangebracht, die onderdeel zijn van de IRI-brandmeldcentrale (portiersloge) met automati

sche doormelding naar de Stralingsbeschermingsdienst en de meldkamer van de regionale 

brandweer. Ook de handmatig te bedienen brandmelders, aanwezig in de reactorruimten, 

laboratoria en werkplaatsen maken deel uit van dit systeem. Brandbestrijdingsmiddelen zijn in 

ruime mate op de inrichting aanwezig. Zij worden geregeld gecontroleerd. Het gebouw is vol

gens de wettelijke voorschriften gecompartimenteerd om verspreiding van een eventuele brand 

tegen te gaan. 

Voor de opslag van grotere hoeveelheden (brand)gevaarlijke stoffen en gasflessen zijn voorzie

ningen getroffen, die voldoen aan de desbetreffende overheidsvoorschriften (zie ook § 14.4). De 

hoeveelheid brandgevaarlijke vloeistoffen per laboratorium of werkplaats wordt beperkt tot 25 kg 

of liter. 

Stoffen die onderling sterk reactief zijn worden fysiek gescheiden opgeslagen. Op het terrein, in 

de nabijheid van het gebouw, is een installatie voor vloeibare stikstof (opslagcapaciteit minder 

dan 5 m3
) aanwezig. Het reservoir met toebehoren wordt gecontroleerd conform de wettelijke 

voorschriften en is niet toegankelijk voor onbevoegden. De ruimte waarin zich de acculaadinrich

ting voor de aandrijving van de elektrische vorkheftruck bevindt, is voorzien van goede ventila

tievoorzieningen ter voorkoming van explosieve gasmengsels. 

Het IRI beschikt over een Bedrijfsnoodplan, toegesneden op het adequaat tegemoet treden van 

incidenten en ongevallen (zie hoofdstuk 20), dat is opgesteld in overleg met diverse ter zake 

bevoegde instanties. De regionale brandweer is in het bezit van het zogenoemde Aanvalsplan 

van het IRI, waarin alle voor de brandbestrijding relevante gegevens op overzichtelijke wijze zijn 

samengebracht. 

Verkeer 

De verkaarsaantrekkende werking die van het IRI uitgaat wordt geschat op gemiddeld circa 150 

personenauto's en 10 vrachtauto's per dag. 
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Personenauto's komen in het algemeen niet op de inrichting, maar parkeren op het naastgelegen 

parkeerterrein. De wegen bij het IRI worden veel gebruikt door doorgaand verkeer, bestemd 

voor/afkomstig van het bedrijvengebied aan de westzijde van de TU-wijk. 
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15. HET INTEGRALE BEPROEVINGSPROGRAMMA VOOR MODIFICAnES VAN DE INSTAUAnE 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe wijzigingen, samenhangend met de HOR en het uitvoe

ren van experimenten met of bij de HOR, tot stand worden gebracht. Het hoofdstuk is als volgt 

ingericht: 

Beschrijving van het integraal beproevingsprogramma 

en de doelstellingen daarvan (§ 15.1 ). 

De beproevingsprocedures ( § 15.2). 

De uitvoering van het integrale beproevingsprogramma (§ 15.3). 

De beoordeling van de beproevingsresultaten (§ 15.4). 

Beproevingsrapporten ( § 15.5). 

Overeenstemming van beproevingsprogramma's met de voorschriften (§ 15.6). 

Het gebruik van bedrijfs- en beproevingservaring met de reactor bij 

het ontwikkelen en uitvoeren van het integrale beproevingsprogramma (§ 15. 7). 

De beproeving vanbedrijfs-en noodprocedures (§ 15.8). 

Planning van het integrale beproevingsprogramma ( § 15.9). 

Systemen die voor beproeving in aanmerking komen (§ 15.1 0). 

15.1 Beschrijving en doelstellingen van het integraal beproevingsprogramma 

Het beproevingsprogramma na modificatie van de inrichting omvat het totaal aan handelingen 

nodig om vertrouwen te kunnen schenken aan zowel de modificatie als de inrichting in zijn 

geheel inclusief de modificatie. De doelstelling is om voldoende zekerheid te verschaffen dat met 

de gemodificeerde installatie in gebruik voldaan wordt aan de voorschriften. De beproevingen 

strekken zich uit van kennisname van voorafgaande beproevingen, inspecties en toezicht 

teneinde de uitgangssituatie te verkennen, via partiële beproevingen waarbij systemen separaat 

van het reactorbedrijf in engere zin worden onderzocht tot en met een periode van proefbedrijf 

en zolang daarna als wenselijk in verband met de opbouw van bedrijfservaring. 

De Wetenschappelijk Directeur is de formele opdrachtgever voor iedere modificatie. Opdrachten 

worden in projectregie uitgevoerd. De elementen van overweging bij het samenstellen van een 

projectgroep zijn dezelfde als in § 18.5. De methode van projectmatig werken is gebleken 

geschikt te zijn voor recente modificaties zowel van systemen die tot de HOR behoren als van 

systemen die behoren tot de inventaris aan experimentele voorzieningen. 
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15.2 De beproevingsprocedures 

Procedures van beproeving zijn ontwikkeld waarvoor in algemene zin is vastgelegd dat: 

voorzien dient te zijn in personeel; 

de uitrusting en de samenstelling waarin die uitrusting gebruikt wordt: 

de uitrusting voldoet aan kalibratievoorschriften; 
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voorzien is in de benodigde detaillering per onderdeel van het beproevingsprogramma. 

15.3 De uitvoering van het integrale beproevingsprogramma 

Het beproevingsprogramma kan worden onderverdeeld in de volgende fasen: 

Acceptatie-beproeving van alle onderdelen en samenstellingen teneinde aan te tonen dat 

ieder onderdeel is opgebouwd, gemonteerd en samengebouwd als omschreven. 

Beproeving van ieder onderdeel teneinde aan te tonen dat het functioneren en de functiona

liteit voldoet aan de verwachtingen en dat ze veilig zijn. 

Beproeven van de gemodificeerde installatie, dit proefbedrijf dient de zekerheid te geven dat 

de modificatie geen ongewilde en onvoorziene effecten teweegbrengt. 

Nadat het proefbedrijf met goed gevolg is afgesloten kan door het bevoegd gezag toestemming 

verleend worden om de normale bedrijfsvoering te hervatten. Hiermee wordt bereikt dat de 

installatie voldoet aan de gestelde eisen en daarmee veilig is. 

15.4 De beoordeling van de beproevingsresultaten 

Beproevingsresultaten worden door de voor de beproevingen verantwoordelijke functionarissen 

beoordeeld. De criteria die vooraf zijn vastgelegd dienen als uitgangsreferentie. Afwijkingen van 

de criteria worden beschouwd tegen de achtergrond van de gedurende de beproeving opgedane 

kennis. 

15.5 Beproevingsrapporten 

Beproevingsrapporten worden opgemaakt en blijven gedurende de levensduur van de HOR 

gearchiveerd. 
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15.6 Overeenstemming van beproevingsprogramma's met de voorschriften 

Voor alle tijdens de modificatie gewijzigde systemen geldt dat wijzigingen worden uitgevoerd 

conform de daarvoor door het bevoegd gezag gestelde eisen en gegeven aanwijzingen, aan· 

gevuld met de methoden en technieken die het IRI gebruikt om werkzaamheden te begeleiden. 

15.7 Het gebruik van bedrijfs· en beproevingservaringen met de reactor bij het ontwikkelen 

en uitvoeren van het integrale beproevingsprogramma 

De bedrijfservaring met de HOR, over een periode van meer dan 30 jaar, wordt samen met de 

beproevingservaring over deze periode gebruikt bij het totstandbrengen van ieder integraal 

beproevingsprogramma. 

15.8 De beproeving van bedrijfs- en noodprocedures 

Na modificatie worden alle met de modificatie samenhangende bedrijfs- en noodprocedures 

getoetst op functioneren en functionaliteit. Indien de modificatie tevens het wijzigen van docu

menten, in het bijzonder bedrijfsprocedures en onderliggende instructies/voorschriften omvat, 

wordt training verzorgd voordat de nieuwe procedures, instructies/voorschriften worden gebruikt 

in de bedrijfssituatie. Een nadere omschrijving van het opleidingsplan is opgenomen in hoofdstuk 

13. 

15.9 Planning van het integrale beproevingsprogramma 

De inrichting van beproevingen is omschreven. Hiervoor is het noodzakelijk een plan te maken, 

dit te detailleren en de voorbereiding van de eigenlijke beproeving te omschrijven. Onderdeel 

hiervan is het totstandbrengen van een stroomschema waaruit de verschillende beproevings

stappen volgen. Het beproevingsplan wordt onderworpen aan de goedkeuring van het bevoegd 

gezag. 

15.10 Systemen die voor beproeving in aanmerking komen 

De gemodificeerde systemen, subsystemen en samenstellingen waarvoor beproevingen het be· 

langrijkst zijn worden gevormd door de systemen die onder veiligheidskiesse I, zie § 2.2.3, 

vallen. 
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De belangrijkste systemen in dit verband zijn: 

het reactorbeveiligingssysteem; 

het primair koelsysteem en reactorbassin; 

het kernrooster met splijtstofelementen en regelstaven; 

het insluitsysteem; 

experimenteer- en bestralingsfaciliteiten in het kernrooster in de reactorkern. 

pagina 15.5 

Voor deze systemen zijn integrale beproevingsprogramma's voorgeschreven die bedoeld zijn om 

zekerheid te verschaffen ten aanzien van de veiligheid en bedrijfszekerheid van de HOR. 
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16. VEILIGHEIDSANAL YSES 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de analyses van bedrijfsstoringen en 

ongevallen. Daarbij is systematisch nagegaan op welke wijze de HOR-systemen dergelijke 

gebeurtenissen beheersen. In de inleiding wordt achtergrondinformatie gegeven en worden de 

uitgangspunten en methodiek van de veiligheidsanalyses beschreven. Voor de HOR worden in 

navolging van IAEA-richtlijnen de gepostuleerde inleidende gebeurtenissen gerubriceerd in een 

aantal categorieën die worden aangeduid met karakteristieke storingen. Voor elke categorie 

worden representatieve storingen en gebeurtenissen gegeven, die bij pessimistische vooronder

stellingen maatgevend zijn in hun consequenties voor alle andere, denkbare gevallen in de 

betreffende categorie. 

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan de orde: 

Inleiding ( § 16.1). 

Grondslagen en methodieken(§ 16.2). 

Karakteristieke storingen ( § 16.3). 

Evaluatie van storingen en ongevallen bij het HOR-Bedrijf(§ 16.4). 

Overkoepelend ongeval(§ 16.5). 

Gevolgen van storingen en ongevallen bij het HOR-Bedrijf ( § 16.6). 

16.1 Inleiding 

De beheersing en beperking van de risico's verbonden aan de aanwezigheid van nucleair materi

aal (splijtstoffen en radioactieve stoffen) hebben van meet af aan een centrale rol vervuld bij het 

ontwerpen, het construeren en het bedrijven van de Hoger Onderwijsreactor met de bijbehoren· 

de installaties en gebouwen. Dit betreft zowel de risico's voor de personen die zich in het 

instituut bevinden, als gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, die zouden kunnen voort· 

vloeien uit ongevallen of uit het normale bedrijf van de HOR. De risico's met betrekking tot 

ongevallen worden in de eerste plaats beperkt door maatregelen die de kans van optreden 

zoveel mogelijk beperken. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om de gevolgen van eventue

le ongevallen te beperken. 
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Laatstgenoemde maatregelen hebben betrekking op de beheersing van de gevolgen van enge

valsgebeurtenissen die binnen de ontwerpbasis van de reactorinstallatie vallen, aangeduid met 

ontwerpbasis-ongevallen 1 • In dit kader zijn er zowel passieve als actieve veiligheidsvoorzienin

gen aanwezig. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, worden de principes van redundantie 

(meervoudig uitgevoerde, onderling gescheiden systemen) en diversiteit toegepast. 

Bij het normale bedrijf wordt er in ieder geval voor gezorgd dat de door de wet gestelde normen 

voor de maximaal toelaatbare stralingsdosis van personen, en voor de maximale activiteit in 

lozingen, niet worden overschreden. Daarnaast wordt ernaar gestreefd alle stralingsdoses die 

door de activiteiten bij het instituut kunnen worden veroorzaakt, zo laag te houden als redelijker

wijs mogelijk is. 

De HOR is sinds 1963 in bedrijf. Sedertdien is er een bedrijfshistorie van circa 8000 MWdag 

opgebouwd. Daarbij hebben zich nimmer veiligheidstechnische storingen van enige betekenis 

voorgedaan. 

Sinds de aanvang van het HOR-Bedrijf is er gebruik gemaakt van hoogverrijkt materiaal als splijt

stof2, dat wil zeggen splijtstof met een verrijkingsgraad van het uraniummengsel van 70 % of 

hoger in de isotoop 236U. Overeenkomstig in internationaal verband gestelde beperkingen van de 

toepassing van hoogverrijkt materiaal (zie hoofdstuk 1 ) , wordt er overgegaan op het gebruik van 

laagverrijkte splijtstof met een initiële verrijkingsgraad van iets minder dan 20 %. Hiertoe 

worden de noodzakelijkerwijs van tijd tot tijd te vervangen splijtstofelementen met hoge verrij

kingsgraad, geleidelijk en stapsgewijs vervangen door elementen van lage verrijkingsgraad. 

De in het navolgende gepresenteerde samenvattende veiligheidsbeschouwingen beperken zich 

daarom niet tot de situatie waarin uitsluitend hoogverrijkt materiaal toepassing vindt. Ook de 

geleidelijke conversie tot en volledige toepassing van laagverrijkte splijtstof zijn volgens verge

lijkbare methodiek in de beschouwing betrokken. De toepassing van laagverrijkt materiaal levert 

geen wezenlijk andere gezichtspunten op voor wat betreft de gevaarzetting, het spectrum van 

bedrijfsstoringen en de beheersbaarheid c.q. mogelijke consequenties daarvan. 

2 

Ontwerpbasis-ongevallen hebben betrekking op ongevalscondities waartegen de installatie is 
ontworpen overeenkomstig vastgelegde ontwerpcriteria. Onder ongevalscondities wordt ver
staan: Afwijkingen van de normale bedrijfsvoering of te verwachten bedrijfsstoringen waarbij het 
vrijkomen van radioactief materiaal binnen aanvaardbare grenzen wordt gehouden door middel 
van passende ontwerpeigenschappen. 

Vaak kortweg aangeduid met HEU, Highly Enriched Uranium, met een verrijkingagraad > 70 %. Dit 
in tegenstelling met laagverrijkt materiaal, aangeduid met LEU, Low Enriched Uranium, met een 
verrijkingagraad < 20 %. 
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16.2 Grondslagen en methodieken 

Overeenkomstig internationale richtlijnen wordt voor kerninstallaties als de HOR een veiligheids

concept gehanteerd, waarbij verschillende niveaus van beveiligingsmaatregelen worden onder

scheiden. Dit concept, meestal aangeduid in de literatuur met •defence-in-depth•, heeft betrek

king op de diverse, opeenvolgende verdedigingslinies die de installatie kenmerken en die verhin

deren dat bedrijfsstoringen en gepostuleerde ongevallen tot kernbeschadiging leiden, of resulte

ren in overschrijding van door de overheid gestelde dosislimieten. Bij dit veiligheidsprincipe 

worden vier niveaus onderscheiden: 

het eerste niveau betreft preventie van afwijkingen van de normale bedrijfsvoering door 

geëigende maatregelen, zoals het hanteren van veiligheidsmarges bij het ontwerpen en 

bedrijven, en het uitvoeren van inspectie, onderhoud en beproeving volgens vastgelegde 

procedures; 

het tweede niveau heeft betrekking op het detecteren van afwijkingen en storingen tijdens 

normaal bedrijf en het corrigeren hiervan. Het ingrijpen door besturings- of beveiligingssys

temen, bijvoorbeeld door reductie van het reactorvermogen of reactorsnelafschakeling, 

verhindert dat storingen zich in ongunstige zin ontwikkelen tot ongevalssituaties; 

het derde niveau beoogt bij ongevallen beschadiging van de splijtstofelementen te voorko

men door automatisch ingrijpen van de beveiligingssystemen; 

het vierde niveau heeft betrekking op de beperking van de gevolgen van ongevallen voor 

de omgeving, door het treffen van maatregelen die het vrijkomen van radioactieve stoffen 

beperken of verhinderen. 

De essentiële doelstelling van genoemd veiligheidsconcept is het met behulp van opeenvolgende 

barrières, belemmeringen en beschermende maatregelen voorkómen dat radioactieve stoffen 

naar de omgeving ontsnappen. Van binnen naar buiten gaande omvatten deze barrières en 

belemmeringen voor reactoren als de HOR achtereenvolgens de splijtstofmatrix, de splijtstofbe

kleding, de grote hoeveelheid omringend bassinwater als buffer in verband met de retentie 

(vasthouden) van splijtingsprodukten (bijvoorbeeld jodium), de primaire koelmiddelinsluiting en 

het gasdichte insluitsysteem. 

In de analyses is rekening gehouden met de werkzaamheid respectievelijk het verlies van 

opeenvolgende verdedigingslinies in het verloop der gebeurtenissen. 
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Aan de beschouwing van mogelijke bedrijfsstoringen en te behandelen ontwerpbasis-ongevallen 

liggen de normen en richtlijnen, beschreven in IAEA Safety Series no. 35, Wenen (1992), ten 

grondslag. Hierin wordt een richtinggevende opsomming gegeven van te postuleren inleidende 

gebeurtenissen die weer onderverdeeld en gegroepeerd kunnen worden op grond van hun 

eigenschappen of uitwerking op de reactor. Dit zijn gebeurtenissen die op enigerlei wijze kunnen 

leiden tot een opeenvolging van foutcondities of ongevalsscenario's, bijvoorbeeld het optreden 

van verstoringen van procesgrootheden, het onjuist functioneren of falen van apparatuur of 

manipulatiefouten3
• 

In de veiligheidsanalyses is de alom geaccepteerde, klassiek-deterministische benadering 

gevolgd in de beschouwing van gebeurtenissen die tot engevalscondities kunnen leiden. Deze 

methode wordt gekenmerkt door een conservatieve benadering en leidt tot een pessimistische 

afschatting van de mogelijke consequenties voor de omgeving. Deterministische methoden 

tenderen naar een overschatting van de hoeveelheden vrijkomende radioactieve stoffen. De 

keuze van de ontwerpbasis-ongevallen wordt daarbij gebaseerd op ervaring, technische oor

deelsvorming en plausibiliteitsoverwegingen. In sommige gevallen kunnen probabilistische 

overwegingen van nut zijn bij het beschouwen van de verschillende engevalsgebeurtenissen met 

het oog op de relatieve betekenis en rangorde van risico's. 

Zoals hierboven is aangegeven, kunnen bedrijfsstoringen in een bepaalde categorie door ver

schillende gebeurtenissen worden ingeleid. Van het normale bedrijf afwijkende situaties kunnen 

enerzijds optreden als gevolg van procesverstoringen of van het gebrekkig functioneren van 

apparatuur, anderzijds kunnen zij voortvloeien uit manipulatiefouten. Zo zou bijvoorbeeld falen 

van instrumentatie aanleiding kunnen geven tot een ongewenste reactiviteitsadditie, maar ook 

kunnen er manipulatiefouten in het geding zijn. Daarnaast moet er rekening gehouden worden 

met gebeurtenissen van externe aard, die de veiligheid van de installatie nadelig kunnen be

invloeden. 

In de veiligheidsbeschouwingen is het van belang karakteristieke bedrijfsstoringen aan te geven, 

die bij pessimistische veronderstellingen in hun consequenties representatief en maatgevend zijn 

voor de betreffende categorie. Dit betekent, dat van alle overige denkbare afwijkingen die in het 

ontwerp aan de orde komen, de kans van optreden kleiner is, respectievelijk de consequenties 

geringer zijn. Wel kan het van belang zijn ook storingen met minder ernstige consequenties doch 

een aanmerkelijke kans van optreden in de beschouwing te betrekken. 

3 Hieronder te verstaan: zowel fouten bij het hanteren van objecten als bij het bedienen/instellen van apparatuur 
en instrumenten. 
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In het algemeen kunnen de voor de HOR (met bijbehorende systemen en installaties) van belang 

zijnde bedrijfsstoringen en ongevallen in de volgende categorieën worden gerubriceerd: 

ongewenste reactiviteitsaddities; 

verlies van bassinwater; 

onvoldoende warmte-afvoer van de reactorkern; 

vrijkomen van radioactiviteit bij het falen van (sub)systemen of componenten; 

bijzondere interne gebeurtenissen 

externe gebeurtenissen. 

16.3 Karakteristieke storingen 

De volgende karakteristieke storingen kunnen bij de HOR worden onderscheiden in de verschil· 

lende categorieën. Zij vormen de basis bij de meer uitgebreide presentatie van de analyse van 

het storingsspectrum en resulterende ontwerpbasis-ongevallen. 

Ongewenste rfNJctiviteitsaddities 

Manipulatiefouten bij de reactor of bij experimenten kunnen resulteren in een ongewenste 

reactiviteitsadditie. Het falen van instrumentatie kan eveneens een ongewenste reactiviteitsaddi

tie tot gevolg hebben. De volgende karakteristieke bedrijfsstoringen kunnen als representatief 

voor dit geval worden beschouwd: 

ongecontroleerd uitlopen van regelstaven; 

onvoldoende begrenzing van reactiviteitsaddities door experimenten; 

laadfouten. 

De veiligheidsbeschouwingen zijn gebaseerd op dit drietal ongewenste, limiterende gebeurtenis

sen. Dit betekent dat alle andere denkbare storingen die zich met betrekking tot de reactiviteits· 

beheersing zouden kunnen voordoen - hetzij onverwacht optredend door falen van apparatuur, 

hetzij als gevolg van onjuist handelen - niet leiden tot een grotere gevaarzetting dan bij genoem

de representatieve bedrijfsstoringen in beschouwing is genomen. 

Verlies van bassinwater 

Een ongecontroleerd verlies van water uit het reactorbassin kan het gevolg zijn van plotseling 

optredende lekkage door falen van systeemonderdelen of manipulatiefouten. 
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Water kan op verschillende manieren uit het primair systeem weglekken. De volgende karakte

ristieke lekwegen die representatief zijn voor ongecontroleerd verlies van bassinwater kunnen 

daarbij worden onderscheiden: 

lek in de primaire koelwaterleiding; 

lek in het bassin-ionenwisselaarsysteem; 

lek in de hulpsystemen. 

Overige lekwegen, beschreven in § 16.4.2, leiden niet tot een ongecontroleerd verlies van 

koelwater. Breuk van het reactorbassin is alleen mogelijk onder invloed van extreme bronnen 

van extern geweld (zie § 16.4.2 en § 16.4.6). 

OnvoldtHIIJdll wannttNJfvDIII' 

Deze klasse van bedrijfsstoringen heeft betrekking op een vermindering in de warmte-afvoer, die 

onvoldoende koeling van de reactorkern tot gevolg kan hebben. De storingen kunnen zowel 

betrekking hebben op de primaire als op de secundaire koelkringloop, bijvoorbeeld het uitvallen 

van pompen, hetzij door het wegvallen van de netspanning, hetzij ten gevolge van manipulatie

fouten of andere oorzaken. 

De volgende representatieve storingen kunnen als karakteristiek worden aangegeven voor deze 

klasse: 

uitval van de primaire pomp; 

blokkering van koelkanalen. 

Voor alle andere denkbare storingen in de warmte-afvoer zijn deze gevallen limiterend en 

maatgevend. Het geval blokkering van koelkanalen gaat gepaard met obstructie van de koelmid

delstroom en oververhitting van de splijtstof. Indien tijdige interventie achterwege blijft kan dit 

resulteren in smelten van de splijtstof en vrijkomen van splijtingsprodukten. Op basis van dit 

type storing wordt voor de HOR het hypothetisch ongeval gepostuleerd, waarvan de gevolgen 

het meest verregaand zijn (overkoepelend ongeval). Onder verdere pessimistische veronderstel

lingen vormt dit ongeval de basis voor de radiologische consequentie-analyse van het vrijkomen 

van een deel van de kerninventaris van splijtingsprodukten. 
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Vdjkomen van radioactiviteit bij het falen van (sub)systemen of componenten 

Onder bepaalde omstandigheden kan ten gevolge van falen of manipulatiefouten radioactiviteit 

ontsnappen uit systemen of componenten die niet behoren tot de eigenlijke reactorkern. Voor

beelden hiervan zijn: splijtstofelementen die buiten de kern zijn opgeslagen, radioactief water in 

het primair koel- of zuiveringssysteem, en bestraalde preparaten. Met uitzondering van bestraal

de splijtstofelementen is de activiteitsinhoud van systemen en componenten die zich buiten de 

kern bevinden in absolute zin gering. 

Vanwege het relatief snelle verval van "kortlevende", radioactieve splijtingsprodukten is het 

activiteitsniveau van een splijtstofelement in opslag tenminste één orde van grootte lager dan 

van een splijtstofelement in de reactorkern, direct na afschakeling van de reactor (na één dag 

"afkoeling" is het activiteitsniveau ongeveer een factor 20 gedaald). 

BijzondtNe inttNne gebeurtenissen 

Er kan een scala van gebeurtenissen worden onderscheiden die van interne aard zijn en die een 

bijzonder karakter dragen. Het gaat hierbij om uiteenlopende gebeurtenissen als bijvoorbeeld 

brand, explosie, inwendige overstroming en verlies van voorzieningen. 

ExttJIIIe 1/Bbeurtenissen 

Sommige van de hiervoren genoemde karakteristieke storingen kunnen worden ingeleid onder 

invloed van externe bronnen van geweld of uitval van externe voorzieningen. Men kan daarbij 

denken aan ernstige natuurrampen (zoals aardbeving, orkaan, overstroming), of gebeurtenissen 

met een technische/humane achtergrond (zoals brand, explosie, neerstortend vliegtuig, sabota

ge, etc.). Relevant voor de veiligheidsbeschouwingen is enerzijds de mate waarin dergelijke 

gebeurtenissen kunnen leiden tot verspreiding van een aanmerkelijke hoeveelheid splijtingspro

dukten, en anderzijds de kans van optreden ervan. 

16.4 Evaluatie van storingen en ongevallen bij het HOR-Bedrijf 

16.4.1 Ongewenste reactiviteitsaddities 

Ongewenste reactiviteitsaddities kunnen bij de HOR optreden in de volgende karakteristieke 

situaties: 
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gedurig, ongecontroleerd uitlopen van regelstaven; 

onvoldoende begrenzing van reactiviteitsaddities door experimenten; 

vallen van een splijtstofelement of andere laadfouten bij een splijtstofwisseling. 

UitlofHili van regs/stJJvtlll 

Ten behoeve van de veiligheidsanalyse is de situatie beschouwd dat alle regelstaven door een 

combinatie van technische en/of menselijke fouten zonder onderbreking uit de kern worden 

bewogen. Hierbij werden ten aanzien van alle uitgangspunten pessimistische veronderstellingen 

gebruikt. Oe aldus ontstane reactiviteitsadditie wordt beiindigd door een snelafschakeling, 

hetgeen inhoudt dat de magneetstroom van de regelstaafkoppelingen wordt onderbroken, zodat 

de regelstaven in de kern vallen. Daarbij wordt aangenomen dat de twee staven met de hoogste 

reactiviteitswaarde niet in de kern vallen. Uit de analyse volgt, dat de situatie ongunstiger is 

naarmate het vermogen, waarbij de reactiviteitsadditie start, lager is. Als meest ongunstige 

geval is derhalve een reactiviteitsadditie geanalyseerd, die start bij minimaal vermogen in de 

onderkritieke situatie. 

De reactiviteitsadditie wordt op drie verschillende manieren gedetecteerd door de reactorin

strumentatie: 

een korte reactorperiode, indien het vermogen boven ongeveer 1 00 W is gekomen; 

een te snelle stijging van de neutronenflux in het vermogensgebied; 

te hoge neutronenflux. 

De eerste twee beveiligingen worden in de analyse geacht niet werkzaam te zijn, zodat de 

reactor pas op hoog vermogen (3 MW + 5 % instrumentele onnauwkeurigheid) door het 

beveiligingssysteem wordt afgeschakeld, en in dat geval met slechts de twee minst effectieve 

regelstaven, zoals boven aangegeven. 

De analyses tonen aan dat ondanks de pessimistische aannames geen thermohydraulische 

veiligheidsgrenzen worden overschreden. De koeling van de kern blijft steeds gewaarborgd en 

de maximale splijtstoftemperatuur blijft ruim onder 150°C. 

Rfltlctiviteitsaddities dOOT expedmtllltfln 

Experimenteeropstellingen bij de HOR worden ten aanzien van mogelijke reactiviteitsaddities in 

drie categorieên onderscheiden: 
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1. Experimenten met een maximale reactiviteitswaarde van 0,25 %, zonder begrenzing van 

het additietempo. 

2. Experimenten met een maximale reactiviteitswaarde van 0,4 % en een maximum addi

tietempo van 0,25 % per seconde. 

3. Geborgde experimenten met een maximale reactiviteitswaarde van 1,5 %, waarbij geen 

reactiviteitsverandering kan optreden. 

Als hypothetische storing, die de twee eerste categorieën ruimschoots afdekt, werd een stap

vormige reactiviteitstoevoeging van 0,4 % beschouwd. Als pessimistische veronderstelling, 

vergelijkbaar met het behandelde voor het geval "uitlopen van regelstaven•, wordt genomen dat 

reactorafschakeling pas optreedt bij overschrijding van een vermogen van 3,15 MW. De analyse 

toont aan dat het hoogste vermogen dat wordt bereikt, beneden het maximale vermogen ligt 

dat bereikt wordt bij het "uitlopen van regelstaven•. 

Met de consequenties van experimenten in categorie 3 wordt rekening gehouden door het 

handhaven van een kwaliteitsborgingsprogramma en stringente goedkeuringsprocedures, 

waarbij systematisch wordt vastgesteld of er voldoende reactiviteitsbeheersing is bij elke, nieuw 

samen te stellen kernconfiguratie. 

Kriticiteit tijdiliJs laadprocedures 

Analyses zijn uitgevoerd van twee mogelijke oorzaken voor het optreden van kriticiteit tijdens 

laadprocedures. De eerste mogelijke oorzaak betreft het vallen van een nieuw splijtstofelement 

op de kern door technisch of menselijk falen. Hierbij blijkt, onder de meest ongunstige aanna

mes, geen kriticiteit te kunnen optreden. De tweede mogelijke oorzaak is een laadfout, waarbij 

een nieuw splijtstofelement op een verkeerde positie wordt geplaatst. Als meest pessimistische 

aanname is het geval geanalyseerd dat de Centrale Bestralingsfaciliteit wordt vervangen door 

een nieuw splijtstofelement. Indien de procedures ten aanzien van de positionering van regelsta

ven tijdens splijtstofwisseling correct worden gevolgd, kan zelfs bij deze grove laadfout geen 

kriticiteit optreden. 

Toevofll' van koud bassinwater 

De plotselinge toevoer van significant grote hoeveelheden koud water naar de reactorkern heeft 

een ongewenste reactiviteitsadditie tot gevolg ter grootte van circa 0,02 % per graad tempera

tuurdaling, hetgeen in bepaalde omstandigheden kan resulteren in een positieve vermogens

transiënt (snelle vermogensverandering). 
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Bij de HOR is een dergelijke vermogenstransiënt het meest geprononceerd, indien tijdens bedrijf 

met natuurlijke koeling bij vol vermogen plotseling en onbedoeld de primaire pomp zou worden 

gestart. In verband hiermee zijn er voorzieningen getroffen om ongewenste reactiviteitsverande

ringen als gevolg van dit type gebeurtenis uit te sluiten. 

Het besturingssysteem van de primaire pomp is vergrendeld met de bedrijfsmode, dat wil 

zeggen met de gekozen manier waarop de reactor wordt bedreven; natuurlijke versus geforceer

de convectiekoeling. Het starten van de pomp met de reactor in bedrijf met natuurlijke koeling 

wordt verhinderd door genoemde vergrendeling. Andere mogelijke invloeden van koud-water 

transiënten doen zich niet voor of zijn veel minder geprononceerd. Bij het falen van genoemde 

vergrendeling grijpen achtereenvolgens diverse beveiligingen in op reactorperiode en vermogen. 

De gevolgen zijn niet ernstiger dan beschouwd bij de in voorgaande gevallen beschreven 

vermogenstransiënten en er ontstaat geen schade aan de splijtstof. 

Regslstaven in niet-uniform uitgetrokken positie 

Het regelstaafbesturingssysteem is zodanig ingericht, dat er aan bepaalde voorwaarden voldaan 

moet zijn met betrekking tot het starten van de reactor en het regelen van het reactorvermogen. 

Hiertoe zijn verschillende vergrendelings- en alarmeringsfuncties in het ontwerp opgenomen. Zo 

kan bijvoorbeeld de reactor eerst worden gestart als de regelstaven gezamenlijk voor tenminste 

45 %zijn uitgetrokken. 

Voorts zijn er stringente procedures en bedrijfsinstructies voor het reactorpersoneel van kracht 

voor de bediening van regelstaven en regeling van het reactorvermogen in de verschillende te 

onderscheiden bedrijfssituaties. 

In het ontwerp is het reactiviteitsadditietempo begrensd door fysieke beperking van de maxima

le uittreksnelheid van de regelstaven. Met betrekking tot de reactiviteitsbeheersing wordt er 

ondersteld, dat de twee meest reactieve staven falen, waarbij zij zich in de volledig uitgetrokken 

positie bevinden. Voor elke samen te stellen kernconfiguratie wordt getoetst (door berekening 

en proefondervindelijk) of aan dit criterium wordt voldaan. 

In de beschreven ongevalssituaties waar dit relevant is, wordt van de meest pessimistische 

onderstellingen uitgegaan. Zo is bijvoorbeeld voor het geval "uitlopen van regelstaven" onder

steld, dat vier staven gedurig uitlopen, maar dat voor afschakeling uitsluitend de minst reactieve 

staven werkzaam zijn. 
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16.4.2 Verlies van bassinwater 

Het waterniveau in het bassin wordt zowel tijdens, als buiten het reactorbedrijf continu door het 

reactorbeveiligingssysteem bewaakt. Beneden een bepaald niveau (circa 0,5 % onder het 

gemiddelde, normale waterniveau), waarbij nog een aanzienlijke waterkolom boven de kern 

staat, treedt een RSA op en worden direct automatisch alle relevante isolatiekleppen gesloten. 

In verband met ongevalssituaties waarbij groot waterverlies optreedt zijn verschillende back-up 

verdedigingslinies aanwezig. 

De eerste mogelijkheid tot verdediging betreft waterdichte scheiding van de beide bassinsecties 

met behulp van de bassindeur. De consequenties van een optredend lek in één der beide secties 

kunnen- worden beheerst of verminderd door het zonodig overbrengen van de reactorkern naar 

de nog intact zijnde bassinsectie (verplaatsing reactorbrug) en het sluiten van de bassindeur. 

Een tweede mogelijkheid is aanwezig in de vorm van extra watersuppletie. Hiertoe wordt water 

verpompt vanuit de opslagtank naar het bassin (zie § 10.2.2). In geval van nood kan de opslag

tank direct worden bijgevuld uit het brandweerleidingnet via een speciale voorziening. 

Onderstaand wordt een aantal plaatsen beschouwd waar eventueel primair koelwaterverlies kan 

optreden. 

Lek in warmtewisselaar 

Tijdens normaal reactorbedrijf is de koelwaterdruk aan secundaire zijde hoger dan aan primaire 

zijde, zodat bij een lek in het warmteoverdragende oppervlak tussen primaire en secundaire zijde 

geen radioactief koelwater naar secundaire zijde kan stromen. Beneden een bepaalde waarde 

van het drukverschil worden automatisch de regelstaven in de kern gedreven (AIS). Buiten 

bedrijf wordt bij een lek in de warmtewisselaar beneden een bepaalde waarde van het bassin

waterniveau het reactorbeveiligingssysteem geactiveerd, waardoor de bassinisolatie-kleppen 

automatisch sluiten. 

Indien de kleppen niet zouden sluiten en adequaat ingrijpen of tegenmaatregelen van personeel 

niet succesvol zijn, respectievelijk achterwege blijven, zou primair water naar de secundaire 

zijde stromen. Het waterpeil van de verdampingskoelers ligt namelijk belangrijk lager dan het 

normale peil van het reactorbassin. Door het statisch drukverschil daalt het bassinwater tot ruim 

1 m boven de kern. 
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Het water in het reactorbassin is dan genivelleerd tot het niveau van de verdampingskoelers. 

Het weglekkende water stroomt over ter plaatse van de verdampings-keelers en komt in het 

riool terecht. 

In deze situatie is toch nog voldoende afvoer van restwarmte van de splijtstof verzekerd, zelfs 

indien de reactor tot kort voor de gebeurtenis langdurig op vol vermogen is bedreven. Wel is er 

een significante verhoging van het stralingsniveau aan de bovenzijde van het reactorbassin. De 

gammastralingsdetectoren en ruimte monitoren in de reactorhal signaleren deze situatie in de 

regelkamer en bij de Stralingsbeschermingsdienst. Bij overschrijding van vast ingestelde grens

waarden op betreedbare plaatsen wordt dit visueel en acoustisch kenbaar gemaakt. 

Lek in de bassinbekleding 

Bij een eventueel lek in de bassinbekleding wordt het bassinwater via een drainagesysteem in 

een gesloten vat verzameld. Voor elk der beide bassinsecties is een opvangvat aanwezig. De 

gezamenlijke inhoud van het drainagesysteem en de beide vaten is relatief gering. Door regelma

tige inspectie en controle van het systeem blijft eventuele lekkage niet onopgemerkt en kunnen 

er zonodig tegenmaatregelen worden genomen. Overschrijding van een bepaald niveau van 

lekwater verzameld door het drainagesysteem geeft een alarmering in de regelkamer. In het 

geval van excessieve lekkage fungeert de eigenlijke betonconstructie als tweede barrière. De 

betonconstructie bezit geen perfecte waterdichtheid, zodat over langere tijd enig lekwater zou 

kunnen penetreren. Voor een snelle daling van het bassinwaterniveau behoeft echter niet te 

worden gevreesd. De reactorkern blijft te allen tijde voldoende gekoeld en eventueel door het 

beton sijpelend lekwater blijft binnen het insluitsysteem. 

Lek in #1#111 bundtJibuis 

Een bundelbuis is opgebouwd uit een buiten- en binnenbuis die beide, wanneer de buis niet in 

gebruik is, op een eigen waterrecirculatiesysteem zijn aangesloten. Binnen- en buitenbuis samen 

vormen een dubbele waterkering. Bij een lek in de buitenbuis komt het bassinwater via een 

overloop van het recirculatiesysteem in de reactorafvalwatertanks terecht, die van een niveau· 

alarmering zijn voorzien. De kleppen in het recirculatiesysteem worden na alarmering gesloten, 

zodat verder bassinwaterverlies wordt tegengegaan. De nog intact zijnde binnenbuis vormt dan 

een tweede lijn van defensie als extra barrière tegen bassinwaterverlies. 

Bij gelijktijdige breuk van zowel binnen- als buitenbuis is het tempo van waterverlies in relatie 

tot de door het bassinwater af te voeren restwarmte als functie van de tijd van belang. 
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Deze gebeurtenis is slechts denkbaar onder invloed van bijzonder extern geweld en vormt geen 

ontwerpbasis-ongeval. De waarschijnlijkheid van een dergelijke gebeurtenis wordt op kleiner dan 

eens in de miljoen jaar geschat, zodat het hier om een hypothetisch ongeval gaat. Het meest 

ongunstig is daarbij verlies van water via één van de onderste bundelbuizen met uitwendige 

diameter aan de bassinzijde van 195 mm. Bij een volledige guillotinebreuk zou het bassin

waterniveau na circa 35 minuten het laagste niveau bereiken. Oe splijtstofelementen staan dan 

nog voor circa 5 cm in het water, en de warmteafvoer door geleiding naar het resterende 

bassinwater moet via de elementvoeten en roosterplaat geschieden. Aangezien verbuiging van 

de buis altijd gepaard gaat met een contractie van het oppervlak van de inwendige doorsnede 

en het waterverliestempo in belangrijke mate wordt gereduceerd door de aanwezigheid van de 

inwendige constructies van experimentele faciliteiten in de binnenbuis, zal de uitstroomtijd in de 

praktijk enkele ordes groter zijn. Bundelbuizen die niet in gebruik zijn voor het onderzoek zijn 

voorzien van waterdichte afsluitvensters. 

Uitgaande van langdurig reactorbedrijf op vol vermogen voor de gebeurtenis zal de resterende 

warmteproduktie in de reactorkern na de afschakeling en het gedeeltelijk droogvallen van de 

splijtstof, door geleiding, straling en dampvorming worden afgevoerd. Op grond van analyses en 

experimenteel onderzoek aan droogvallende splijtstofelementen bij reactoren elders kan worden 

geconcludeerd, dat het vermogen voldoende gedaald is voordat de reactorkern gedeeltelijk 

droogvalt, zodat smelten van splijtstofplaten niet optreedt. 

Door het wegvallen van de afscherming van het water is er een intensieve, verticaal omhoog 

gerichte stralingsbundel afkomstig van de reactorkern. Uitgaande van langdurig bedrijf vooraf

gaand aan de gebeurtenis bedraagt het dosisequivalenttempo 8 uur na het afschakelen circa 

1 00 Sv/h aan de bassinrand. Op de reactorhalvloer is dit gemiddeld meer dan vier dekaden 

lager. 

Lek in de primaire koelwaterleiding 

Door het sluiten van de bassinisolatiekleppen kan het bassin van het resterende deel van het 

primair koelsysteem worden geïsoleerd. Deze kleppen zijn in tweevoud in de primaire toe- en 

afvoerleiding van het bassin geplaatst, in de leidingtunnel, direct aan de onderzijde van het 

bassin grenzend. 

Er zijn voor het leidingsysteem breukmechanische analyses volgens standaardmethodieken 

uitgevoerd. Het gaat bij de HOR om leidingen met relatief lage bedrijfsdrukken ( < 300 'kPa) en 

lage mechanische belasting. 
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Voor dergelijke systemen wordt volgens de normen in het ontwerp uitsluitend falen ondersteld 

in de vorm van lekkage ten gevolge van geleidelijke scheurvorming en dergelijke. Uit de analyses 

volgt onder conservatieve aannamen een bepaald lektempo, aangeduid met ontwerplek. Op de 

volgende plaatsen is falen verondersteld: 

In het primair leidingdeel tussen de bassinisolatiekleppen. Bij lekkage in dit leidingdeel, 

waar zich ook de pomp bevindt, daalt het bassinwater tot een niveau waarbij automatisch 

de kleppen worden gesloten en de primaire pomp wordt uitgeschakeld. Er is geen verder 

verlies van bassinwater. 

In de primaire leidingdelen tussen de bassinbodem en de bassinisolatiekleppen. Bij het 

geanalyseerde lek dat voor deze leidingdelen van toepassing is, duurt het circa twee weken 

bij gesloten kleppen, voordat het bassinwaterniveau gedaald is tot de bovenkant van de 

kern. De nawarmteproduktie is dan zover afgenomen dat bij het droogvallen van de kern 

geen zodanige excessieve temperatuurstijging van de splijtstofbekleding optreedt dat 

splijtingsprodukten vrijkomen. 

Lek in het ionenwisselaarsysttHJm 

Het leidingsysteem is zodanig ontworpen dat alleen bij een lek in de toevoerleiding naar het 

bassin, het bassin leeg kan stromen. In dit leidingdeel bevinden zich dicht bij elkaar twee 

isolatiekleppen in serieschakeling die bij een te laag bassinwaterniveau automatisch worden 

gesloten. 

Bij optreden van het ontwerplek tussen het bassin en deze kleppen in gesloten toestand duurt 

het circa twee weken voordat het bassinwater tot aan de bovenkant van de kern is gedaald. De 

nawarmteproduktie is dan zover afgenomen dat bij het droogvallen van de kern geen zodanige 

excessieve temperatuurstijging van de splijtstofbekleding optreedt dat splijtingsprodukten 

vrijkomen. 

Lek in de hulpsystemen 

Een aantal pijpen in de bodem van het bassin die uitmonden in de leidingtunnel, is voorzien van 

een blindflens. Voor deze pijpen geldt, dat bij optreden van het ontwerplek het bassinwater niet 

eerder dan na een termijn van circa twee weken tot aan de bovenkant van de kern is gedaald. 
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lkfiUk rtNJctorbassin 

Een breuk van het reactorbassin en het verlies van de bijbehorende waterkerende functies is 

slechts mogelijk onder de invloed van zeer zware aardbevingen of ander extern geweld zoals 

een neerstortend vliegtuig (zie onder § 16.4.6, externe gebeurtenissen). Op grond van een 

beschouwing van het aardbevingsrisico is voor de HOR voor de ontwerpaardbeving een 

maximale intensiteit op de schaal van Mercalli tussen V en VI vastgesteld. De waarschijnlijkheid 

van deze gebeurtenis is van de orde van eens in de 10.000 jaar. Bij dergelijke bevingen blijft de 

bassinconstructie echter nog intact, zodat voldoende koeling van de reactorkern verzekerd is. 

Breuk van het reactorbassin als gevolg van een neerstortend vliegtuig is op grond van de kans 

van neerstorten een hypothetische gebeurtenis en geen ontwerpbasis-ongeval. 

16.4.3 Vermindering van de warmte-afvoer door het reactorkoelsysteem 

Uitval van de primaire pomp 

De primaire koelmiddelstroom wordt meervoudig bewaakt. In dit geval wordt de snelst reageren

de veiligheidsactie op het uitvallen van de primaire pomp - via bewaking van het drukverschil 

tussen de primaire en secundaire zijde van de warmtewisselaar- buiten beschouwing gelaten. Er 

wordt uitgegaan van de pessimistische veronderstelling, dat het reactorbeveiligingssysteem pas 

een afschakeling bewerkstelligt, als er via directe meting onvoldoende volumestroom in de 

primaire koelwaterleiding wordt gemeten. Binnen een seconde na het uitvallen van de pomp 

vallen de regelstaven in de kern en enige tijd later valt de koeltrechter terug naar zijn laagste 

positie, waarna natuurlijke convectiestroming van het koelwater door de reactorkern op gang 

komt. Zelfs onder pessimistische veronderstellingen treedt er na afschakeling van de reactor 

geen onderkoeld koken op· in het heetste koelkanaal en bestaat er een ruime veiligheidsmarge 

met het oog op stromingsinstabiliteiten. Op de langere termijn zal de reactor zich stabiliseren in 

een toestand waarin de vervalwarmte door natuurlijke convectiestroming wordt afgevoerd; te 

allen tijde wordt de kern voldoende gekoeld. 

Ont~~~wllllst sluitlln van de bassinisolatisklepPIIfl 

Tijdens normaal bedrijf kan een ongewenst sluiten van de bassinisolatiekleppen optreden 

(bijvoorbeeld ten gevolge van het wegvallen van de perslucht en/of de elektrische voeding of 

door een bedieningsfout). Op het moment dat de kleppen in beweging komen wordt door de 

pompbeveiliging de elektrische voeding naar de pomp onderbroken. Door de afname van de 

primaire koelmiddelstroom wordt de reactor afgeschakeld. 



VEILIGHEIOSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR pagina 16.17 

Het sluiten van bassinisolatiekleppen heeft geen extra effect op de snelheid waarmede de 

primaire koelmiddelstroom afneemt. Als de pompbeveiliging faalt wordt de primaire koelmiddel

stroom alleen door het sluiten van de bassinisolatiekleppen verminderd. Door de relatief lange 

sluittijd van de bassinisolatiekleppen (zie § 6.2) verloopt de met het sluiten gepaard gaande 

debietafname veel trager dan bij het uitvallen van de pomp. De gevolgen van ongewenst sluiten 

worden dus door de beschouwing van de bedrijfsstoring "uitval van de primaire pomp" afge

dekt. 

Blokkering van koflikanalen 

Deze bedrijfsstoring heeft betrekking op onvoldoende koeling van de reactorkern ten gevolge 

van obstructie van de koelmiddelstroom door een vreemd object bij bedrijf met geforceerde 

koeling. De reactorkern bevindt zich in een open bassin, zodat de mogelijkheid bestaat dat er 

ongewenste voorwerpen op terechtkomen; voorwerpen kunnen op de bovenzijde van de kern 

vallen of worden meegevoerd met de neerwaarts gerichte koelmiddelstroom om vervolgens op 

de inlaatsectie van de splijtstofelementen te worden gezogen waardoor koelkanalen worden 

afgedekt. Er is een niet verwaarloosbare kans dat dergelijke gebeurtenissen zonder tegenmaatre

gelen onder ongunstige omstandigheden tot smelten van de splijtstofbekleding leiden. 

In het verleden hebben zich inderdaad bij reactoren van vergelijkbaar ontwerp als de HOR 

dergelijke voorvallen voorgedaan, die in enkele gevallen tot smelten aanleiding hebben gegeven 

[1, 2, 3, 4]. Hierbij is het tot gedeeltelijk smelten van één of meerdere splijtstofplaten gekomen. 

Het ging hier echter om reactoren met een aanzienlijk hoger vermogen dan de HOR (enkele 

tientallen MW), met meer geprononceerde warmtebelasting. Bovendien ontbraken bij deze 

reactoren de aparte, instrumentele voorzieningen die bij de HOR getroffen zijn ter beveiliging 

tegen de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen. 

Door geëigende maatregelen - zoals beperkingen in de toegankelijkheid bij het reactorbassin en 

voorschriften voor het werken in de omgeving hiervan - wordt zoveel mogelijk getracht te 

voorkomen dat vreemde voorwerpen in het bassin geraken. Bovendien wordt de reactorkern -

zowel voor het in bedrijf gaan van de reactor als regelmatig tijdens bedrijf - nauwgezet gecon

troleerd op eventuele afwijkingen en aanwezigheid van vreemde objecten door middel van 

visuele inspectie. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en zorgvuldigheid van werken kan een 

dergelijk voorval niet geheel worden uitgesloten. 
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Een voorwerp van grotere omvang dat op de kern terechtkomt kan de koelmiddelstroom van 

é4n of meerdere koelkanalen (kleine afdekking), of van áán of meerdere splijtstofelementen 

(grote afdekking), geheel of gedeeltelijk blokkeren. De stroom in de betreffende koelkanalen zal 

sterk worden gereduceerd of zelfs geheel worden onderbroken. 

Als gevolg van de blokkering treden fluctuaties op in periode en vermogen van de reactor. 

Afhankelijk van de mate van blokkering zijn deze fluctuaties sterker. Bij het voortduren van de 

blokkering is er een blijvende, inherent negatieve terugwerking op het reactorvermogen door 

bellenvorming en leegkoken van koelkanalen. De responsie van de neutronenfluxdichtheid wordt 

bepaald door de invloed van lokale bellenvorming en opwarming van splijtstof op de reactiviteit 

van de reactor. 

De beveiligingsinstrumentatie van de HOR maakt gebruik van een prompt signaal dat wordt 

afgeleid van de plotselinge afname van de neutronenfluxdichtheid die hierbij optreedt. De 

gevoeligheid voor automatische detectie van dergelijke gebeurtenissen is enigszins afhankelijk 

van de plaats in de reactorkern. Voor zOnes in de reactorkern met de hoogste warmtebelasting 

is echter ook de kans op detectie het grootst. 

Uit de analyses blijkt, dat bij een complete blokkering van één of meerdere splijtstofelementen 

tijdig wordt ingegrepen door automatische reactorsnelafschakeling. De kans op volledige 

blokkering van één of meerdere splijtstofelementen is een orde van grootte kleiner dan blokke

ring van één of meerdere kanalen. Bovendien is de prompt optredende vermogensreductie bij 

volledige blokkering aanzienlijk groter, hetgeen tevens de kans op automatische detectie ge

volgd door effectief ingrijpen van het beveiligingssysteem belangrijk vergroot. Daarom is blokke

ring met kleine afdekking als initiërende gebeurtenis ongunstiger. Bij een kleine afdekking die 

enkele koelkanalen beslaat zijn de detectiekans en het verloop van meerdere, uiteenlopende 

factoren afhankelijk. Dit vereist een nadere beschouwing. 

Een substantiële reductie van de koelmiddelstroom van koelkanalen in zOnes met een hoge 

vermogensdichtheid kan stromingsinstabiliteiten tot gevolg hebben in kanalen met hoge warmte

belasting. In extreme situaties stagneert de koelmiddelstroom volledig en kan het kanaal met de 

hoogste warmtebelasting snelleegkoken. De veiligheidsbeschouwingen hebben in conservatieve 

zin betrekking op deze extreme condities, uitgaande van een maximum vermogen van 3,15 

MW {3 MW + 5 % instrumentele onnauwkeurigheid). In dat geval zullen de geblokkeerde 

kanalen in zeer korte tijd met een stoomwatermengsel met hoog stoombellen-gehalte worden 

gevuld. Dit heeft een sterke vermindering van de warmteoverdracht van de splijtstofplaten tot 

gevolg. 
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De temperatuur van de splijtstof zal snel toenemen en als het voorwerp niet door de opwaartse 

kracht van de gevormde stoombellen van het element wordt weggeblazen en tijdige afschake

ling van de reactor achterwege blijft zal de splijtstofbekleding lokaal smelten. De splijtstofplaten 

die aan de geblokkeerde zOne grenzen, worden slechts aan één zijde gekoeld. 

Een deel van de warmte die ontwikkeld wordt in de splijtstofplaten in de geblokkeerde zOne, kan 

door thermische geleiding via de zijplaten aan koelkanalen in de niet-geblokkeerde zOne worden 

toegevoerd. De warmtetoevoer kan hierdoor zodanig toenemen, dat ook in deze kanalen het 

proces van snel leegkoken wordt ingeleid. Op deze wijze kan propagatie ( = voortplanting) van 

stromingsinstabiliteit optreden naar niet-geblokkeerde zOnes van het betreffende splijtstof

element. Op fysische gronden (thermohydraulische ontkoppeling) kan de propagatie zich niet 

voortzetten naar aangrenzende splijtstofelementen. Bij regelelementen zijn de beide splijtstofsec

ties, die elk vijf splijtstofplaten omvatten, eveneens thermohydraulisch ontkoppeld. 

Uit de analyses blijkt, dat propagatie alleen kan optreden bij gelijktijdige, volledige blokkering 

van tenminste drie koelkanalen. In elementzOnes met voldoend lage vermogensdichtheid komt 

de propagatie tot stilstand. Is de initiële vermogensdichtheid van de geblokkeerde zOne voldoen· 

de laag, dan treedt propagatie in het geheel niet op. Ten gevolge van prompte, fysische terug

werking van opwarming en stoombellenvorming op de reactiviteit wordt het propagatietempo 

aanzienlijk vertraagd; het leegkoken van koelkanalen gaat gepaard met een significante reductie 

van de vermogenstoevoer in aangrenzende koelkanalen. 

Indien het ongeval wordt ingeleid door de volledige blokkering van een aantal koelkanalen, 

terwijl afschakeling van de reactor in eerste instantie achterwege blijft, zal de splijtstofbekleding 

zodanig opwarmen dat op de heetste plaats smelten zal gaan optreden bij de smelttemperatuur 

van circa 590°C. De splijtstof zelf smelt bij temperaturen rond de 800°C (HEU), respectievelijk 

1.600°C (LEU). Als het getroffen gebied van de splijtstofbekleding voldoende groot is zal het 

splijtstofmateriaal in het onderste deel van het kanaal terechtkomen waar de splijtstofplaten nog 

intact zijn. Dit effect op zich resulteert eveneens in een instantane daling van het reactorvermo

gen. Het gesmolten aluminium zal zich daarbij afzetten op het koude plaatoppervlak. Indien het 

smeltproces zich over een groot deel van de splijtstofplaat uitstrekt, zullen het gesmolten 

aluminium en het splijtstofmateriaal door de elementvoet in de koeltrechter vallen. Zolang het 

gesmolten splijtstofmateriaal in de kernzOne aanwezig blijft, komt er warmte in vrij. Zodra het in 

de koeltrechter valt, wordt de warmteproduktie drastisch gereduceerd. De aluminium smelt en 

de fragmenten worden uiteindelijk afgekoeld door het omringende water. 
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Teneinde het smelten van splijtstofplaten te voorkomen, dan wel het aantal smeltende splijtstof

platen te beperken, moet het reactorbeveiligingssysteem de reactor zo snel mogelijk afschake

len. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een prompt signaal dat afgeleid wordt van de plotselin

ge afname van de neutronenflux die optreedt als gevolg van bellenvorming en leegkoken van 

koelkanalen. De verandering in neutronenflux wordt viervoudig gedetecteerd door de veiligheids

kanalen die het neutronenfluxniveau bewaken, waarna een RSA wordt geïnitieerd. 

Een tweede lijn van verdediging wordt gevormd door een signaal voor afschakeling dat wordt 

afgeleid van de meting van het gammadosistempo van de koelwaterstroom in de uitgaande 

koelwaterleiding naar de pomp. Bij het smelten van de splijtstofbekleding komt er namelijk reeds 

een goed detecteerbare fractie van de splijtingsprodukteninventaris in het koelwater terecht. 

Deze signaalresponsie is echter enkele seconden vertraagd als gevolg van de looptijd van het 

koelwater. 

De responsie van de neutronenfluxdichtheid op verstoringen bij het leegkoken van koelkanalen 

wordt bepaald door de invloed van de lokale bellenvorming en opwarming van de splijtstof op 

de reactiviteit van de reactor. Er is in de veiligheidsanalyses uitgegaan van de pessimistische 

veronderstelling, dat het automatisch regelsysteem werkzaam blijft en dat het traagheidsloos 

functioneert; het tracht daarbij de vermogensdaling te compenseren door de regelstaaf instan

taan uit te trekken. 

Uit de analyses volgt, dat het leegkoken van koelkanalen met de hoogste warmtebelasting in 

het centrum van de reactorkern in het algemeen vrij gemakkelijk wordt gedetecteerd door de 

neutronenflux-instrumentatie. Blokkering van koelkanalen in een regelelement is over het 

algemeen moeilijker te detecteren, vanwege verminderde terugwerking op de reactiviteit. De 

vermogensdichtheid is echter nog voldoende groot om propagatie te bewerkstelligen. In de 

analyses is daarom vooral deze situatie als meest ongunstig en bepalend naar voren gekomen. 

Het ontwerp van een regelelement heeft echter zodanige constructieve kenmerken, dat propaga

tie vanwege thermohydraulische ontkoppeling tot maximaal vijf koelkanalen wordt begrensd. 

Zoals hiervoor is aangegeven, kan propagatie alleen optreden als er initieel tenminste drie 

koelkanalen worden geblokkeerd bij voldoende hoge vermogensdichtheid. In de analyses is als 

conservatief, pessimistisch criterium aangenomen, dat platen die een temperatuur van 250°C 

bereiken vóórdat de afschakeling effectief wordt, geacht worden onvoldoende gekoeld te 

worden om de nawarmte af te voeren, zodat de splijtstofbekleding toch de smelttemperatuur 

van 590°C bereikt. 



VEILIGHEIOSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR pagina 16.21 

Uit de analyses volgt, dat de beveiliging effectief ingrijpt bij propagatie uitgaande van blokkering 

van tenminste drie koelkanalen en dat de reactor vrijwel onmiddellijk na de blokkering wordt 

afgeschakeld, ruimschoots vóórdat de getroffen splijtstofplaten excessief in temperatuur 

toenemen. 

Indien propagatie achterwege blijft zal afhankelijk van de detectiegevoeligheid een afschakeling 

worden gegenereerd door de veiligheidskanalen die de neutronenfluxdichtheid bewaken, dan 

wel door de meting van het gammadosistempo in het koelwater. Oe analyses geven aan, dat bij 

blokkering van minder dan drie koelkanalen detectie via de neutronenfluxdichtheid niet voldoen

de gegarandeerd kan worden. In dat geval blijft de schade beperkt tot een beperkt aantal van 

twee tot drie splijtstofplaten, die gedeeltelijk smelten als ze door onmiddellijke uitdroging 

getroffen worden. Oe waarschijnlijkheid van een dergelijke gebeurtenis is op grond van ervaring 

en analyses bij soortgelijke reactoren als de HOR kleiner dan eens per vijfhonderd jaar. De 

radiologische consequenties hiervan zijn echter nog niet bijzonder ernstig. 

In die gevallen waarin het bij andere reactoren tot een beperkt partieel smelten is gekomen, met 

gesmolten uraanmassa's ter grootte van 5 tot 1 0 gram, werd vastgesteld dat de contaminatie 

met radioactieve stoffen in de reactorhallucht vrijwel geheel was toe te schrijven aan vervalpro

dukten van edelgassen (xenon en krypton}, waarvan de halveringstijden meestal zeer kort zijn. 

De hierdoor in de hallucht vrijgekomen activiteit lag in de orde van grootte van enkele tientallen 

terabecquerel en het dosisequivalenttempo in de lucht boven het reactorbassin bedroeg een 

fractie van een sievert per uur. Van belang daarbij is, dat buiten het bassin geen significante 

hoeveelheden langlevende splijtingsprodukten en radioactief jodium konden worden gemeten. 

Voor de HOR zijn bij het gedeeltelijk smelten van twee tot drie splijtstofplaten op zijn ongun

stigst vergelijkbare waarden voor de vrijkomende activiteit en het dosisequivalenttempo te 

verwachten. Het tempo waarmee de activiteit van de hallucht na de gebeurtenis in enkele 

minuten tot het maximum stijgt maakt een snelle ontruiming van de reactorhal geboden (hala

larmprocedure). Door tijdige evacuatie van personeel blijft het ontvangen dosisequivalent van 

personen die in de hal verblijven op het moment van de gebeurtenis beperkt tot enkele millisie

vert. 

Oe radiologische consequenties van deze gebeurtenis bij de HOR voor de omgeving worden 

afgedekt door de beschouwingen naar aanleiding van het hypothetisch ongeval, beschreven in 

§ 16.5. De consequenties van dit type gebeurtenis vallen geheel binnen de door de overheid 

gehanteerde criteria voor de dosislimietwaarden bij de beoordeling van ontwerpbasis-ongevallen 

(zie § 16.6.8). 
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Niet-uniform uitgetrokken Tllfle/Staven 

Het niet-uniform uittrekken van de vier regelstaven kan een ongunstige vermogensverdeling in 

de reactorkern tot gevolg hebben. Het regelstaafbesturingssysteem is zodanig ingericht, dat 

grote afwijkingen in de vermogensverdeling worden tegengegaan. Bovendien zijn er stringente 

procedures en bedrijfsinstructies voor het reactorpersoneel van kracht voor de bediening van 

regelstaven en regeling van het reactorvermogen in de verschillende te onderscheiden bedrijfssi· 

tuaties. 

Het ontwerp is zodanig, dat de reactor alleen kritisch kan worden gemaakt als alle regelstaven 

zich tegelijkertijd voor meer dan 45 % in de uitgetrokken toestand bevinden. Voor dit normale 

bedrijfstraject zijn de meest ongunstige regelstaafpositioneringen onderzocht met het oog op de 

selectie van de bepalende axiale vermogensverdelingen ten behoeve van de thermohydraulische 

veiligheidsanalyses. 

Voor het vaststellen van de veiligheidsgrenzen is het niet-uniform uitgetrokken zijn van regelsta

ven als uitgangspunt gehanteerd, waarbij er is uitgegaan van de meest ongunstige vermogens

piekfactor die op deze manier onder verdere pessimistische randvoorwaarden met betrekking tot 

de koeling kan optreden. Er is ruimschoots voldoende veiligheidsmarge aanwezig om de gevol

gen van deze gebeurtenis te ondervangen. Deze afwijking van de normale bedrijfsvoering is 

reeds verdisconteerd bij het vaststellen van de veiligheidsgrenzen. Bovendien zijn de bedrijfsin· 

structies erop gericht om tijdens vermogensbedrijf de regelstaven zo uniform mogelijk uit te 

trekken, met geringe afwijkingen. Bij een afwijking van meer dan 5 % van enige regelstaaf ten 

opzichte van de gemiddelde stand wordt een waarschuwingssignaal gegenereerd. 

In verband met metingen en calibraties is het onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk om 

van genoemde besturingsvoorwaarden af te wijken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het calibre· 

ren van een regelstaaf over het gehele traject van beweging. Deze eaUbraties en metingen 

geschieden bij betrekkelijk laag vermogen, zodat sterk afwijkende vermogensverdelingen geen 

rol van betekenis spelen en de thermohydraulische veiligheidsmarges niet in het geding zijn. In 

verband hiermee is een sleutelvergrendelde overbruggingsmogelijkheid van genoemde bestu· 

ringsvoorwaarden ingebouwd. De toepassing hiervan mag alleen geschieden bij laag vermogens· 

bedrijf ( < 200 kW) via een schriftelijk goedkeuringsprotocol met toestemming van de dienst· 

doende chef. 

De genoemde maatregelen, voorzieningen en ontwerpmethodieken stellen zeker, dat deze 

gebeurtenis afdoende wordt beheerst en veiligheidsgrenzen niet worden overschreden. 
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KoelmiddBI-kortsluitstroming van de reactorkBrn 

Bii dit type gebeurtenis wordt er ondersteld, dat er een afwijking van het normale debiet voor 

koeling van de reactorkern optreedt, bijvoorbeeld als gevolg van een niet gedetecteerd lek in de 

zuigleiding tussen reactorkern en doorvoer bassinbodem naar de pomp, of bij het foutief niet 

afdichten van niet bezette roosterposities met afdichtpluggen. Hierdoor wordt water ingezogen 

ten koste van de stroming door de actieve zOne in de reactorkern. Een stromingsreductie van 

meer dan 30 % kan stromingsinstabiliteiten met pulserend koken tot gevolg hebben. Bij een 

vermogen van 3,15 MW wordt onder die omstandigheden de minimaal vereiste veiligheidsmarge 

tegen stromingsinstabiliteit bereikt. De hiermee gepaard gaande vorming van stoombellen in 

kernzOnes met hoge vermogensdichtheid geeft een prompte reductie van het reactorvermogen. 

Hierdoor wordt een afschakeling bewerkstelligd via de vier veiligheidskanalen die de neutronen

fluxdichtheid bewaken. De koeling van de reactorkern kan nog worden gegarandeerd, aangezien 

de grens voor "burnout" bij pulserend koken niet wordt overschreden, zelfs niet onder de 

conditie van 5% oververmogen. 

In de praktijk is de invloed van kortsluiting op de hoofdkoelmiddelstroming onderzocht door 

tijdens stationair bedrijf van de primaire pomp bij afgeschakelde reactor de koeltrechter te 

ontkoppelen en ontkoppeld te houden, waarbij de reductie van de koelmiddelstroom door de 

reactorkern werd gemeten. De totale stromingsdoorsnede werd hierdoor met circa 50 % 

vergroot ten opzichte van de ongestoorde stromingsdoorsnede van de actieve kernzOne. Voor 

deze aanzienlijke kortsluiting reduceerde de kernstroming met circa 45 % ten opzichte van de 

initïele waarde. 

De positie van de koeltrechter wordt tweevoudig redundant bewaakt. Zodra de trechter ontkop

pelt, wordt een reactorsnelafschakeling geïnitieerd. De koeling van de splijtstof is voldoende 

gegarandeerd. Bij extreem onwaarschijnlijke reducties van de koelmiddelstroom van 85 % en 

meer zou de koeltrechter spontaan ontkoppelen, gevolgd door afschakeling via de trechterposi

tie. Het verschijnsel zou gepaard gaan met stoombelvorming op uitgebreide schaal en pulserend 

koken van het koelmiddel, instantaan resulterend in een drastische reductie van het reactorver

mogen. Deze reductie bewerkstelligt eveneens een afschakeling via de vier veiligheidskanalen 

die de neutronenfluxdichtheid bewaken. 

De bovenvermelde stromingsreductie van 30 % komt voor reactorkernen met de hoogste 

warmtebelasting ongeveer overeen met het niet afdichten van een achttal roosterposities. Er zijn 

stringente procedures van kracht met betrekking tot wijzigingen van de kernconfiguraties. 
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Bovendien wordt de kernsamenstelling onafhankelijk op afwijkingen geinspecteerd en worden er 

p~riodieke zichtcontroles uitgevoerd. Oe waarschijnlijkheid dat ten gevolge van onontdekt falen 

of foutief handelen een groot kortsluitstromingslek optreedt waardoor de veiligheidsgrens wordt 

bereikt, wordt als uiterst laag geacht. Dit type ongeval, met als inleidende gebeurtenis kortsluit

stromingen van meer dan 30 %, wordt als uiterst onwaarschijnlijk beschouwd. 

Uitval noodkoelsystflfltn 

Bij de HOR is een actief noodkoelsysteem in verband met nakoeling van de reactorkern, na het 

afschakelen van de reactor en bij veronderstelde uitval van de geforceerde koeling niet noodza

kelijk. Onder alle omstandigheden kan de nawarmte van de reactorkern ruimschoots door 

natuurlijke convectie aan het bassinwater worden overgedragen. Oe buffercapaciteit van de 

grote waterinhoud van het reactorbassin (circa 250 m3 
) is zodanig groot, dat de volledige 

restwarmte van de afgeschakelde reactor zonder in de praktijk aantoonbare temperatuurstijging 

door het bassinwater kan worden opgenomen. Theoretisch treedt er een temperatuureffect op, 

maar dit speelt geen rol ten opzichte van de invloed van andere, externe omstandigheden, 

bijvoorbeeld invloed van het weer. 

Uitval van de secundaire koelmiddelstroom 

Een afname van de secundaire koelmiddelstroom resulteert in een afname van het drukverschil 

tussen de secundaire en primaire zijde van de warmtewisselaar (zie ook § 8.3.1 ). Bij een te klein 

drukverschil worden de regelstaven automatisch in de kern gedreven (AIS). 

Bij overschrijding van de grenswaarde van de primaire koelwatertemperatuur aan de intrede van 

de warmtewisselaar worden de regelstaven eveneens automatisch in de kern gedreven. Snel 

ingrijpen is niet noodzakelijk. Vanwege de grote warmtecapaciteit van het reactorbassin zou de 

temperatuur van het bassinwater na enige vertraging met niet meer dan 12°C per uur stijgen. 

Oe gevolgen van deze storing voor de kern zijn vergelijkbaar met die van de hierna beschreven 

storing "Uitval van de verdampingskoelers". Oe veiligheid van de reactor wordt hierdoor niet 

aangetast. 

Uitval van de verdampingskoelers 

Als de verdampingskoelers uitvallen zal door de grote warmtecapaciteit en de goede menging 

van het bassinwater de temperatuur van de primaire koelmiddelstroom aanvankelijk slechts zeer 

langzaam toenemen. 
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Aan de hand van experimenten bij de HOR is gebleken dat pas circa 20 minuten na het uitscha· 

kelen van de beide verdampingskeelers het primair koelwater merkbaar in temperatuur begint 

toe te nemen. Als de primaire koelwatertemperatuur aan de intrede van de warmtewisselaar de 

ingestelde grenswaarde overschrijdt, worden de regelstaven automatisch in de kern gedreven 

(AIS). De koeling van de kern blijft ruim voldoende. 

16.4.4 Vrijkomen van radioactiviteit bij het falen van (sub)systemen en componenten 

Door foutieve manipulatie of het falen van apparatuur of uitrusting kan schade ontstaan die leidt 

tot het vrijkomen van radioactiviteit. 

Radioactief materiaal in verspreidbare vorm bevindt zich, behalve in de reactorkern, tevens in de 

volgende (sub)systemen en componenten: 

splijtstofelementen in opslag; 

water in het primair koel- en zuiveringssysteem, alsmede in daarmee verbonden opslag

tanks; 

preparaten in de bij de reactor behorende bestralingsfaciliteiten; 

bepaalde systeemdelen met activeerbare inhoud. 

De activiteitsinhoud hiervan is zeer gering in verhouding tot de splijtingsprodukteninventaris van 

een langdurig, recent bestraald splijtstofelement in de kern. 

Splijtstofelem8flt811 in opslag 

De niet-bestraalde splijtstofelementen worden bewaard in een speciale bergplaats. De elementen 

zijn hierin op rekken dusdanig gepositioneerd en het ontwerp is zodanig, dat onder geen om

standigheid kriticiteit kan optreden (zelfs niet bij volledig volstromen met water). Indien door 

welke oorzaak dan ook een niet-bestraald element beschadigd zou raken, zal geen radioactiviteit 

van betekenis vrijkomen. 

Bestraalde splijtstofelementen worden opgeslagen in de daarvoor bestemde rekken van het 

reactorbassin. Deze zijn dusdanig ontworpen en gepositioneerd dat kriticiteit nimmer kan 

optreden. Voor het verplaatsen van de elementen gelden procedures gericht op preventie van 

zowel kriticiteit als van beschadiging van de elementen. Ook bij het manoeuvreren met andere 

voorwerpen in en boven het splijtstofbassin wordt de grootst mogelijke voorzichtigheid be· 

tracht. 
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Oe splijtingsprodukteninventaris van de betreffende elementen is als gevolg van natuurlijk verval 

veel geringer dan die van elementen die zich in de kern bevinden. Dit geldt in het bijzonder voor 

de vluchtige splijtingsprodukten, die vrijwel alle een betrekkelijk korte halveringstijd hebben. 

Voorts is de warmteproduktie in deze elementen (de voornaamste drijvende kracht voor het ont

snappen van splijtingsprodukten) tijdens de "afkoel"periode aanmerkelijk afgenomen. Bij bescha

diging van splijtstofelementen die zich buiten de reactorkern bevinden zal derhalve aanmerkelijk 

minder activiteit kunnen vrijkomen dan bij het ongeval beschreven in § 16.4.3 onder "blokkering 

koelkanalen". Door geêigende maatregelen, discipline en zorgvuldigheid van werken wordt de 

kans op beschadiging van splijtstofelementen ten gevolge van het manipuleren zo klein mogelijk 

gehouden. Gedurende de meer dan 30-jarige bedrijfsperiade heeft een dergelijk voorval zich niet 

voorgedaan. Oe consequenties van dit type gebeurtenis vallen geheel binnen de door de over

heid gehanteerde criteria voor de dosislimietwaarden bij de beoordeling van ontwerpbasis

ongevallen (zie § 16.6.8). 

Val splijtstofcontainer 

Ten behoeve van het vervoer van bestraalde splijtstofelementen worden zware transportcontai

ners gebruikt die beproefd en toegelaten zijn voor dergelijke transporten, dat wil zeggen deze 

containers zijn zodanig ontworpen, dat zij onder extreme onstandigheden van brand en bloot

stelling aan zeer hoge mechanische belasting hun integriteit en functie niet verliezen. 

Bij het hanteren van en manipuleren met een dergelijke container met behulp van de halkraan, is 

het gevaar van vallen in principe aanwezig. Een val van een dergelijke zware last van grotere 

hoogte zou de reactorstructuren ernstig kunnen beschadigen. In verband hiermee worden er ten 

aanzien van de organisatie en uitvoering van deze transporten stringente eisen gesteld en zijn er 

specifieke randvoorwaarden van kracht. Deze houden onder meer in, dat bij dergelijke werk

zaamheden de reactor altijd is afgeschakeld en in een veilige geborgde toestand verkeert. Door 

het sluiten van de bassindeur worden de reactorkern en bijbehorende structuren geïsoleerd van 

de manipulatiezOne voor het laden van af te voeren elementen in de grote bassinsectie. Oe hijs

en laadoperaties geschieden zodanig, dat er zich geen zware lasten op enig moment boven 

reactorkern en ophangingsconstructie bevinden. Voorafgaand aan deze werkzaamheden worden 

de hijsmiddelen beproefd. 

Door de genomen maatregelen wordt gegarandeerd, dat de gevaarzetting van het hanteren van 

een splijtstofcontainer uitermate gering is en dat een onverhoopte val van de container zeker 

niet zalleiden tot grotere schade, gevaar of hinder voor de omgeving dan bij het overkoepelend 

ongeval in aanmerking is genomen. 
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Primaire koelwateractiviteit 

Het water in het primair koelsysteem, met inbegrip van de zuiveringsinstallatie en opslagtanks, 

heeft een geringe volumieke activiteit. Het grootste deel van deze activiteit wordt bovendien 

veroorzaakt door nucliden met korte halveringstijd. Zelfs bij een grote lekkage van dit systeem 

zal al het water binnen de diverse betonnen waterkeringen worden vastgehouden, zodat niet 

voor een besmetting van het milieu behoeft te worden gevreesd. 

&lstraalde preparaten 

Een aantal van de bestralingsfaciliteiten van de HOR wordt gebruikt voor de bestraling van 

preparaten. Voor dergelijke bestralingen worden procedures gehanteerd, gericht op preventie 

van incidenten en limitering van de eventuele gevolgen. Elke bestraling bij de reactor wordt 

vooraf onderworpen aan een goedkeuringsprocedure, waarbij met name de activiteits- en 

drukopbouw alsmede bijzondere eigenschappen van de te bestralen stoffen in beschouwing 

worden genomen. Bij de verpakkingseisen wordt met genoemde aspecten terdege rekening 

gehouden. Oe preparaten met de grootste radiologische risico's worden bestraald binnen het 

reactorinsluitsysteem. Dientengevolge zal bij in het ongerede raken van de preparaatomhulling 

de verspreiding van radioactiviteit beperkt blijven. 

Systeemdelen met activeerbare inhoud 

In principe kunnen alle materialen die zich binnen het bereik van de door de reactor geprodu

ceerde neutronen bevinden, in meerdere of mindere mate radioactief worden. In het ontwerp 

van de systemen bij de reactor wordt gestreefd naar minimalisering van de nadelige gevolgen 

van deze activering, onder meer door de materiaalkeuze. Holle ruimten in systeemdelen worden 

zoveel mogelijk vermeden, dan wel gevuld met een gas van geringe activeerbaarheid. Met lucht 

gevulde holten, waarin zich door activering van argon het nuclide 41Ar (halveringstijd 1,8 uur) 

kan vormen, worden als regel op gecontroleerde wijze geventileerd. Indien het in een dergelijk 

systeem aanwezige 41 Ar plotseling in de reactorhal zou vrijkomen, veroorzaakt dit geen gevaarlij

ke situatie. Bij een dreigende overschrijding van de lozingsgrenswaarde voor 41 Ar worden de 

gasdichte kleppen in het ventilatiesysteem automatisch gesloten, en verdwijnt het 41Ar spoedig 

door radioactief verval. 
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Falen TflllctorinsluitsysttHIIII 

Het falen van de insluitconstructie vormt op zich geen inleidende gebeurtenis die tot een 

ongeval kan leiden, maar in het geval van vrijkomen van radioactief materiaal ten gevolge van 

bedrijfsstoringen en ongevallen wordt er een beroep op de verdedigingsfunctie van het insluit

systeem gedaan. 

In de analyses met betrekking tot de consequenties van het vrijkomen van radioactief materiaal 

in een ongevalssituatie, wordt er op conservatieve wijze van uitgegaan, dat de uit de insluitcon

structie vrijkomende gasvormige en luchtgedragen radioactieve stoffen met het maximale 

lektempo van 3 % per etmaal van de totale gasinhoud (circa 1 0.000 m3
) op grondniveau in het 

milieu geraken. In de praktijk wordt de gasdichtheid zodanig gehandhaafd, dat het lektempo 

beduidend onder deze grenswaarde ligt. 

Het insluitsysteem wordt periodiek beproefd op gasdichtheid, met als toetsingscriterium het 

genoemde maximale lektempo dat niet mag worden overschreden bij een heersende inwendige 

overdruk van 1 0 kPa (0, 1 bar) ten opzichte van de omgeving. De ongevallen die zich bij de HOR 

zouden kunnen voordoen resulteren in geen der gevallen in het optreden van een dergelijke, 

inwendige overdruk. Slechts in het geval van een systeemisolatie, die coïncideert met het 

optreden van een extreem snelle barometerdaling bij het voorbijtrekken van depressiefronten, is 

zo'n situatie denkbaar. 

De waarschijnlijkheid hiervan is echter zodanig laag, dat in de praktijk het lektempo tijdens 

ongevalssituaties lager zal zijn dan de gestelde bovengrens van 3 % per etmaal. 

Het falen van het insluitsysteem waardoor een groter lektempo resulteert is niet uit te sluiten. 

Een zodanig falen dat niet wordt voldaan aan het gestelde criterium blijft echter niet onopge

merkt op grond van maatregelen voor periodieke beproeving, controle en inspectie. Hierdoor is 

de kans op ernstig falen uitermate klein. Een relatief groot verlies van gasdichtheid zou conse

quenties kunnen hebben voor het handhaven van de onderdruk in de insluiting in de normale 

bedrijfssituatie. Dit zou zich kenbaar maken bij de regeling en besturing van het ventilatiesys

teem. In extreme gevallen zou de onderdruk onvoldoende gehandhaafd kunnen worden. 

Bij een ongeval waarbij radioactieve stoffen binnen het insluitsysteem vrijkomen onder de 

omstandigheid dat de voorgeschreven gasdichtheid in belangrijke mate is aangetast, zal de 

inwendige overdruk ten gevolge van barometrische daling nauwelijks significante waarden 

kunnen bereiken. 
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Het aan de consequentieanalyses ten grondslag liggende lektempo van 3 % per etmaal baseert 

zich op het gedurig, over een langere ongevalsperiade optreden van een inwendige overdruk 

binnen de insluiting van 1 0 kPa als drijvende kracht voor verspreiding van radioactief materiaal 

naar de omgeving. Op fysische gronden zal een dergelijke, inwendige overdruk bij een groot lek 

van de insluiting in het geheel niet op kunnen treden. Zo er enig drukverschil bestaat, dan zal dit 

door vereffening dalen. 

Op grond van genoemde maatregelen en de geringe waarschijnlijkheid, dat zich een ongevalssi

tuatie voordoet waarbij een beroep op de insluitfunctie wordt gedaan en waarbij tegelijkertijd 

het insluitsysteem zodanig faalt, dat er grote consequenties mee zijn verbonden, kan deze 

gebeurtenis als combinatie van onderling onafhankelijk optredende gebeurtenissen met zeer lage 

waarschijnlijkheid buiten beschouwing blijven. 

Dit geldt niet zonder meer voor een ernstige beschadiging van de insluitconstructie door een 

neerstortend vliegtuig. De waarschijnlijkheid van een dergelijke gebeurtenis die tevens resulteert 

in ernstige beschadiging van het reactorbassin is echter dermate klein (zie onder § 16.4.6), dat 

deze gebeurtenis als hypothetisch wordt beschouwd. 

16.4.5 Bijzondere interne gebeurtenissen 

Brand en explosie 

Aangezien bij een onderzoekreactor van het zwembadtype de vervalwarmte van de splijtstof na 

het stoppen van de reactor op toereikende wijze door natuurlijke convectie kan worden afge

voerd, kan ermee worden volstaan te garanderen, dat de reactor onder alle omstandigheden 

veilig kan worden afgeschakeld, en dat de bassinconstructie intact blijft. Door de aard van de 

constructie, een dikwandig betonnen bassin met de reactorkern onder water in het 8 m diepe 

bassin, is er bij brand geen gevaar te duchten voor de reactor. 

Brand in de reactorinstrumentatie en in kabeltracees ten gevolge van kortsluiting is denkbaar. 

Dit leidt echter tot uitval van voeding en aldus tot automatische afschakeling. De mogelijkheid 

tot afschakeling van de reactor is in alle gevallen gegarandeerd, aangezien de inrichting tot 

afschakelen meervoudig en volgens het veilig-falend principe is ontworpen (zie hoofdstuk 7). 

Door geêigende maatregelen wordt het ontstaan van brand tegengegaan (zie § 2.4) en er is 

voorzien in adequate mogelijkheden tot brandbestrijding (zie § 1 0.4). 



VEILIGHEIOSRAPPORT HOGER ONDERWIJSREACTOR pagina 16.30 

In geval van explosie is het denkbaar, dat apparatuur en neerstortende delen van het gebouw de 

bassinconstructie en reactorbrug met ophangconstructie van de reactorkern zouden kunnen 

treffen. Door de aard en inrichting van de constructies is er echter voldoende bescherming van 

de reactorkern tegen dergelijke gebeurtenissen. De geometrie van de roosterplaat, die zich circa 

7 m onder het wateroppervlak bevindt, zal daardoor niet worden beïnvloed, zodat veilige afvoer 

van de restwarmte door natuurlijke convectie niet in gevaar komt. Overeenkomstig de bedrijfs

voorschriften mogen er geen explosieve stoffen of gasmengsels in het reactorbassin of in de 

bundelbuizen worden toegepast. Er behoeft dus niet te worden gevreesd voor beschadiging van 

de reactorkern. 

Inwendige ovwstroming 

Bij het volledig leeglopen van de bassininhoud in het reactorgebouw komt het water maximaal 

1 ,5 m boven de halvloer te staan. Het gebouw is tegen deze inwendige waterdruk zonder meer 

bestand. De toegang via de beneden-luchtsluis ligt juist op dit niveau. Het bassinwater bevat in 

lichte mate radioactieve stoffen. Het blijft echter in het gebouw opgesloten, zodat voor versprei

ding van radioactiviteit in het milieu ten gevolge van ongecontroleerd uitstromen niet behoeft te 

worden gevreesd. 

De inhoud van de leidingtunnel onder de reactor, die verdiept ligt ten opzichte van de kelder van 

het instituutsgebouw, is voldoende groot om bij overstroming ten gevolge van lekkage de 

gehele waterinhoud van het reactorbassin te bevatten. Bij normale of abnormale lekkage in de 

leidingtunnel wordt het water opgevangen in pompputten van waaruit het water automatisch 

wordt afgevoerd naar afvalwatertanks in de waterbehandelingsruimte. Bij lekkage of overstro

ming in de waterbehandelingsruimte blijft het water opgesloten in de kelderruimten. Voor 

ongecontroleerde verspreiding in het milieu behoeft niet te worden gevreesd. 

Brwk hangw 

Zoals gebruikelijk bij onderzoekreactoren vindt ook bij de HOR het materiaal aluminium veelvul

dig toepassing. Met name geldt dit voor de splijtstofelementen, roosterplaat en overige kern

componenten, veelal in de vorm van aluminium legeringen. De reactorkernconstructie met 

roosterplaat is opgehangen aan de reactorbrug met behulp van de hanger (aluminium vakwerk

constructie). De hanger draagt zorg voor de integriteit en positionering van de reactorkern. De 

integriteit van de hangerconstructie dient dus te worden gegarandeerd. 
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Onder invloed van neutronenbestraling vindt een geleidelijke verandering plaats van materiaalei

genschappen. Het dominante bestralingseffect bij aluminium-magnesium legeringen is bijvoor

beeld de reactie van aluminium met thermische neutronen en de vorming van magnesium

silicium insluitingen. Het gevolg hiervan is onder meer een geleidelijke verbrossing en reductie 

van de rekbaarheid van het materiaal in combinatie met vergroting van de materiaalsterkte met 

toenemende neutronenfluentie. Door bestraling met snelle neutronen worden deze effecten 

weer enigszins teniet gedaan. Deze reductie van de rekbaarheid is in het algemeen bepalend 

voor de levensduur van componenten. Voor kritische toepassingen als drukhoudende compo

nenten wordt veelal geeist, dat de rekbaarheid, uitgedrukt in uniforme materiaalverlenging, een 

minimumwaarde van 5 % niet mag onderschrijden. Voor minder kritische toepassingen zijn 

lagere waarden nog wel acceptabel. Voor de meest belaste gedeeltes van de HOR-constructies 

wordt eerst na circa 100 jaar regulier bedrijf een situatie bereikt dat circa 0,5 gewichtsprocent 

aluminium is omgezet in silicium. De resterende uniforme rekbaarheid van circa 5 % is dan nog 

niet onaanvaardbaar laag geworden. In de praktijk betekent dit, dat gedurende de levensduur 

van de reactor niet behoeft te worden gevreesd voor breuk van de hangerconstructie. 

&Jvriszing sscundair koslsystBBm 

Met de reactor en koelsystemen in bedrijf kan bevriezing van het secundair koelsysteem volledig 

worden uitgesloten. Gevaar voor bevriezing bestaat er slechts bij stagnerende circulatie bij het 

uit bedrijf zijn van het geforceerd reactorkoelsysteem, met name met betrekking tot de buiten 

het reactorgebouw opgestelde verdampingskoelers. 

Eventuele bevriezing levert geen enkel veiligheidsrisico op, maar zou slechts het op gang 

brengen van de circulatie belemmeren c.q. tot bevriezingsschade van onderdelen van de ver

dampingskeelers kunnen leiden. Om redenen van beschikbaarheid zijn er daarom technische 

voorzieningen getroffen om onder vorstcondities bevriezing te voorkomen. 

MenssJijke fouten 

De gevolgen van bedrijfsstoringen en ongevallen die ingeleid worden door menselijk handelen 

(manipulatiefouten) worden afgedekt door de in het voorgaande besproken bedrijfsstoringen en 

ongevallen. 
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Malversatie door kwaadwillendii/J 

Oe gevolgen van oorlogshandelingen en aanverwante gebeurtenissen blijven hier buiten be

schouwing. Slechts mogelijke activiteiten met het karakter van sabotage zijn hier aan de orde. 

In tegenstelling tot vermogensreactoren die onderdeel uitmaken van kerncentrales voor energie

en elektriciteitsopwekking, is geforceerde koeling van reactoren als de HOR in de afgeschakelde 

toestand niet nodig. 

Een succesvolle actie van kwaadwillenden met het doel de reactorkern tot smelten te brengen is 

daarom alleen denkbaar bij het volledig leeg laten lopen van het reactorbassin, en dan nog alleen 

onder bepaalde specifieke omstandigheden. 

Oe mogelijke ontvreemding van splijtstofelementen is eveneens in aanmerking te nemen. Het 

ontvreemden van een bestraald splijtstofelement is op grond van het inherent hoge stralingsveld 

verbonden met een zeer groot risico voor de saboteur. In de regel zijn er in het reactorbassin 

geen nieuwe, onbestraalde splijtstofelementen opgeslagen. Oe reservevoorraad nieuwe splijt

stofelementen wordt in een speciaal beveiligde ruimte bewaard. 

Oe beveiligingsmaatregelen met het oog op het voorkomen van dergelijke malversaties zijn van 

overheidswege vastgesteld (zie § 13.7). Oe toegang tot het terrein, het instituutsgebouw en de 

reactorhal wordt op fysieke wijze beperkt. Het onbevoegd betreden van de reactorinstallatie 

wordt onmiddellijk gedetecteerd met geêigende middelen en apparatuur. Oe getroffen beveili

gingsmaatregelen vormen geen onderwerp van bespreking in dit veiligheidsrapport. 

16.4.6 Externe gebeurtenissen 

Voor het afschatten van de blootstelling aan straling van personeel en omgeving ten gevolge 

van ongevallen bij onderzoekreactoren van het zwembadtype staan uitvoerige gegevens ter 

beschikking op grond van incidenten die zich in het verleden daadwerkelijk bij enkele installaties 

hebben voorgedaan, alsmede als resultaat van experimenten ter nabootsing. 

Deze gegevens hebben betrekking op intern geïnduceerde incidenten, dat wil zeggen, het ging 

daarbij in alle gevallen om gebeurtenissen die rechtstreeks verband hielden met in de installaties 

zelf optredende verstoringen van het reactorproces. 
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Ten aanzien van externe gebeurtenissen die tot blootstelling aan straling zouden kunnen leiden 

ontbreken soortgelijke gegevens ten enenmale. Dit type gebeurtenissen leent zich niet of niet 

gemakkelijk voor experimenten ter nabootsing en in de praktijk hebben zich geen gevallen met 

ernstige afloop voorgedaan. Voor zover inleidende gebeurtenissen van externe aard ernstige 

repercussies zouden kunnen hebben op de bedrijfsvoering, zal men zich daarom voor de uitein

delijke afschatting van de gevaarzetting in hoofdzaak moeten baseren op redenering en theoreti

sche risicobeschouwingen. 

Volledigheidshalve worden in het volgende de in aanmerking te nemen externe bronnen van 

gevaar, schade of hinder behandeld. Voor zover er daadwerkelijk sprake is van enig risico, is dit 

naar verhouding onbeduidend ten opzichte van de interne gebeurtenissen die risicobepalend zijn. 

De onzekerheden in aanmerking nemend ter afschatting van een bovengrens bij de meest 

pessimistische vooronderstellingen, kan in ieder geval worden gesteld, dat er bij geen der 

externe gebeurtenissen een groter risico voor de omgeving te duchten is dan bij het overkoepe

lend ongeval in beschouwing is genomen. 

Aardbeving 

Op grond van de geologische structuur zijn in het vestigingsgebied geen significante aardbevin

gen te verwachten. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven ligt het vestigingsgebied in een zOne 

waarin het optreden van een aardbeving met een intensiteit van V of meer (op de schaal van 

Mercalli) gedurende de levensduur van de installatie uitermate onwaarschijnlijk is. Als men de 

max.imum historische intensiteit voor een gebied dat zich in alle richtingen uitstrekt tot 400 km 

van de vestigingsplaats in beschouwing neemt voor de periode 330 tot heden, dan zijn er in dat 

gebied geen aardbevingen met een intensiteit groter dan VIII (Mercalli-schaal) voorgekomen. 

De voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk krachtige beving die zich in april 1992 voordeed in 

het zuidoosten des lands heeft in het vestigingsgebied van de HOR geen detecteerbare schade 

uitgeoefend. Deze beving met een intensiteit van VIl (Mercalli) en een magnitude van 5,5 

(Richter) in het epicentrum nabij Roermond, deed zich in Delft en omgeving soms gevoelen als 

trillingen van voorbijrijdend verkeer met licht tot matige uitwerking, overeenkomend met een 

intensiteit 111 tot IV. Als gevolg hiervan kan de maximale bodemversnelling waarden bereikt 

hebben tussen 0,1 en 0,2 m/s2
• Deze waarden liggen nog beduidend onder de waarde, waarbij 

enigerlei schade aan standaard, normale gebouwen verwacht kan worden. 

Recentelijk hebben zich in de omgeving van Alkmaar enige lichte aardschokken voorgedaan. 
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Deze zijn hoogstwaarschijnlijk niet terug te voeren op seismisch-teetonische bewegingen 

(verschuiving langs breukvlakken), maar vinden hun oorsprong in de gedurige winning van 

aardgas uit nabijgelegen velden. Daarbij ging het om een lichte beving met magnitude 3,3 

(Richter), die niet tot materiële schade heeft geleid in de omgeving. Langdurige aardgaswinning 

van redelijke omvang kan tot bodemdaling leiden. Daarbij kunnen zich plotselinge zettingsver

schijnselen voordoen. Uit onderzoek met betrekking tot deze verschijnselen is gebleken dat de 

maximaal mogelijke magnitude van de schokken als gevolg daarvan minder dan 4 op de schaal 

van Richter zal bedragen. 

Op grond van de seismische karakterisering kan men ervan uitgaan, dat de maximale intensiteit 

van aardbevingen die ooit in het vestigingsgebied verwacht zouden kunnen worden in de klasse 

V tot VI (Mercalli-schaal) zal liggen. De waarschijnlijkheid van het optreden van dergelijke 

aardbevingen ligt in de orde van éénmaal in de tienduizend jaar. Een dergelijke aardbeving zou 

gepaard kunnen gaan met seismische belastingen met waarden voor de horizontale piekversnel

ling in de orde van grootte van 0,5 m/s2
• Overeenkomstig IAEA-richtlijnen, waarbij de histori

sche intensiteit van aardbevingen in een gebied rond de vestigingsplaats met een straal tot 200 

km in aanmerking wordt genomen, wordt voor de HOR een ontwerpaardbeving vastgesteld 

waarbij de horizontale piekversnelling een waarde van 0,8 m/s2 zou kunnen bereiken. 

Zoals eerder is aangegeven in § 2.2.2 wordt er ten aanzien van gebeurtenissen met extern 

geweld zoals aardbevingen, de eis gesteld dat de veilige afschakeling van de reactor gegaran

deerd moet zijn en dat de passieve functie van het behoud van de waterdichtheid van de 

bassinconstructie en bijbehorende penetraties gehandhaafd blijft. 

De mogelijke uitwerking van genoemde ontwerpaardbeving met maximale intensiteit is nader 

beschouwd overeenkomstig de IAEA-criteria voor gesimplificeerde evaluatie van het aardbe

vingsrisico voor installaties als de HOR. Hierbij is gebleken, dat voor het behoud van integriteit 

van de bassinconstructie en waterkerende functies niet behoeft te worden gevreesd. 

Ook is er geen zodanige schade aan gebouw of apparatuur te verwachten, dat de veilige 

afschakeling niet kan worden gewaarborgd of dat de reactorkern beschadigd zou raken. 

Overstroming 

Bij overstroming van het poldergebied waarin de reactor is gelegen, zal onder de meest ernstige 

omstandigheden de waterhoogte een peil van circa 2,4 m boven het maaiveld kunnen bereiken. 

Het reactorgebouw is ontworpen tegen een dergelijke eenzijdige waterdruk bestand te zijn. 
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Beschadiging van de reactor kan worden uitgesloten, zelfs als het water de reactorhal zou 

binnendringen, aangezien de reactorkern geïsoleerd blijft van het binnendringende water. Het 

risico van ongecontroleerde verspreiding van radioactief materiaal is verwaarloosbaar klein. 

Stonn met orkaankracht 

Het reactorgebouw kan met goed gevolg de stuwdruk weerstaan van windstoten die een 

snelheid bereiken van 45 m/s (circa 160 km/h). Essentiële schade aan het reactorgebouw zal 

eerst bij aanzienlijk grotere windsnelheden kunnen optreden. 

Dergelijke windsnelheden kunnen aan de kust op zee onder bijzondere omstandigheden worden 

bereikt. In het omgevingsgebied van de plaats van vestiging zijn zij nog nimmer waargenomen. 

De kans van optreden is verwaarloosbaar klein. Een dergelijke storm kan de onbelemmerde 

werking van het ventilatiesysteem van de reactorhal verstoren, waardoor het reactorbedrijf zal 

worden gestopt. Schade aan de reactor kan worden uitgesloten, evenals de verspreiding van 

radioactieve stoffen in de omgeving. 

Uitval netvolKling 

De reactor is uit oogpunt van veiligheid niet afhankelijk van stroomleverantie uit het openbare 

net, aangezien uitval van het net automatisch tot afschakeling leidt en geforceerde nakoeling 

niet nodig is. De noodstroomvoorziening (zie § 9.2) voorziet in de handhaving van bepaalde 

functies, zoals plaatselijke noodverlichting. 

Brand 1111 explosie 

Er zijn in de omgeving van het terrein van vestiging geen bijzondere bronnen van brand- en 

explosiegevaar die verbonden zijn met risicovolle, industriële activiteiten. Wel is in de nabijheid 

op een afstand van circa 200 m van de reactorhal het Centraal Chemicaliënmagazijn van de TU 

Delft gevestigd. Bij de bouw van dit magazijn zijn adequate maatregelen in verband met de 

preventie en bestrijding van brand getroffen en in het ontwerp en inrichting van de gebouwen is 

rekening gehouden met mogelijke consequenties van explosies voor het reactorgebouw. De 

reactorhal ligt ruim buiten de schadecirkel waarbinnen significante schade zou kunnen optreden. 

Branden die zich buiten de installatie in de aangrenzende gebouwen of buiten het terrein van 

vestiging voordoen vormen in principe geen grotere bedreiging voor de veiligheid dan interne 

branden. 
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Vanwege de constructieve eigenschappen van het reactorgebouw, maatregelen als comparti

mentering en parate organisatie van brandbestrijding is het uitermate onwaarschijnlijk dat 

dergelijke branden zich ongebreideld binnen de reactorinstallatie kunnen voortzetten. Wel zal het 

in het algemeen noodzakelijk zijn het bedrijf te stoppen in verband met de mogelijke aantasting 

van essentiële ondersteuningsfuncties. Hierin is overeenkomstig de bedrijfsinstructies voorzien. 

Met betrekking tot de veiligheid zijn soortgelijke overwegingen van kracht als gegeven onder de 

beschouwingen voor interne branden in § 16.4.5. 

Op korte afstand van het instituutsterrein loopt langs de Makelweg een aardgastransportleiding 

die aftakt van de hoofdleiding langs de Rotterdamseweg. Deze leiding met maximale druk tot 8 

bar voedt het reduceerstation bij de kruising van de Watermanweg met de Mekelweg. De 

kortste afstand tot de reactorhal bedraagt circa 50 m. 

De meest ernstige bedreiging wordt gevormd door het plotseling scheuren van de leiding 

(volledige breuk} met het vrijkomen van een gaswolk die vertraagd ontsteekt met deflagratie 

van het vlamfront, waardoor een drukgolf optreedt die zich in de richting van het reactorge

bouw voortplant. De mogelijke schade voor de omgeving en de gevolgen voor het reactorge

bouw zijn nader geanalyseerd [51. Uit de analyses volgt dat onder de meest ongunstige omstan

digheden geen essentiële schade aan het reactorgebouw te verwachten is. 

NtNifstortfllld vliegtuig 

De vestigingsplaats van de HOR ligt niet in aanvlieg- of vertrekroutes van vliegvelden, noch 

lopen er luchtcorridors in verband met vliegverkeer overheen. Wel kunnen vliegtuigen in het 

normale kruisvluchtverkeer zich boven de vestigingsplaats bevinden. De luchthaven Zestienho

ven (Rotterdam) ligt hemelsbreed op een afstand van circa 5 km van de HOR. Er bestaan 

plannen voor eventuele verplaatsing en uitbreiding van de huidige luchthaven onder de bena

ming Nieuw-Rotterdam Airport. Het vliegverkeer zou hierbij intensiveren en de kortste afstand 

van het banenstelsel tot de HOR zou tot circa 3,5 km reduceren. Het huidig aantal vliegbewe

gingen bedraagt nog geen 7 % van het totale aantal in Nederland ten gevolge van civiel verkeer. 

Substantiële beschadiging van het reactorbassin is in de praktijk slechts te vrezen bij vrijwel 

verticale inval, waarbij tevens het projectiel een aanzienlijke massa en snelheid moet hebben. De 

(retrospectief bepaalde) kans op het neerstorten van een vliegtuig dat dusdanige schade kan 

aanrichten is van de orde van 1 maal per 1 0 jaar voor het gehele Nederlandse grondgebied 

(4. 1 04 km2
) voor alle vormen van vliegverkeer. 
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De grootte van het relevante doelgebied bij de reactor bedraagt circa 200 m2
, zodat de globale 

kans op een bassinbeschadiging bij de HOR als gevolg van een neerstortend vliegtuig in de orde 

van 1 o·• per jaar ligt. Veel waarschijnlijker is het ontstaan van brand na het neerstorten in de 

naaste omgeving van de HOR, omdat daarbij van een groter doelgebied sprake is. Dit onderwerp 

wordt verder behandeld onder "brand en explosie", hieraan voorafgaand. 

De met het neerstorten gepaard gaande schokgolven en trillingen zouden de reactor vrijwel 

gelijktijdig afschakelen, gelet op de geringe houdkracht van de regelstaafmagneten en de 

gevoeligheid voor mechanische trillingen. Bij beschadiging van de reactorbrug zou een onderbre

king v~n de magneetstroom hoogstwaarschijnlijk eveneens optreden, als gevolg van beschadi

ging van de voedingskabels. Een veilige afschakeling van de reactor komt daardoor niet in 

gevaar. Het uitvallen van de stroomverzorging als secundair gevolg heeft geen consequenties, 

aangezien de vervalwarmte op natuurlijke wijze wordt afgevoerd. Ook in het geval van het 

uitvallen van alle actieve voorzieningen kan een gevaar voor de omgeving ten gevolge van het 

vrijkomen van radioactiviteit in de praktijk worden uitgesloten. 

In verband met de nabijheid van de luchthaven Zestienhoven is een aparte beschouwing van het 

hiermee verbonden ongevalsrisico op zijn plaats. Op grond van een studie [61 betreffende de 

externe veiligheid van een toekomstige luchthaven Nieuw-Rotterdam Airport kan worden 

gesteld, dat voor de huidige luchthavensituatie de HOR ver buiten de contouren van het gebied 

ligt, waarvoor ten gevolge van opstijgend en landend vliegverkeer met een ongevalskans van 

10-e per km2 per jaar rekening moet worden gehouden. Uitgaande van deze pessimistische 

ongevalskans resulteert een kans op bassinbeschadiging van kleiner dan 2.1 0"10 per jaar ten 

gevolge van de aanwezigheid van de luchthaven Zestienhoven. Voor de geplande toekomstige 

luchthaven is deze ongevalskans niet meer dan één orde groter. 

De genoemde studie [61 geeft aan, dat noch de aanwezigheid van de huidige luchthaven 

Zestienhoven, noch die van de toekomstig geplande luchthaven Nieuw-Rotterdam Airport, een 

vergroting inhoudt van de hierboven globaal berekende kans op bassinbeschadiging door 

neerstortende vliegtuigen. 

De kans, dat een civiel of militair vliegtuig in het vestigingsgebied neerstort en de HOR daarbij 

op enigerlei wijze treft waardoor substantiêle beschadiging van het reactorbassin optreedt, is 

dermate klein dat deze inleidende gebeurtenis als hypothetisch kan worden gekenschetst. Om 

deze reden is geen nauwkeurige berekening gemaakt van de gevolgen van een dergelijk voorval 

voor de omgeving van de inrichting. Wel is het mogelijk daarvan een globale indruk te krijgen, 

aan de hand van berekeningen die gemaakt zijn voor een vergelijkbare onderzoekreactor. 
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Volledigheidshalve wordt hierop in § 16.6.12 nader ingegaan. 

16.5 Overkoepelend ongeval 

Bij het merendeel van de hiervoor beschreven bedrijfsstoringen en -ongevallen leiden de gebeur

tenissen niet tot het vrijkomen van enig radioactief materiaal. In sommige gevalllen, zoals 

beschreven in § 16.4.3 onder "blokkering van koelkanalen" en in § 16.4.4 onder "splijtstofele

menten in opslag", is er sprake van mogelijke schade en het vrijkomen van een beperkte 

hoeveelheid radioactieve splijtingsprodukten. 

In verband met een conservatieve, pessimistische afschatting van het radiologisch risico, 

alsmede ten behoeve van het ter beschikking hebben van gegarandeerd toereikende plannen 

voor ongevalsbeheersing, wordt in het volgende een hypothetisch ongeval gepostuleerd waar

van de gevolgen groter zijn dan van de geanalyseerde ontwerpbasis-ongevallen. Dit "overkoepe

lend" ongeval vormt de basis voor de hieropvolgende radiologische beschouwingen. 

Voor de HOR wordt als hypothetisch ongeval (buiten-ontwerpbasis-ongeval) gepostuleerd, dat 

initieel een viertal koelkanalen van een standaardsplijtstofelement wordt geblokkeerd, waarbij de 

automatische detectie via de neutronenfluxdichtheid faalt en waarbij vervolgens propagatie van 

stromingsinstabiliteit optreedt (zie § 16.4.3. onder "blokkering koelkanalen"). Dit impliceert, dat 

drie van de vier veiligheidskanalen die de neutronenflux bewaken falen in het detecteren van 

deze gebeurtenis, zodat het tot smelten van de splijtstofbekleding komt. 

Het optreden van de volledige sequentie is uitermate onwaarschijnlijk: Er is een zekere kans op 

falen van de detectie bij een blokkering van minder dan drie koelkanalen, maar de kans op falen 

neemt snel af met het aantal koelkanalen. Uitgaande van een blokkering van vier koelkanalen is 

propagatie mogelijk, mits de lokale vermogensdichtheid voldoende groot is. 

De argumentatie voor de keuze van de blokkering van een viertal koelkanalen als gepostuleerde 

initiële gebeurtenis berust op het feit, dat dit in conservatieve zin een ongunstige uitgangsposi

tie weerspiegelt. Immers, zoals beschreven in § 16.4.3., is voor blokkeringen die minder dan 

vier kanalen beslaan de potentie tot propagatie niet aanwezig, zodat de bovengrens voor 

oververhitting van splijtstofplaten wordt gegeven door het aantal initieel geblokkeerde koelkana

len. Bij initiële blokkering van vier of meer koelkanalen met voldoende grote vermogensdichtheid 

is propagatie wel mogelijk, hetgeen kan resulteren in een groter aantal oververhitte splijtstofpla

ten. De kans op het falen van de detectie onder de voorwaarde van propagatie is echter het 

grootst bij een initiële blokkering van vier koelkanalen (het minimum aantal). 
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Het gekozen aantal van vier geblokkeerde kanalen paart dus een mogelijke uitbreiding van 

oververhitting aan een maximale kans op falende detectie. 

Uit het veronderstelde meervoudig falen van de automatische detectie via de neutronenflux

dichtheid volgt dat het smelten pas wordt geconstateerd door de detectie van splijtingsproduk

ten in het koelwater (gammadosistempo). Ten gevolge van de looptijd van het koelmiddel van 

kern tot detector wordt de interventie van het reactorveiligheidssysteem door middel van 

reactorsnelafschakeling met enige seconden vertraagd. Desalniettemin is dit ingrijpen vanuit 

radiologisch gezichtspunt snel genoeg om toch nog een effectieve beperking van het vrijkomen 

van radioactieve produkten te bewerkstelligen. 

Uit de analyses volgt, dat vóórdat de afschakeling ten gevolge van de detectie van splijtingspro

dukten effectief wordt, ten hoogste een negental splijtstofplaten partieel tot smelten komt. Het 

smelten van platen blijft beperkt tot de axiale zOne van splijtstofplaten waar een voldoende 

hoge vermogensdichtheid heerst. Een conservatieve afschatting van partieel smelten wordt 

gegeven door de vermogensdichtheid die minimaal nodig is opdat propagatie kan optreden. Voor 

de HOR ligt deze grens bij circa 80 % van de maximale vermogensdichtheid. Uitgaande van dit 

conservatieve criterium voor propagatie zal de getroffen zOne maximaal een gebied van 40 % 

van de splijtstofplaten kunnen beslaan. Dit betekent, dat maximaal 40 % van de radioactieve 

inventaris van de partieel gesmolten splijtstofplaten vrijkomt in het koelmiddel. 

Hoewel de beschreven loop der gebeurtenissen als hypothetisch moet worden gekenschetst, 

vormt het analyseresultaat van dit overkoepelend ongeval de basis voor de radiologische 

consequentieanalyse. Daarbij wordt er zeer pessimistisch van uitgegaan, dat het aequivalent van 

40 % van de splijtingsprodukteninventaris van negen splijtstofplaten bij het smelten is betrok

ken en in het koelwater terechtkomt. 

16.6 Gevolgen van storingen en ongevallen bij het HOR-bedrijf 

16.6.1 Inleiding 

In § 16.3 is een beschouwing gegeven van de karakteristieke storingen bij de HOR die in 

principe zouden kunnen leiden tot het vrijkomen van radioactieve stoffen uit de reactorkern. 

In § 16.4 wordt een evaluatie gegeven van het spectrum van storingen en ongevallen bij het 

HOR-bedrijf. 
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Uit de analyses is echter naar voren gekomen dat van het beschouwde spectrum van storingen 

en ongevallen in het algemeen geen beschadiging van de splijtstofbekleding behoeft te worden 

gevreesd. Slechts bij een blokkering van koelkanalen van een splijtstofelement ( § 16.4.3} is het 

onder bepaalde veronderstellingen denkbaar dat er schade ontstaat, waarbij significante hoe

veelheden splijtingsprodukten vrijkomen. Op basis hiervan is in § 16.5 het hypothetisch ongeval 

beschreven, dat ten behoeve van de beschouwing van radiologische gevolgen als "overkoepe

lend" ongeval in zijn consequenties in conservatieve zin maatgevend is voor het beschouwde 

spectrum van ontwerpbasis-ongevallen. 

In het navolgende worden de radiologische gevolgen van een dergelijk "overkoepelend" ongeval 

behandeld. 

16.6.2 Overzicht van de berekeningsmethode voor het overkoepelend ongeval 

De basis van de radiologische consequentie-analyse wordt gevormd door een overkoepelend 

ongeval, waarbij uitgaande van pessimistische veronderstellingen wordt aangenomen dat 40 % 

van de splijtingsprodukteninventaris van negen splijtstofplaten bij het smelten is betrokken. Dit 

houdt evenwel niet in, dat deze splijtingsprodukten ook alle in gelijke mate in het milieu terecht 

kunnen komen. Zoals reeds in § 16.2 is aangegeven, verhinderen de volgende fysische barrières 

in meerdere of mindere mate het ontsnappen van splijtingsprodukten: 

a. De splijtstof en zijn bekleding: bij de betreffende temperatuur zullen bepaalde splijtingspro

dukten slechts gedeeltelijk of vrijwel niet uit de smelt kunnen ontsnappen (zie tabel 16-2). 

b. Het reactorbassinwater: voor de meeste uit de smelt vrijgekomen splijtingsprodukten 

(waaronder jodium) geldt dat deze zeer efficiënt worden vastgehouden door de grote 

hoeveelheid water in het bassin en primair koelsysteem (zie tabel 16-2). 

c. De lucht binnen het reactorinsluitsysteem: van de uit het bassinwater gediffundeerde 

splijtingsprodukten zijn alleen de edelgassen niet onderhevig aan mechanismen die leiden 

tot depositie op de oppervlakken binnen het insluitsysteem. 

d. Het reactorinsluitsysteem: dit is in hoge mate gasdicht. 

Deze barrières zorgen ervoor dat de splijtingsprodukten in elk der opeenvolgende compartimen

ten enige tijd worden vastgehouden, zodat de kortlevende splijtingsprodukten door radioactief 

verval vrijwel geheel zijn verdwenen alvorens zij de buitenatmosfeer hebben kunnen bereiken. 

Voor de berekening worden splijtingsprodukten verdeeld in een aantal karakteristieke groepen. 
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Deze groepen vertonen een verschillend fysisch gedrag op hun weg vanuit de gesmolten 

splijtstof via bassinwater, luchtvolume en lekpaden in het reactorinsluitsysteem naar de buite

natmosfeer. Per groep en per compartiment kan men de activiteit als functie van de tijd bereke

nen. De naar buiten gelekte activiteit, berekend als functie van de tijd en onderscheiden naar de 

relevante (groepen van) splijtingsprodukten, wordt gewoonlijk aangeduid als de bronterm voor 

de verspreiding in het milieu. 

Voor de berekening van de verspreiding van de uit het insluitsysteem gelekte splijtingsprodukten 

wordt een bekend model gebruikt (het zogenoemde Gaussisch pluimmodel) waarin atmosferi

sche omstandigheden als windsnelheid en stabiliteit zijn verwerkt. Vanuit de radioactieve pluim 

kan depositie van splijtingsprodukten op de bodem plaatsvinden. Van daaruit zijn er diverse 

wegen waarlangs radioactieve besmetting via de voedselketen de mens kan bereiken. De wegen 

die in de beschouwde omstandigheden tot de hoogste stralingsdoses leiden noemt men de 

"kritieke paden•, de groep personen waarvoor de berekening de ernstige individuele risico's te 

zien geeft wordt aangeduid als de "kritieke groep•. 

Bij de berekeningen van het activiteitstransport met behulp van het atmosferische verspreidings

model en de kritieke-padmethode is het ondoenlijk alle situaties die zich in de werkelijkheid 

kunnen voordoen afzonderlijk te beschouwen. In plaats daarvan is hier een "gestandaardiseer

de" berekeningsmethode [6, 71 toegepast die een conservatieve benadering levert voor alle 

situaties die in de omgeving van de HOR denkbaar zijn. Berekend zijn de stralingsdoses die leden 

van kritieke groepen, als functie van de afstand tot de reactor, zouden kunnen ontvangen via 

diverse blootstellingswegen. Ook is het verloop in de tijd berekend van het stralingsniveau 

binnen en buiten de reactorhal, veroorzaakt door de aanwezigheid van splijtingsprodukten in het 

luchtvolume binnen het insluitsysteem. 

Genoemde berekeningen zijn gemaakt voor een hypothetisch ongeval met een kernlading van 

hoogverrijkte splijtstof, en voor een hypothetisch ongeval met een kern geheel geladen met 

laagverrijkte splijtstof. De consequenties van ongevallen met mengkernen worden door deze 

twee extremen afgedekt. 

16.6.3 Vrijkomen van splijtingsprodukten in het bassinwater 

Zoals in § 16.4.3 en § 16.5 is uiteengezet, hangt het aantal splijtstofplaten dat bij het be

schouwde hypothetische ongeval zou kunnen smelten, onder meer af van de kernsamenstelling, 

de plaats van het geblokkeerde element en de vermogensdichtheidsverdeling van de reactor

kern, en het adequaat functioneren van het reactorbeveiligingssysteem. 
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Zeer pessimistisch is in de hiernavolgende berekeningen uitgegaan van het gedeeltelijk (voor 40 %) 

smelten van negen splijtstofplaten ter plaatse van de hoogste vermogensdichtheid, bij een 

reactorvermogen van 3,15 MW. 

Voorts is aangenomen dat dit smelten plaatsvindt na enkele honderden bedrijfsdagen bij vol 

vermogen, en wel aan het einde van een bedrijfsweek; alle gasvormige en vluchtige splijtings

produkten die hier van belang zijn hebben dan de evenwichtsactiviteit bereikt. De splijtingspro

dukteninventaris van het gesmolten gedeelte van deze splijtstofplaten wordt gebruikt als basis 

voor de berekening van de bronterm. Deze is gegeven in tabel 16-1. 

Tabel 16-1: Splijtingsprodukteninventaris van 3,6 splijtstofplaten (relevantste nucliden) 

Inventaris (TBq) 
Nuclide Halveringstijd 

HEU LEU 

Kr-85 10,76 a 0,1 0,57 
Kr-85m 4,48 h 18 12,4 
Kr-87 1,27 h 36,6 24,2 
Kr-88 2,84 h 51,6 34,3 
Kr-89 3,2 min 65 42,3 
Xe-133 5,25 d 93 82,8 
Xe-133m 2,19 d 2,8 2,55 
Xe-135 9,1 h 12,2 7,4 
Xe-135m 15,3 min 16,2 15,5 
Xe-137 3,83 min 85,3 73,6 
Xe-138 14,1 min 88,9 71,7 
Totaal edelgassen 470 367 

1-131 8,02 d 41,9 38,9 
1-132 2,30 h 62 57 
1-133 20,8 h 96 83,2 
1-134 0,87 h 108 92,5 
1-135 6,61 h 89 77,8 
Br-83 2,4 h 7,6 5,5 
Br-84 0,53 h 14,4 9,95 
Br-85 3min 17,9 12,2 
Totaal halogenen 437 378 

Cs-134 2,06 a 0,45 12,2 
Cs-137 30,17 a 0,86 5,25 
Cs-138 32,2 min 95,8 7,87 
Rb-88 17,8 min 52,2 34,6 
Rb-89 15,2 min 68,1 44,7 
Te-131 25 min 37,1 34,7 
Te-132 76,3 h 61,7 56,4 
Ru-103 39,35 d 43,2 58,9 
Ru-106 368 d 1,5 13,2 
Totaal aërosolen 361 339 
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Oe fractie van de splijtingsprodukteninventaris die uit de gesmolten splijtstof ontwijkt en in het 

bassinwater komt, wordt bepaald door de binding in de splijtstofmatrix en de vluchtigheid bij de 

betreffende temperatuur. 

Uit experimentele gegevens in de literatuur, verkregen onder vergelijkbare omstandigheden als 

bij de HOR, is een pessimistische keuze gemaakt voor de te gebruiken ontsnappingsfracties van 

edelgassen, halogenen, cesium, rubidium, ruthenium en tellurium (zie tabel 16-2). In het geval 

van gesmolten LEU-splijtstofplaten is uitgegaan van hogere ontsnappingsfracties dan bij HEU, 

omdat in het eerstgenoemde geval wellicht hogere temperaturen in de smelt ontstaan. 

Andere splijtingsprodukten (zoals strontium, barium) en transuranen behoeven hier niet te 

worden beschouwd wegens hun geringe vluchtigheid, resulterend in verwaarloosbaar kleine 

ontsnappingsfracties uit de splijtstof en uit het bassinwater. Dit geldt voor alle te beschouwen 

splijtstofsamenstellingen van de reactorkern. 

Oe uit de gesmolten splijtstof ontwijkende splijtingsprodukten zullen in eerste instantie met de 

koelwaterstroom omlaag worden gevoerd in de primaire koelleiding. Detectie van een aanmerke

lijke splijtingsproduktenactiviteit in het begin van deze leiding resulteert prompt in een reactor

snelafschakeling (RSA), gevolgd door het stoppen van de geforceerde koelwaterstroom en het 

sluiten van de kleppen tussen het reactorbassin en de primaire koelleiding met de warmtewisse

laar (bassinisolatie, BIS). Oe splijtingsprodukten die zich nog in laatstgenoemd circuit bevinden 

zullen aldaar worden vastgehouden. Als conservatieve (pessimistische) benadering is echter in 

de volgende berekeningen aangenomen dat alle uit de gesmolten splijtstof ontweken splijtings

produkten rechtstreeks in het reactorbassin terechtkomen. 

16.6.4 Transport van splijtingsprodukten uit het bassinwater naar de lucht in het reactorge

bouw 

Oe gasvormige splijtingsprodukten zullen vermoedelijk als belletjes in het koelwater terechtko

men. Na het stoppen van de geforceerde koeling zullen deze gasbelletjes langzaam naar het 

bassinoppervlak stijgen. Er zal na de RSA derhalve nog enige tijd verlopen, alvorens de meest 

vluchtige splijtingsprodukten uit het bassin zijn ontweken en zich hebben verspreid in de lucht 

binnen de veiligheidsomhulling. 

Oe hiervoor vermelde acties van het reactorbeveilingssysteem hebben automatisch ook een 

reactorhalisolatie (RIS) tot gevolg door het sluiten van de gasdichte kleppen in het ventilatiesys

teem. Lozing van splijtingsprodukten via het ventilatiesysteem kan derhalve niet plaatsvinden. 
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Voor de berekeningen wordt uitgegaan van een prompte overgang van alle radioactieve edelgas

sen uit het bassinwater naar de lucht in de reactorhal. In de praktijk zal echter een meer geleide

lijk transport vanuit de gesmolten splijtstof via het bassin naar de hallucht plaatsvinden. 

Uit experimentele gegevens is bekend dat een grote hoeveelheid betrekkelijk koud water, zoals 

in het reactorbassin, de daarin vrijgekomen halogenen grotendeels zal vasthouden. Naast een 

prompte overgang wordt een langzame verdamping aangenomen, die echter een relatief geringe 

bijdrage levert aan de bronterm voor halogenen. Oe overige te beschouwen splijtingsprodukten 

(Cs, Rb, Te en Ru) zullen uitsluitend door langzame verdampingaprocessen uit het bassinwater 

kunnen ontwijken, in nog lager tempo dan de halogenen. Het is mogelijk een belangrijk deel van 

de splijtingsprodukten uit het bassinwater te verwijderen door middel van het bassinwaterzuive

ringssysteem (zie § 6.4). Met deze mogelijkheid wordt echter in deze veiligheidsanalyses geen 

rekening gehouden. 

In tabel 16-2 wordt een overzicht gegeven van de ontsnappingsfracties voor de beschouwde 

groepen splijtingsprodukten waarmee de activiteit in de hallucht is berekend. 

Tabel16-2: Ontsnappingsfracties van splijtingsprodukten, zoals gebruikt voor de berekenin

gen 

van splijtstof van koelwater 

Groep splijtingsprodukten naar koelwater naar hallucht 

HEU LEU HEU LEU 

edelgassen 1,0 1,0 1,0 1,0 

halogenen 0,5 0,75 5.10"3 5.10-3 

cesium/rubidium 5.1 o-2 0,5 4.10-8. 4.1o-e· 

ruthenium/tellurium 10"3 10"3 4.1o-~~· 4.1o-e· 

via geleidelijke verdemping van koelwater 

16.6.5 Gedrag van de vrijgekomen splijtingsprodukten in de lucht binnen het insluitsysteem 

Oe "luchtgedragen" activiteit in de reactorhal is van belang voor de lozing van activiteit in het 

milieu, aangezien de per tijdseenheid naar buiten lekkende activiteit (het lektempoJ op elk 

moment evenredig is met de activiteit in de "bron" van de lekkage. 
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De splijtingsprodukten zijn in het luchtvolume binnen het insluitsysteem onderhevig aan natuur· 

lijke processen die de activiteit die zich nog in de lucht bevindt in de loop der tijd doet afnemen. 

In de eerste plaats zijn alle splijtingsprodukten onderhevig aan radioactief verval. Ten tweede 

mag voor alle splijtingsprodukten behalve de edelgassen worden aangenomen dat depositie 

plaatsvindt op de oppervlakken binnen het insluitsysteem. 

Het reactorinsluitsysteem is ontworpen en uitgevoerd als een gasdichte constructie (zie § 4.2 

en § 7.3). Niettemin kunnen kleine lekwegen, bijvoorbeeld ter plaatse van kabel- en leidingdoor· 

voeren, niet geheel worden vermeden. Ingevolge de door de overheid gestelde voorwaarden 

mag het lektempo niet groter zijn dan 3 % van het inwendige luchtvolume per dag, bij een 

overdruk van 1 0 kPa. 

In deze analyse is uitgegaan van een constant lektempo van 3 % van de luchtgedragen activiteit 

per dag, hetgeen op grond van de in de praktijk gemeten waarden als een conservatieve bena

dering van het werkelijke lektempo mag worden beschouwd. Men bedenke tevens dat in het 

insluitsysteem aanvankelijk een onderdruk aanwezig is. Voor alle splijtingsprodukten die deposi

tie vertonen is het depositietempo binnen het insluitsysteem van meet af aan veel hoger dan de 

hiervoren genoemde waarden voor het lektempo naar buiten. Dank zij dit mechanisme verdwijnt 

de betreffende activiteit uit de lucht binnen het insluitsysteem voordat een noemenswaardige 

fractie ervan naar buiten kan lekken. Jets dergelijks geldt ook voor kortlevende splijtingsproduk

ten, waaronder zich veel gasvormige produkten bevinden (verval veel sneller dan lektempo). 

Depositie en radioactief verval binnen het insluitsysteem veroorzaken aldus effectief een verklei

ning van de bronterm voor de verspreiding in het milieu. 

De luchtgedragen activiteit in aërosolvorm kan desgewenst worden verminderd door recirculatie 

van de lucht over het filtersysteem met hoog vangstrendement (zie § 4.3). Hiermee is echter in 

de berekeningen geen rekening gehouden. 

16.6.6 Lek van activiteit uit het insluitsysteem 

Voor elke radionuclide is de activiteit die per tijdseenheid uit het insluitsysteem naar buiten lekt, 

evenredig met de activiteit van die nuclide die op dat moment in de lucht binnen het insluitsys· 

teem aanwezig is. De evenredigheidsconstante wordt voor alle radionucliden gelijk ondersteld 

(zie § 16.6.5). 
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Hoewel men mag aannemen, dat aërosolvormige activiteit in de nauwe lekwegen van het 

insluitsysteem als gevolg van fysische processen deels zal worden tegengehouden, is met een 

dergelijke retentie in de berekeningen geen rekening gehouden. 

Oe aldus berekende activiteit die gedurende een periode van 30 dagen na het ongeval vanuit het 

insluitsysteem naar buiten kan lekken (de bronterm), is weergegeven in tabel 16-3. 

Tabel 16-3: Lozing van activiteit uit het reactorinsluitsysteem gedurende een periode van 30 

dagen na het overkoepelend hypothetisch ongeval (de bronterm) 

Geloosde activiteit (Bq) 

Nuclidengroep 
HEU LEU 

Xenon, Krypton 2,0·1013 1 ,9·1013 

Jodium (aërosolen) 2,0·109 2,7·109 

Jodium (gasvormig) 4,7·109 4,4·1o• 

Rutheniumffellurium/eesium/ 2,5·1011 1,7·1011 

Rubidium (aërosolen), totaal 
134es (aërosolen) 2,6·103 3,6·106 

mes (aërosolen) 7,2·104 2,2·106 

Van de totale activiteit die in de omgeving van de HOR kan worden verspreid, bestaat circa 99 % 

uit edelgassen. Het overgrote deel hiervan heeft een betrekkelijk korte halveringstijd (enkele 

uren tot enkele dagen). De edelgassen worden niet in de voedselketen opgenomen. 

Van het naar buiten gelekte jodium is het isotoop 1311 (halveringstijd = 8 d) het belangrijkst; 

aërosol- en gasvormig jodium kunnen beide een bijdrage leveren aan de radioactieve besmetting 

van bodem en gewassen. 

Oe rest van de in de omgeving verspreide aërosolactiviteit bestaat voor het overgrote deel uit 

kortlevende vervalprodukten van edelgassen. De activiteit van de langlevende isotopen van 

cesium in de bronterm is gering. Het mes daarin is grotendeels ontstaan door verval van 

edelgassen, aangezien slechts een zeer kleine fractie van het cesium in de gesmolten splijtstof 

de in § 16.6.2 vermelde fysische barrières kan passeren. 
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16.6.7 Gevolgen analyse. methode. 

De consequenties voor de omgeving als gevolg van een ongeval zoals die worden berekend in 

een gevolgen-analyse, hangen in de eerste plaats af van de hoeveelheid radioactiviteit die wordt 

geloosd. Daarnaast spelen andere karakteristieken van de lozing een rol, zoals het tijdstip en de 

duur van de lozing, hoogte en warmte-inhoud alsmede de fysische en chemische samenstelling 

van de geloosde nucliden. 

Deze data worden geleverd door de analyse van de initiërende gebeurtenissen en het verloop 

van het ongeval dat leidt tot de lozing. De verspreiding van de radioactieve stoffen in de atmo

sfeer en de depositie op het aardoppervlak hangen sterk af van de actuele weersomstandighe'" 

den tijdens de lozing zoals stabiliteit, windrichting, windsnelheid en regenintensiteit. Aangezien 

deze weerscondities steeds kunnen veranderen, houden de modellen die deze processen be

schrijven rekening met de veranderende condities. 

De radioactieve materialen worden in de atmosfeer geloosd als een fijn aërosol of als een gas en 

zullen door de heersende wind worden meegevoerd in de vorm van een (onzichtbare) pluim. 

Tegelijkertijd vindt verdunning plaats door turbulentie. Tijdens de verspreiding verdwijnt ook 

materiaal vanuit de pluim door droge en eventueel ook natte depositieprocessen. Dit geeft 

vervolgens aanleiding tot besmette grondoppervlakken. 

Na de bepaling van de lucht- en grondbesmetting in een zeker punt, kan de stralingsdosis 

worden berekend die door de mens ter plaatse wordt opgelopen. De mogelijke belastingspaden 

waardoor mensen een dosis oplopen zijn: 

externe bestraling door de radioactieve materialen in de passerende wolk (wolkdosis); 

externe bestraling door de radioactieve materialen gedeponeerd op de grond (gronddosis); 

externe bestraling door de radioactieve materialen gedeponeerd op de huid en kleding 

(contaminatiedosis); 

interne bestraling door radioactieve materialen direct geïnhaleerd vanuit de passerende 

wolk (inhalatiedosis); 

interne bestraling door radioactieve materialen geïnhaleerd na resuspensie ( = opwerveling) 

van gedeponeerde materialen (resuspensiedosis); 

interne bestraling door ingestie van direct of indirect besmet voedsel (ingestiedosis). 
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Het is duidelijk dat sommige belastingspaden leiden tot bestralingen van relatief korte duur, 

terwijl via andere belastingspaden de blootstellingsduur zich over vele jaren na het ongeluk zal 

uitstrekken, of zelfs gedurende het hele verdere leven zal voortduren. 

Hoge doses, opgelopen in korte tijd, veroorzaken deterministische (acute) gezondheidseffecten 

(ook vroege effecten genoemd) welke zich voornamelijk openbaren binnen enkele weken of 

maanden na de blootstelling. Deterministische effecten zijn het gevolg van een dusdanige 

beschadiging van organen, dat deze niet meer naar behoren functioneren. De verschijnselen 

worden echter alleen waargenomen indien een zekere drempelwaarde wordt overschreden. Bij 

ontwerpbasis-ongevallen zijn de lozingen relatief gering en zullen deze acute effecten niet optre

den. 

Doses opgelopen met hoge of lage dosistempi en gedurende respectievelijk een korte of lange 

tijd, kunnen aanleiding geven tot stochastische ( = kansgebonden) gezondheidseffecten (of late 

effecten), zoals kanker en genetische afwijkingen, die zich vele jaren na bestraling kunnen 

openbaren. Derhalve stelt de overheid strenge criteria aan de doses om de kans op late effecten 

te minimaliseren (zie § 16.6.8). 

Bepalend voor de kans op het optreden van deze gezondheidseffecten is het dosisequivalent 

(aangeduid met het symbool H), dat door organen of weefsels van aan straling blootgestelde 

personen wordt ontvangen. De eenheid van dosisequivalent is de Sievert (symbool Sv). Waar in 

dit hoofdstuk het begrip 'dosis' wordt gebruikt, wordt eigenlijk het dosisequivalent bedoeld. 

Een dosis in een orgaan of weefsel kan zowel ontstaan door uitwendige bestraling, als door 

inwendige besmetting met radioactieve stoffen. Aangenomen wordt dat in beide gevallen 

eenzelfde dosis in een bepaald orgaan hetzelfde risico op het te beschouwen gezondheidseffect 

oplevert. Eenzelfde dosis geeft echter in verschillende organen een verschillende kans op het 

optreden van stochastische effecten met een fatale afloop; dit wordt tot uitdrukking gebracht 

door de dosis op dat orgaan te vermenigvuldigen met een voor dat orgaan specifieke weegfac

tor. De som van de aldus gewogen doses op alle bestraalde organen wordt de effectieve dosis 

genoemd (hier aangegeven met symbool H."). 

De PCA (Probabilistic Consequence Assessment) code die is gebruikt voor deze studie, is de 

COSYMA-code [7}. COSYMA is een door de Europese Gemeenschap (thans Europese Unie) 

ontwikkeld computerprogramma voor de berekening van de gevolgen van ongevalslozingen van 

radioactieve stoffen in de atmosfeer. Voor de berekeningen van de atmosferische verspreiding is 

onder andere gebruik gemaakt van weerstatistieken van het KNMI. 
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Oe studie is uitgevoerd volgens de Ontwerp-Nederlandse richtlijn Niveau-3 PSA [81 en in over

eenstemming met de Nederlandse Beleidsstandpunten ten aanzien van Stralenbescherming [9). 

Dit houdt in dat de parameterwaarden voor de berekeningen zodanig zijn gekozen dat aan de 

specifieke vereisten van het Nederlandse risicobeleid wordt voldaan. In overeenstemming 

hiermee zijn de berekeningen uitgevoerd met de veronderstelling dat geen tegenmaatregelen 

zullen worden genomen om de gevolgen van het ongeval te verminderen. Wel is voor de bereke

ningen van de ingestiedosis verondersteld dat (in overeenstemming met de richtlijnen) geen 

voedsel zal worden geconsumeerd dat besmet is boven de limieten zoals die uitgevaardigd zijn 

door de Europese Commissie [10]. 

In overeenstemming met de Nederlandse richtlijnen zijn de doses ter evaluatie van het individue

le risico berekend voor eenjarige kinderen, aangezien deze het meest restrictief zullen zijn (zie 

tabel 16-4). De berekeningen zijn uitgevoerd voor een blootstellingsperiade van 70 jaar. Voor de 

berekening van orgaandoses en effectieve doses is gebruikt gemaakt van dosisconversiefacto

ren berekend door de Engelse National Radiological Proteetion Board (NRPB) [121. 

16.6.8 Toetsingscriteria van de overheid 

In Nederland wordt ten aanzien van dosiscriteria voor ontwerpbasis-ongevallen een internatio

naal veel toegepaste benadering gevolgd, die aansluit op het Nederlandse risicobeleid [8, 11 ]. 

Daarbij wordt, afhankelijk van de kans van optreden van een ontwerpbasis-ongeval, het dosis

criterium vastgesteld via een getrapte schaal: hoe kleiner de kans, hoe groter de toegestane 

dosis. 

Tabel 16-4: Dosiscriteria voor volwassenen en kinderen als functie van het kansgebied 

Gebeurtenis frequentie F Effectieve dosis H." (mSv) 

(per jaar) 
volwassene kind 

F ~ 10"1 0,04 0,015 

10"1 > F ~ 10"2 0,4 0,15 

10"2 > F ~ 10_. 4 1,5 

10_. > F ~ 10"8 40 15 

In tabel 16-4 zijn de kansgebieden met de bijbehorende maximale dosiswaarden aangegeven 

(het kansgebied F ~ 1 o·' heeft feitelijk betrekking op normaal bedrijf). 
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Oe dosiscriteria zijn bedoeld om de kans op sterfte ten gevolge van stochastische effecten te 

beperken. Ter vermijding van deterministische effecten ten gevolge van jodiumopname door de 

schildklier is in een aanvullend criterium de maximale schildklierdosis gesteld op 500 mSv. 

Voor de zogenaamde collectieve (effectieve) dosis, het produkt van het aantal personen in de 

blootgestelde bevolkingsgroep en de gemiddelde effectieve dosis per persoon (eenheid: mens

Sievert) is in de Nederlandse richtlijnen [8, 111 geen toetsingscriterium gegeven; zie ook § 

2.2.1. 

16.6.9 Resultaten van de analyses 

Wegens de veranderlijkheid van weersomstandigheden, zijn de gevolgen voor de omgeving niet 

in een vast getal uit te drukken. De code berekent de gevolgen daarom op probabilistische 

basis, afhankelijk van het weer. Oe resultaten worden dan op statistische basis gepresenteerd. 

Vastgelegd is [8] dat de beoordeling van de risico's, aan de hand van tabel 16-4, zal plaatsvin

den op de 95-percentiel. Dat wil zeggen dat in 95 van 100 gevallen de dosis geringer zal zijn. 

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de doses voor de verschillende organen, met 

uitzondering van de schildklier, voor ongeveer 90 % worden bepaald door bestraling vanaf de 

bodem door gedeponeerde activiteit. Deze bijdrage is zo hoog omdat geïntegreerd wordt over 

een continu verblijf van 70 jaar op die besmette bodem. Wegens deze lange integratietijd zijn 

het de langlevende nucliden 137Cs en 134Cs (in wat mindere mate) die, ondanks hun relatief 

geringe activiteit in de bronterm, een overwegende rol zijn gaan spelen in de berekende doses. 

Een dergelijke integratie geeft een zeer conservatieve schatting van de dosis, daar het onwaar

schijnlijk is dat één en dezelfde persoon zijn/haar hele leven daar zal wonen. Bovendien is geen 

rekening gehouden met afscherming door gebouwen. 

Oe frequentie van optreden van het beschouwde hypothetische ongeval is kleiner dan 1 0'2 per 

jaar (zie § 16.4 en § 16.5). Overeenkomstig de criteria van de overheid (§ 16.6.8) moet dan 

getoetst worden op: 

effectieve dosis volwassene :s; 4 mSv; 

effectieve dosis kind :s; 1,5 mSv; 

schildklierdosis :s; 500 mSv. 

Omdat in de berekeningen is uitgegaan van een eenjarig kind als meest restrictief hoeft alleen 

de dosis voor een kind getoetst te worden. 
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De berekende 95-percentiel waarden op 250 m zijn als volgt: 

HEU: effectieve dosis 0,018 mSv en schildklierdosis 0,05 mSv; 

LEU: effectieve dosis 0,04 mSv en schildklierdosis 0,08 mSv. 
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Zowel effectieve dosis als de schildklierdosis voldoen dus zeer ruim aan het criterium van de 

overheid. 

Gesteld wordt dat de probabilistische rekencodes momenteel onnauwkeurig zijn voor korte 

afstanden ( < 500 m). Dit heeft met name betrekking op de detaillering van de in deze codes 

ingebouwde modellen voor gebouwinvloed. De te evalueren punten binnen deze afstand betref

fen de kleinste afstand tot de terreingrens van de Technische Universiteit Delft in noord-noord

westelijke richting (circa 180 m) en de kortste afstand tot de weg op het universiteitsterrein (70 

m). Oe berekende waarde op 250 m levert een voor het gestelde doel voldoende nauwkeurige 

schatting voor de dosis op nog kortere afstanden. 

Zoals eerder is opgemerkt, blijkt dat de gronddosis voor 90 % de effectieve dosis over 70 jaar 

geïntegreerd Uevensdosis) bepaalt. Tijdens de korte duur van het ongeval zal de gronddosis 

hieraan nog nauwelijks bijdragen, zodat de effectieve dosis op te lopen gedurende het ongeval 

(als gevolg van de korte blootstellingsduur) ongeveer een factor 1 0 lager zal zijn. 

De collectieve effectieve dosis voor de gehele Europese bevolking tot op een afstand van 3.000 

km van Delft blijft beperkt tot 0,2 mensSv (HEU) en 0,64 mensSv (lEU). Deze waarden liggen 

ruim beneden de in § 2.2.1 aangegeven grenswaarden volgens de IAEA-klassering. 

De voorzieningen aangebracht ter beperking van lozingen door het hypothetische ongeval zijn 

voldoende om aan de criteria van de overheid tegemoet te komen. 

16.6.10 Stralingsniveau veroorzaakt door activiteit die zich in de lucht binnen het insluitsys

teem bevindt 

De activiteit die zich, als gevolg van het beschouwde hypothetische ongeval, in de lucht binnen 

het reactorinsluitsysteem bevindt, zal gedurende enige tijd na het begin van dit ongeval een 

hoog stralingsniveau veroorzaken, zowel binnen het insluitsysteem als op korte afstand daarbui

ten. De radioactieve edelgassen zijn daarbij van overwegend belang. 
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Oe berekende stralingsniveaus in en om de reactorhal zijn gebaseerd op een prompte versprei

ding van de vrijgekomen edelgassen en een deel van de halogenen in de lucht binnen de reactor

hal. In de praktijk zullen vertragingsmechanismen werkzaam zijn waardoor de opbouw van het 

stralingsniveau langzamer zal plaatsvinden. 

Het stralingsniveau buiten het insluitsysteem wordt geheel bepaald door gamma(y)straling met 

voldoende doordringingsvermogen om de stalen veiligheidsomhulling te kunnen passeren. 

Op een afstand van 1 00 m (bij de terreingrens) bedraagt het berekende stralingsniveau direct na 

het begin van het ongeval 1,3 mSv per uur (HEU), respectievelijk 0,9 mSv per uur (lEU). 

Vanwege de korte halveringstijd van de meeste betrokken edelgassen is dit stralingsniveau na 

24 uur afgenomen tot 0,03 mSv per uur (HEU), respectievelijk 0,04 mSv per uur (lEU). Bij een 

ononderbroken verblijf gedurende de eerste 24 uur op 1 00 m afstand zou een persoon via deze 

blootstellingsweg een effectieve dosis van 7 mSv (HEU), respectievelijk 5,4 mSv (lEU) kunnen 

ontvangen. Na één maand is het stralingsniveau op 1 00 m voor zowel HEU als LEU gedaald tot 

circa 0,01 pSv per uur (circa 10 % van de natuurlijke achtergrondstraling). 

Op een afstand van 200 m zijn de dosiswaarden alle een factor 4 lager. 

Een afsluiting van de wegen langs het IRI en ontruiming van de twee dienstwoningen (zie figuur 

3-1 ) gedurende het eerste etmaal zou reeds volstaan om ruim te voldoen aan het toetsings

criterium van de overheid. 

Voor de beoordeling van de veiligheid van de zich binnen de terreingrens bevindende personen 

is het stralingsniveau op een afstand van 50 m van de reactorwand representatief. Onafge

schermd bedraagt dit circa 3 mSv per uur direct na het begin van het ongeval. Voor personen 

die zich in het !Rl-gebouw ophouden mag een dosisreductiefactor van 0,2 à 0,3 worden toege· 

past. Als criterium voor gebouwontruiming geldt bij het IRI een stralingsniveau van :!!: 0,1 mSv 

per uur, bij een meetpunt op circa 20 m van de buitenzijde van de reactorwand. Bij een veron

dersteld normaal verloop van een gebouwontruiming zal de effectieve dosis voor het overgrote 

deel van het personeel tot circa 1 mSv beperkt blijven. 

Een bijzondere positie wordt ingenomen door het reactorbedrijfspersoneel dat zich ten tijde van 

het ongeval in de regelkamer dicht bij de reactorwand bevindt. Zij hebben de instructie bepaalde 

opdrachten uit te voeren, alvorens de regelkamer te verlaten. Er is echter een veilige bovengrens 

gesteld aan het dosisequivalent dat in het kader van deze opdrachten mag worden ontvangen. 
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Binnen het insluitsysteem is de bêta(,8)straling van overwegend belang voor het stralingsniveau. 

Tijdens de eerste 1 0 minuten na het begin van het ongeval bedraagt dit stralingsniveau circa 1 0 

Sv per uur. Terstond na de eerste signalering van vrijgekomen splijtingsprodukten in de primaire 

koelwaterstroom wordt "halalarm" gegeven. Het daarmee gepaard gaande geluidssignaal is voor 

een ieder in de reactorhal het sein om met de grootst mogelijke spoed de hal te verlaten. 

Oe berekende stralingsniveaus in en om de reactorhal zijn, zoals vermeld, gebaseerd op een 

prompte verspreiding van de vrijgekomen edelgassen en een deel van de halogenen in de lucht. 

In § 16.6.3 en § 16.6.4 is echter reeds aangegeven dat in de praktijk vertragingsmechanismen 

werkzaam zullen zijn waardoor de opbouw van het stralingsniveau veel langzamer plaatsvindt. 

16.6.11 Onzekerheden en onnauwkeurigheden in de dosisberekeningen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onzekerheden en de onnauwkeurigheden in de dosisbe

rekeningen. Oe onzekerheden in de dosisberekeningen zijn te onderscheiden in: 

onzekerheden in de bronterm; 

onzekerheden in de gevolgenberekeningen. 

Onzekfll'hsdiJII/onnauwkeurighsden in de brontfll'm 

Het aantal betrokken splijtstofplaten kan niet groter worden dan het totale aantal platen in 

één element ( 19 in een standaardelement, 1 0 in een regelelement). Bij een regelelement 

bevinden de platen zich bovendien aan weerszijden van de regelstaaf, waardoor het aantal 

platen dat betrokken is bij het smelten praktisch beperkt wordt tot 5. Het aantal gedeelte

lijk gesmolten platen waarvan bij de berekeningen is uitgegaan, bedraagt 9 (voor HEU, LEU 

en mengkernen). Dit aantal is gebaseerd op conservatieve veronderstellingen. 

Oe splijtingsprodukteninventaris van de betrokken splijtstofplaten. Onzekerheden hierin 

worden voornamelijk veroorzaakt door onzekerheden in de fysische grootheden die in de 

gebruikte computercodes zijn gebruikt en door de veronderstelde versplijting en bedrijfstijd 

van het beschouwde splijtstofelement. Voor de versplijting ("buro-up") is de helft van het 

maximale percentage gekozen; bij een hogere buro-up komt het element niet meer op een 

positie in de kern waar de veronderstelde initiërende gebeurtenis kan plaatsvinden. Voor de 

bedrijfstijd is de maximale waarde gekozen. 

Oe fractie van de splijtingsprodukteninventaris van bovengenoemde platen die betrokken is 

bij het smelten. Op grond van de vermogensdichtheidsverdelingen is deze gesteld op 

maximaal 40 %. Dit kan uiteraard niet meer dan een factor 2,5 hoger worden. 
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De ontsnappingsfracties van de splijtingsprodukten van gesmolten splijtstof naar het 

koelwater en van koelwater naar de lucht binnen het insluitsysteem (zie tabel 16-2). Uit 

literatuurgegevens blijkt dat deze waarden bepaald niet aan de lage kant zijn gekozen. 

Depositie van luchtgedragen activiteit binnen het insluitsysteem. Voor edelgassen en 

organisch gebonden jodium is geen rekening gehouden met depositie ("plate-out"). Voor 

aërosolvormige activiteit is gerekend met een depositietempo van 0,03 cm/s. Deze waarde 

is niet aan de hoge kant. 

Het lektempo vanuit het insluitsysteem. Gerekend is met 3 % van de activiteitsinhoud van 

de lucht in het insluitsysteem per etmaal. Dit komt overeen met het in de vergunnings

voorschriften aangegeven maximale lektempo (3 % van het luchtvolume per etmaal bij een 

overdruk van 10 kPa), maar is hoger dan de in de praktijk bij gasdichtheidscontroles 

gemeten waarde. Daarnaast is het optreden van een overdruk van 1 0 kPa tijdens de 

beschouwde periode zeer onwaarschijnlijk. Er is bij deze berekeningen van de veronderstel

de lekkage van activiteit voorts geen rekening gehouden met activiteit die in nauwe lekpa

den blijft steken. 

Resumerend komen wij tot een (globale) schatting van de onnauwkeurigheid in de berekende 

bronterm van circa één orde van grootte (onderschatting) respectievelijk twee orden van grootte 

(overschatting). 

Onzeksrheden/onnauwkeurigheden in de gevolgenbBTekening 

De voor de atmosferische verspreiding gebruikte berekeningsmodellen, alsmede de modellen en 

overdrachtsfactoren voor de blootstellingswegen zijn door de Nederlandse overheid geaccor

deerd. Niettemin bevatten zij de nodige onnauwkeurigheden; voor elke concrete situatie zou 

immers idealiter een berekening "op maat" gemaakt moeten worden. In plaats daarvan is een 

probabilistische benadering gebruikt die de variaties in de atmosferische omstandigheden 

verdisconteert en zijn in de veronderstelde blootstellingswegen "veilige• aannames toegepast. 

De plaatselijke meteorologie is benaderd door de meteorologische gegevens van het KNMI

station op Schiphol, doch er zijn geen redenen om te verwachten dat hierdoor een belangrijk 

element van onnauwkeurigheid aan het geheel wordt toegevoegd. 

Voor de blootstellingsduur gaat het door de overheid voorgeschreven model uit van zeer conser

vatieve veronderstellingen (onafgebroken verblijf op dezelfde plaats gedurende 50-70 jaar). 
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Ook in de dosisberekeningen bevinden zich mogelijke onnauwkeurigheden; de modellen zijn 

afkomstig van de International Commission on Radiological Proteetion (ICRP), die wijst op de 

beperkingen verbonden aan het gebruik van deze modellen. De mogelijke invloed van deze 

onnauwkeurigheden op de berekende doses is relatief gering. In geval de feitelijke doses een 

orde hoger zouden zijn dan de in § 16.6.9 berekende waarden, dan zouden deze nog ruim 

voldoen aan de gestelde criteria(§ 16.6.3). 

16.6.12 Gevolgen van neerstorten van een vliegtuig 

In deze paragraaf wordt een ruwe schatting gemaakt van de gevolgen van een vliegtuigongeval 

bij de HOR, aan de hand van berekeningen gemaakt voor de BER-Il onderzoekreactor van het 

Hahn-Meitner-lnstituut in Berlijn [131. In het aangehaalde rapport wordt niet ingegaan op de 

waarschijnlijkheid van het inleidende ongeval. Bij de beschouwing van de doses die hieruit voor 

de HOR zijn afgeleid, dient men steeds in het oog te houden dat het gaat om een voorval met 

een kans in de orde van 1 o·9 per jaar (zie § 16.4.6). 

De BER-Il reactor is evenals de HOR een 'zwembadreactor', echter met een bedrijfsvermogen 

van 1 0 MW. De berekeningen zijn zowel voor een HEU-kern als voor een LEU-kern gemaakt. 

Er is aangenomen dat het reactorbassin door het neerstorten van een snelvliegend militair 

vliegtuig zodanig wordt beschadigd, dat het koelwater wegloopt en de kern geheel droog komt 

te staan. Ondanks het prompt afschakelen van de reactor zou door de 'nawarmte' de kern na 

circa 20 minuten gaan smelten. De verspreiding van de vrijkomende splijtingsprodukten in de 

omgeving, alsmede de gevolgen daarvan zijn berekend met het in § 16.6.7 vermelde computer

programma COSYMA [7}. Onder meer zijn berekeningsresultaten gegeven voor de beenmergdo

sis na een week blootstelling (indicatief voor de mogelijkheid van dood door vroege, determinis

tische effecten), en van de effectieve 50-jaarsdosis (indicatief voor de kans op dood door late, 

stochastische effecten). De berekende doses worden gegeven op verschillende afstanden van 

de reactor. Dosiswaarden zijn berekend zowel zonder beschermende maatregelen, als met 

maatregelen zoals schuilen in gebouwen, evacuatie en beperkingen ten aanzien van voedings

middelen. 

Om deze resultaten te transponeren naar de HOR zijn de dosiswaarden alleen vermenigvuldigd 

met een factor 0,3 om in eerste benadering het verschil in bedrijfsvermogen te verdisconteren. 

Er is dus geen rekening gehouden met verschillen in nawarmteproduktie, bedrijfscyclusduur, 

meteorologische karakteristieken, etc. 
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Gelet op de dosisconsequenties is deze benadering echter conservatief, aangezien de genoemde 

factoren zich voor de HOR in het algemeen in gunstige zin verhouden tot de BER-Il. Aldus 

berekende resultaten voor de HOR zijn gegeven in tabel 16-5. 

Tabel 16·5: Gemiddelde individuele doses en individuele sterfterisico's op 750 m van de 

HOR. veroorzaakt door neerstortend vliegtuig. Schatting, afgeleid uit berekenin· 

gen voor de BER-Il reactor te Berlijn 

Dosiswaarden in Sv, en 

sterfterisico ( ... ) 

HEU LEU 

Beenmergdosis (7 d) zonder maatregelen 9,4.10"3 2,7.10"3 

Idem met maatregelen 5,2.10 .... 2,1.10 .... 

Effectieve dosis (50 j) zonder maatregelen 9,8.10"2 6.10'2 

Sterfterisico (2,5.10"3) (1,5.10'3) 

Idem met maatregelen 5,8.10"3 3,8.10'3 

Sterfterisico (1 ,5.10 .... ) (1.10 .... ) 

Effectieve dosis (50 j) zonder 3,2.10'2 7,4.104 

ingestie, zonder maatregelen 

Sterfterisico (8.10 .... ) (2.10 .... ) 

Oe toetsingscriteria voor de gezondheidseffecten van dergelijke "buiten-ontwerpbasisongeval· 

len" [8, 111 betreffen het zogenoemde groepsrisico (gerelateerd aan het aantal slachtoffers van 

deterministische effecten) en het maximale individuele risico (als gevolg van deterministische en 

stochastische effecten, berekend met de over de meteorologie gemiddelde dosis op de be· 

schouwde lokatie). 

Uit tabel 16-5 kan het volgende worden geconcludeerd: 

Oe beenmergdoses op 750 m liggen ver beneden de drempelwaarde voor sterfte als gevolg 

van deterministische effecten (beenmergsyndroom, drempeldosis circa 2 Sv). 
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Men mag aannemen dat de tijd die verloopt tussen het neerstorten van een vliegtuig en het 

smelten van de kern (20 à 30 minuten) voldoende is om een ieder te evacueren tot op een 

afstand van enige honderden meters. Op die afstand zijn de dosiswaarden ongeveer een 

factor 1 0 hoger dan die op 750 m, maar liggen nog een orde van grootte beneden boven· 

vermelde drempeldosis. Er zijn als indirect gevolg van het vliegtuigongeval derhalve geen 

acute sterfgevallen te verwachten, met andere woorden het groepsrisico is nul. 

Het individuele sterfterisico wordt dus geheel bepaald door de sterfte als gevolg van late 

stochastische effecten, gegeven door het produkt van de kans per jaar op het inleidende 

ongeval en de gemiddelde sterftekans als gevolg van de ontvangen effectieve dosis. Dit 

produkt wordt gedomineerd door de eerste factor ( 1 o·e per jaar). Oe tweede factor zal niet 

groter worden dan circa 1 0"2
• 

Het individuele sterfterisico voldoet daarmee aan de door de overheid gestelde voorwaarde 

(8, 11 ]. 

Oe berekende dosiswaarden voor LEU zijn lager dan die voor HEU. 
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17. VEILIGHEIDSTECHNISCHE SPECIFICATIES 

17.1 Opzet en doelstelling 

Voor een veilige bedrijfsvoering van de Hoger Onderwijsreactor is het van belang, dat de installa

tie in het toegelaten werkgebied binnen zekere grenswaarden wordt bedreven volgens voorge

schreven procedures, waarbij aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden. De Veiligheids

technische Specificaties beschrijven de voorwaarden, waaraan systemen, componenten van 

systemen en de organisatie van de bedrijfsvoering moeten voldoen om de HOR zodanig te 

kunnen bedrijven dat de veiligheid van personeel, omwonenden en het milieu is gewaarborgd. 

Door de installatie overeenkomstig de Veiligheidstechnische Specificaties te bedrijven wordt 

bereikt dat: 

er steeds voldoende veiligheidsmarges aanwezig zijn, respectievelijk veiligheidsgrenzen niet 

worden overschreden; 

bedrijfssituaties die zich tot een ongeval zouden kunnen ontwikkelen zoveel mogelijk 

worden voorkomen; 

de consequenties van onverhoopt toch optredende engevalssituaties zoveel mogelijk wor

den beperkt. 

In de Veiligheidstechnische Specificaties zijn alle grenswaarden en voorwaarden met betrekking 

tot de verschillende bedrijfscondities op systematische wijze vastgelegd. De hiermee samenhan

gende maatregelen, bijvoorbeeld in het kader van beproevingen en controlerende metingen, zijn 

eveneens vastgelegd. Voorts worden de organisatorische en administratieve vereisten aangege

ven die van betekenis zijn voor een veilige bedrijfsvoering. 

De Veiligheidstechnische Specificaties gelden onverminderd de wettelijke voorschriften ten 

aanzien van keuringen, stralingsbescherming, ioniserende straling en kernenergie in de ruimste 

zin des woords. Zij zijn in overeenstemming met de van kracht zijnde regelgeving en worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende overheid. 

17.2 Inhoud van de Veiligheidstechnische Specificaties 

Om een veilige bedrijfsvoering te kunnen garanderen zijn voorwaarden en grenswaarden vastge

steld met betrekking tot de volgende onderwerpen: 
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veiligheidsgrenzen; 

grenswaarde-instellingen van instrumentatie; 

beperkende voorwaarden bij het reactorbedrijf, bijvoorbeeld met betrekking tot: 

reactiviteit, 

reactorbeveiliging, 

reactorinsluiting, 

experimenten, 

koeling, 

lozing van gasvormige en vloeibare stoffen; 

eisen met betrekking tot inspectie, toezicht en onderzoek; 

uitvoering en organisatie. 

pagina 17.3 
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18. KWALITEITSBORGING 

Dit hoofdstuk beschrijft de inrichting van de kwaliteitszorg bij het IRI, gericht op het veilig 

bedrijven van de HOR. De secties volgen de indeling van de Nederlandse Veiligheidsrichtlijn 

NVR-1.3 die het richtdocument voor het inrichten van de kwaliteitszorg bij de HOR is. De 

inrichting van het hoofdstuk is als volgt: 

Inleiding ( § 18. 1 ) • 

Kwaliteitsprogramma (§ 18.2). 

Organisatie(§ 18.3). 

Documentbeheersing (§ 18.4). 

Ontwerpbeheersing (§ 18.5). 

Beheersing van toegeleverde zaken en diensten ( § 18.6). 

Beheersing van de identificatie van en het toezicht 

op materialen, onderdelen en samenstellingen (§ 18. 7). 

Beheersing van moeilijk verifieerbare processen (§ 18.8). 

Beheersing van keuring en beproeving (§ 18.9). 

Beheersing van afwijkingen (§ 18.1 0). 

Corrigerende maatregelen ( § 18. 11 ) . 

Kwaliteitsregistratie ( § 18.12). 

Audits(§ 18.13). 

Bijlage (§ 18.4). 

18. 1 Inleiding 

AlgemfHHI 

Onder kwaliteitsborging wordt verstaan het geheel van alle geplande en systematische acties 

nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een zaak of dienst voldoet aan de 

gestelde kwaliteitseisen. 

Bij de structurering van de kwaliteitsborgingsorganisatie van het IRI is uitgegaan van de Neder

landse Veiligheidsrichtlijn, NVR-1.3, verschenen in 1989 en bedoeld voor vermogensreactoren. 

Deze is echter, in aangepaste vorm, ook te gebruiken voor onderzoekreactoren. 

De Hoger Onderwijsreactor werd in 1963 in gebruik genomen, waarbij de toen gebruikelijke 

methoden om aan te tonen dat aan gestelde eisen was voldaan werden gevolgd. 
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Bij de modificatie in 1979, waarbij de reactorinstrumentatie werd vervangen, is het kwaliteitsbor

gingssysteem van de leverancier "G E C Energy Systems Limited" gevolgd. Dit systeem was 

gebaseerd op de Amerikaanse kwaliteitsborgingsprogramma's, voorlopers van het IAEA-stelsel. 

Het kwaliteitsborgingsbeleid van de Hoger Onderwijsreactor maakt deel uit van het algemene 

zorgbeleid dat op zich weer onderdeel is van het algemene beleid van het IRI. De hoofddoelstel

lingen van het algemene beleid van het IRI zijn verwoord in hoofdstuk 1 , de doelstellingen voor 

de HOR in hoofdstuk 13. 

Het handhaven van de vereiste kwaliteit in het bedrijven van de Hoger Onderwijsreactor (HOR) 

bij het Interfacultair Reactor Instituut (IRI) te Delft vindt zijn wettelijke oorsprong in de Kernener

giewet en in de vergunning voor het bedrijven van de HOR. De uitgangspunten voor het opstel

len van de IRI-kwaliteitszorgprogramma' s worden voor wat betreft de nucleaire component, 

ontleend aan NVR-1 .3, voorts worden elementen ontleend aan de ISO 9000. 

Kwaliteitsborging ten aanzien van het gebruik van de kernreactor wordt bij het IRI bereikt door 

een aantal formele maatregelen die geïntegreerd zijn in de normale bedrijfsvoering van de HOR. 

Hiermee wordt een duurzame aandacht voor alle aspecten van kwaliteitszorg levendig gehouden 

in de gehele organisatie. 

Dit hoofdstuk is gericht op de gebieden die in de huidige fase van het bestaan van de HOR van 

belang zijn: 

kwaliteitsborging tijdens bedrijf; 

kwaliteitsborging tijdens modificaties. 

Een onderscheid tussen beide wordt niet gemaakt. De kwaliteitsgrondslagen zijn in beide geval

len dezelfde. Modificaties worden in projectregie uitgevoerd, daarbij wordt erop toegezien dat de 

projectgroep gebruik maakt van dezelfde uitgangspunten als die gelden bij het reactorbedrijf. 

TOBpassingsgebied en verantwoordelijkheid 

De kwaliteitgerelateerde activiteiten binnen het IRI, meer in het bijzonder binnen de programma's 

HOR-Bedrijf en HOR-Ontwikkeling, worden beschreven. De inbedding van deze programma's in 

de tRI-organisatie is aangegeven in § 13.1 en § 13.2. 
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Het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen van het IRI zijn door de directie opgesteld en omschre

ven in de intentieverklaring inzake kwaliteitsborging. Deze heeft de instemming verkregen van 

het College van Bestuur van de TU Delft. Oe continu betrokkenheid van de directie is zeker 

gesteld door een beoordelingsprogramma dat gevoed wordt door rapportages van de program

mamanagers HOR en PVM en de kwaliteitsborgingsmanager. 

Oe directie heeft, als eindverantwoordelijke voor het functioneren van de HOR, een programma 

"Kwaliteitszorg" in het leven geroepen dat een beleidsmatige en adviserende rol vervult voor de 

directie, voor de programmamanagers HOR-Bedrijf en HOR-Ontwikkeling en dat een ondersteu

nende rol vervult ten behoeve van de lijnorganisatie. Oe door de directie aan de manager van het 

programma "Kwaliteitszorg" gedelegeerde taken en bevoegdheden zijn schriftelijk vastgelegd en 

omvatten het opzetten, operationaliseren en aantonen van de werkzaamheid van de IRI-kwali

teitssystemen met daaraan toegevoegd het toezicht op het onderhouden en verbeteren daarvan. 

Oe manager kwaliteitsborging rapporteert voor alle kwaliteitgerelateerde activiteiten aan de 

directie. Deze rapportage aan dit hiërarchisch niveau biedt de zekerheid dat de manager van het 

programma en de aan hem toegevoegde functionarissen de vereiste bevoegdheden en organisa

torische vrijheid van handelen hebben om de hen toegewezen taken te vervullen. 

leder organisatieonderdeel van het IRI en iedere medewerker individueel is verantwoordelijk 

gesteld voor de kwaliteitsborgingsactiviteiten die binnen het voor hem relevante organisatieon

derdeel worden uitgevoerd. Waar mogelijk worden kwaliteitscoördinatoren in de lijnorganisatie 

geplaatst. Hierbij zijn zij hiërarchisch verantwoording schuldig aan de leidinggevende, terwijl 

functionele rapportagelijnen naar de manager kwaliteitsborging worden behouden. Oe kwalifica

tie- en trainingseisen voor de kwatiteitsfuncties zijn gedefinieerd en gedocumenteerd. 

Analyse van de kwaliteitszorgtaken van het IRI heeft ertoe geleid dat vier kwaliteitssystemen, zie 

§ 13.1, tot stand zijn gebracht, voor: 

Management en Organisatie. 

Hoger Onderwijsreactor. 

Ondersteunende diensten. 

Wetenschappelijke ondersteuning. 
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Over de functionaliteit van de kwaliteitssystemen wordt de directie geïnformeerd in het periodiek 

overleg met de manager van het programma Kwaliteitszorg, die onafhankelijk van de program

ma's HOR-Bedrijf en HOR-Ontwikkeling onderzoekt of de voorziene maatregelen worden uitge

voerd en of ze in voldoende mate de vereiste garantie bieden die was vereist. 

De directie van het IRI draagt zorg dat de toezichthoudende overheidsinstantie steeds bijtijds op 

de hoogte wordt gebracht van veiligheidsrelevante aspecten van het reactorbedrijf en van de 

ontwikkeling van modificaties. 

Management en Organisatie 

Het eerste systeem, Management en Organisatie, omvat alle voorwaarden voor de drie overige 

systemen, de algemene kaders voor de organisatie van activiteiten waarop kwaliteitsborging van 

toepassing is, aanwijzingen voor het inrichten van de kwaliteitssystemen en de beheersing van 

documenten, de ontwerpbeheersing, de beheersing van toegeleverde zaken en diensten, de 

beheersing van zaken, de beheersing van moeilijk verifieerbare processen, de beheersing van 

keuring en beproeving, de beheersing van afwijkingen, de corrigerende maatregelen, de kwali

teitsregistratie en het uitvoeren van audits. Het is een paraplu-systeem, waarin het sjabloon voor 

alle andere systemen wordt ontworpen. Oe volgende kwaliteitszorgelementen zijn hierin opgeno

men: 

de intentieverklaring; 

de groepering van kwaliteitsactiviteiten naar de wijze waarop zaken dienen te worden 

georganiseerd en vastgelegd; 

door wie uitgevoerde werkzaamheden worden beoordeeld; 

hoe beproevingen dienen te worden ingericht en uitgevoerd; 

op welke wijze een afwijking dient te worden vastgelegd, hoe voorkomen wordt dat deze 

afwijking opnieuw optreedt; 

de wijze waarop het toezicht op het functioneren van de kwaliteitssystemen op ieder niveau 

is gestructureerd door verificatie, het houden van audits en door managementreview. 

Hogtll' Ondtii'WijsriiiJctor 

In het kwaliteitssysteem voor de Hoger Onderwijsreactor worden vastgelegd alle activiteiten 

gerelateerd aan de veiligheid en continuïteit van het reactorbedrijf. Hierbij wordt uitgegaan van 

de "Veiligheidsklassificatie HOR" waarin drie klassen worden onderscheiden met ieder een 

aangepast kwaliteitsborgingsregime, zie § 2.2.3. 
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Het jaarprogramma van de HOR is het richtsnoer bij de voorbereiding van werkzaamheden 

volgens bedrijfsinstructies, de afnameprocedure van de werkzaamheden is afhankelijk van de 

klassificatie van de werkzaamheden. Gepoogd is beoordelingstaken tussen HOR-Bedrijf en HOR

Ontwikkeling zoveel mogelijk zo te verdelen dat de ontvangende kant de controle uitvoert over 

het voor haar gedane werk. 

Het reactorbedrijf kan in deelprocessen worden beschreven, ieder deelproces wordt in procedu

res nader ontleed, waarbij bijzondere aandacht is geschonken aan de raakvlakken met ondersteu

nende groepen of diensten. 

De bruikbaarheid van het ingevoerde kwaliteitssysteem blijkt breder te zijn dan alleen de kwali

teitsborging bij de HOR. Voor wat betreft de kwaliteitsborging bij de HOR streeft het IRI naar een 

echt besef van kwaliteitsprincipes door de gehele organisatie en een welomschreven systematiek 

voor het beperkte gebied waarop kwaliteitsborging ten volle dient te worden toegepast. Het 

karakter van de kwaliteitszorg is daarmee verschillend gaande van uitvoering via beheer en 

inrichting naar beleid. 

Ondlll'stwnende diensten 

De ondersteunende diensten voeren deeltaken uit voor de programma's HOR-Bedrijf en HOR· 

Ontwikkeling, naast de taken die deze diensten hebben ten aanzien van het IRI als geheel. 

Vastgelegd is dat werkzaamheden voor HOR-bedrijf steeds met voorrang moeten worden uitge

voerd. Het kwaliteitssysteem voor ondersteunende diensten omvat onder meer het Construc

tiebureau voor het tot stand brengen en beheren van alle tekeningen, de Technische Dienst voor 

het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, de dienst Inkoop en Magazijn, de Compu

ter Systeem Groep en de Plant Security Manager die is aangewezen om de beveiliging van het 

IRI te coördineren en uit te voeren volgens de Beveiligingsrichtlijnen Kerninstallaties 1993 en die 

zich daarbij laat leiden door regels van kwaliteitszorg. 

Wetenschappelüke ondersteuning 

Voor de wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot de verschillende aspecten van het 

bedrijven van de Hoger Onderwijsreactor zijn regelingen getroffen tussen de programma's HOR

Bedrijf en HOR-Ontwikkeling en de afdelingen Reactorfysica en Radiochemie. 
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18.2 Kwaliteitsprogramma 

De !Rl-organisatie ligt vast in orgaanbeschrijvingen. De functionele organisatie is vastgelegd in 

organieke functieomschrijvingen. De staande organisatie is te onderscheiden naar disciplines en 

programma's. Daarnaast kent het IRI een dynamisch organisatieonderdeel in de projectorgani

saties. Een indeling in disciplines en programma's is gegeven in bijlage 1. Het kwaliteitsprogram

ma strekt zich uit over de gehele lAl-organisatie, maar wordt uitgebouwd waar dat vereist is of 

wanneer daaraan behoefte bestaat. 

Het programma kwaliteitszorg ontwikkelt en operationaliseert systemen van kwaliteitszorg voor 

het IRI. Het kwaliteitsborgingssysteem van de HOR richt zich op het bedrijven van de HOR en 

het ontwerpen van modificaties, voor de HOR en voor experimentele opstellingen gelUierd aan de 

HOR. 

Het HOR-kwaliteitsborgingssysteem staat voor de continuïteit van het reactorbedrijf. Het reactor

bedrijf is gekenmerkt door het uitvoeren van welomschreven taken. De experimentbeheerders 

die bij de HOR gebruik maken van neutronenbundels en zij die bij de HOR bestralingen uitvoeren 

zijn onderworpen aan het "tenzij" -regime. Dit houdt in dat voor iedere experimentele opstelling 

een kwaliteitssysteem moet worden geïmplementeerd zodra mocht blijken dat niet met zorg 

voldaan wordt aan de beleidsuitgangspunten voor het reactorbedrijf, als aangegeven in § 13.1. 

Het bedrijven van de HOR kent een viertal veiligheidsniveaus, zie § 2.1 en § 16.2. Bij de eerste 

twee wordt geen nucleair veiligheidsbelang aangetast, hier worden afwijkingen van de voorziene 

gang van zaken door kwaliteitsborging gecorrigeerd. Bij storing of incident garandeert kwaliteits

borging de terugkeer naar de operationele toestand voor het optreden. In de ongevalssituatie 

waarbij alle maatregelen tot beheersing van het ongestoorde proces hebben gefaald, heeft 

kwaliteitsborging de taak om een optimale afhandeling van de situatie te hebben voorbereid. Het 

personeel van de HOR neemt deel aan interne trainingsprogramma's gericht op kwalificatie voor 

het gebruik van de HOR. 

De mate waarin kwaliteitsborging wordt voorgeschreven voor te ondernemen activiteiten vereist 

steeds een welomschreven plan waarbij steeds meerdere betrokkenen erop toezien dat een 

zinvol proces wordt gedefinieerd. De keuze van betrokkenen is zo dat aan eisen van techniek, 

wensen van organisatorische en administratieve aard en de regels van kwaliteitszorg aandacht 

wordt geschonken. 
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Het IRI kent een programma Veiligheid en Milieuzorg (zie hoofdstuk 12) dat onafhankelijk 

toezicht garandeert op arbeidsomstandigheden en expliciet maakt dat milieuaspecten van 

werkzaamheden vooraf worden beoordeeld. Er is onderhoud en regelmatige verificatie van het 

goed functioneren van meetmiddelen voorzien. Het personeel dat zelfstandig taken uitvoert is 

vooraf daartoe gekwalificeerd. 

Bij de uitvoering van werk, zowel als bij de formele controle van het werk wordt gebruik ge

maakt van afwijkingenformulieren waarin iedere niet wenselijke situatie wordt vastgelegd. Dit 

vormt een bijdrage tot de periodieke beoordeling van alle methodieken, procedures en handelin

gen. Daarnaast vindt beoordeling plaats op grond van uitkomsten van beoordeling door derden. 

De taal van de HOR-documenten en voorschriften is het Nederlands. 

In die gevallen waar van externe, in een vreemde taal geschreven, documenten gebruik moet 

worden gemaakt zal steeds worden nagegaan dat de betrokken werkers deze taal beheersen. 

Eerst in derde instantie wordt overwogen vertalingen te gebruiken. 

Procedures, instructies en tekeningen 

Het kwaliteitsborgingssysteem van de HOR is gebaseerd op het gebruik van procedures, instruc

ties en voorschriften die door de direct bij het proces betrokkenen zijn gemaakt, gecontroleerd 

en door de eigenaar van het proces zijn geautoriseerd. Voor die werkzaamheden waarbij dat 

noodzakelijk is worden lijsten gebruikt waarop wordt aangegeven hoezeer het proces is gevor

derd door verrichte handelingen daarin aan te strepen. Tekeningen worden door de tekenkamer 

beheerd, zij komen tot stand onder de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Hiervoor is 

een eenvoudig systeem van beheersing ingevoerd. 

De bedrijfs-en ontwikkelingsgroep van de HOR hebben een systematiek van werken vastgelegd 

die zeker stelt dat plannen worden uitgevoerd volgens de daarvoor geautoriseerde procedures. 

De periodieke beoordeling is een expliciete taak van het programma HOR-Ontwikkeling. 

Beoordeling door de leiding (Management Review} 

De periodieke beoordeling van de kwaliteitszorg van de HOR-programma's in al zijn facetten is 

onderdeel van de beoordeling door de directie van het IRI. De beoordeling door de directie van 

het IRI vindt zijn bevestiging in het geautoriseerde verbeterplan. 
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18.3 Organisatie 

Vlll'llntwoordlllijkheden, bevoegdheden en communiCIItiB 

De organisatiestructuur is gekozen op basis van programmamanagement. De taken van het pro

gramma HOR zijn geanalyseerd in hoofdprocessen als aangegeven in figuur 18-1 • 

Het programma reactorbedrijf is gericht op continuïteit en behoud van geaccepteerde disciplines 

teneinde betrouwbaar en veilig bedrijf van de HOR te verzekeren. 

Het programma reactorontwikkeling is gericht op verandering en vernieuwing van zowel de 

reactor zelf als van experimentele opstellingen. Detailleringen worden gevonden in de organieke 

organisatiebeschrijving met daaraan toegevoegd de organieke functieomschrijvingen. 

Personeelsleden met een langjarige ervaring werden gekozen voor het tot stand brengen van het 

kwaliteitssysteem en de controle op de uitvoering ervan. Zij kunnen vaststellen of de werkzaam

heden niet alleen formeel maar ook naar techniek correct zijn uitgevoerd. 

K:waliteitsborging bij de HOR komt tot stand door uitvoering van werk en de controle op dat 

werk in dezelfde hand te geven tenzij anders voorgeschreven. De toetsing van werk en/of de 

controle ervan kan ook altijd op het hogere niveau plaatsvinden. 

R1111kvl11kken tussen organiuties 

In processen waarbij meerdere organisatieonderdelen betrokken zijn is de verdeling van verant

woordelijkheden en de overlegstructuur tussen de organisatieonderdelen omschreven in de 

procedures die deze processen begeleiden. 

PersonfHJI en opleidingen 

De uitvoering van kwaliteitsborgingstaken is altijd in handen van personeel dat daarvoor van 

tevoren is gekwalificeerd. Het opleidingsprogramma dient als toetssteen voor het tijdig beschik

baar krijgen van adequaat opgeleid personeel. Elementen van opleiding zijn: vorming en training, 

verrijking van de taak, herkwalificatie en uitwisseling. Opleidingsplannen worden jaarlijks bijge

steld. Zowel interne als externe opleiding wordt bij preferentie getoetst op de beheersing van de 

cursusinhoud; daar waar dit niet mogelijk is wordt volstaan met een certificaat van bekwaam

heid c.q. deelname. 
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18.4 Documentbeheersing 

Het IRI heeft een aan de organisatie aangepast documentbeheerssysteem in opbouw, waarmee 

een integrale beheersing van documenten mogelijk wordt. Alle activiteiten als het opstellen, 

beoordelen, goedkeuren, vrijgeven, verspreiden en wijzigen van documenten en daarnaast de 

periodieke beoordeling van het gebruik van documenten zijn in dit systeem ondergebracht. Met 

behulp van het systeem kunnen documenten als zodanig ingevoerd in het systeem beheerst 

worden, terwijl ook fysiek buiten het systeem ondergebrachte documenten worden gerefereerd. 

Opstel/1111, bBOOI'delen, goedkeur1111 van docum1111t1111 

Werk ligt vast in geautoriseerde plannen. Verantwoordelijk voor het uitvoeren van plannen is in 

het algemeen een afdelings- of diensthoofd. Hij neemt het initiatief tot het opstellen, controleren 

en beoordelen van documenten en hij autoriseert de documenten. Oe uitvoering van werk volgt 

geautoriseerde procedures, het beheer over de procedures ligt bij degene die autoriseerde. In· 

structies en voorschriften zorgen voor nadere detaillering van werk, zij zijn eveneens in beheer 

bij degene die autoriseerde, hij wijst een documentbeheerder aan. 

In het algemeen beheert degene die verantwoordelijk is voor het uitgevoerde werk eveneens de 

bijbehorende documentatie. Oe afhandeling van afwijkingen van overeengekomen werkafspraken 

kan uitsluitend plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van degene die de werkafspraken 

autoriseerde. Deze wijze van doen garandeert dat wijzigingen de verantwoordelijke functionaris 

passeren. 

Vrügave 1111 vtNsprtHiJlng van docum1111t1111 

leder document gaat vergezeld van een verzendlijst. Na verzenden en na verloop van een 

vastgelegde wachttijd die de ontvanger gelaten wordt om het document te accepteren en 

ontvangstbericht terug te sturen, gaat de lijst naar de kwaliteitsfunctionaris. Deze rapporteert 

afwijkingen van de overeengekomen gang van zaken aan de directievertegenwoordiger voor de 

kwaliteitszorg. 

Docum1111twQzlglng1111 

Het tot stand brengen en wijzigen van documenten is slechts toegelaten aan gekwalificeerd 

personeel. ledereen kan door een afwijkingenformulier in te vullen een voorstel doen om een 

document te wijzigen. 
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De keuze om een document te wijzigen ligt echter bij de eigenaar/beheerder van het document. 

Bij wijziging van een document wordt dezelfde route gevolgd als bij het ontstaan van het 

document. Hierdoor is verzekerd dat de eigenaar van het proces waartoe het document behoort 

ook de wijziging zal beoordelen en uiteindelijk autoriseren. 

Oude documenten worden vervangen door nieuwe (gewijzigde) documenten. Doordat het oude 

document dient te worden teruggezonden naar de uitgever/eigenaar wordt zeker gesteld dat 

geen oude documenten meer ten onrechte gebruikt kunnen worden. 

18.5 Ontwerpbeheersing 

AlgBilleen 

Het ontwerp bij de HOR wordt getoetst aan de Kernenergiewet en de vergunningsvoorschriften. 

Via de veiligheidsklassificatie wordt de aard van de kwaliteitsborging vastgesteld. Kwaliteits· 

principes worden voor het ontwerp van toepassing verklaard en opgevolgd. Ontwerpen worden 

in projectregie aangepakt, vrijgaveprocedures zijn daaraan gekoppeld. Een aan de veiligheidsklas· 

sificatie aangepaste zorgvuldigheid van beoordelen en diepgang van verificatie van methoden en 

materialen maken hiervan deel uit. De procedure voor het afhandelen van afwijkingen, zie hier· 

voor § 18.1 0, maakt (automatisch) deel uit van de kwaliteitsborging. 

Beheersing van het ontwerp vindt plaats door het aan de projectgroep verbinden van de beno

digde kennisbronnen in de vorm van mensen of systemen. 

Vaste elementen van overweging zijn: 

identificatie van speciale processen; 

fysische, chemische en technische aspecten; 

mens, technologie-aspecten; 

ongevalsbronnen en -analyses; 

beproevings-, inspectie- en toezichtmogelijkheden. 

Ontwerpen worden vastgelegd op zodanige wijze dat gelijk gekwalificeerde vreemden zich een 

gegrond oordeel kunnen vormen. 
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BehtHII'sing van ontwerpraakvlakken, toetsing van het ontwerp en ontwerpwiizigingen 

HOR-Ontwikkeling draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp- en produktietraject, HOR-Bedrijf 

neemt af. HOR-Ontwikkeling zoekt de expertise tot het beoordelen van eigen ontwerp binnen of 

buiten het IRI in overeenstemming met de mate waarin kwaliteitsborging is overeengekomen. 

Een systematiek van beproeving van ontwerpen wordt tot stand gebracht. 

Ontwerpen en wijzigingen van ontwerpen zijn in één hand, die van de projectleider. Door 

wijzigingen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de projectleider te laten plaatsvinden 

stelt HOR-Ontwikkeling zeker dat alle beproeving als gevolg van ontwerpwijzigingen de vereiste 

aandacht krijgt. Projectbeheersing heeft plaats binnen de daarvoor door het IRI geadopteerde 

model voor projectmatig werken. 

18.6 Beheersing van toegeleverde zaken en diensten 

Algemeen 

Het IRI onderhoudt alle documenten vereist om verantwoord te kunnen ontwerpen binnen: 

wettelijke kaders: 

voorschriften van overheden: 

eigen regels en reglementen. 

De aankooproute vereist specificatie van te verwerven elementen, samenstellingen en systemen. 

Na afwegen van de mate waarin kwaliteitsborging vereist is komt de complete kooporder tot 

stand. Het IRI streeft ernaar aankopen te doen bij firma's die over een kwaliteitssysteem be

schikken en op voorhand de werking daarvan kennen. Bij bestellingen via de moederorganisatie 

wordt erop toegezien dat de specifieke wensen die het IRI heeft met betrekking tot haar kwali

teitsborging voldoende aandacht krijgen bij leveranciers. Het IRI heeft maatregelen getroffen 

teneinde zeker te stellen dat de moederorganisatie bestellingen ongewijzigd uitvoert. 

Evaluatie en keuze van leveranciers 

Leveranciersbeoordeling maakt deel uit van de inkoopfunctie. Een zelfbeoordelingsformulier is 

hiervoor in gebruik. Leveranciersbeoordeling en selectie vinden voorts plaats op grond van: 
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ervaring met vroegere leveranties; 

bij speciale leveranties een verificatie van faciliteiten; 

uitvoerige ingangscontrole van niet speciale produkten mede als onderdeel van de 

dossiervorming. 

BshtHH'sing van de kwaliteit van bestelde zaken en diensten 

De ingangscontrole van leveranties omvat het vergelijken van de leverantie met bijbehorende 

documenten met de kooporder en aangehechte documenten. Tot de ingangscontrole kan naast 

deze beoordeling, de beproeving van de leverantie behoren, indien voorgeschreven. Hiervoor 

wordt een beproevingsplan opgesteld en goedgekeurd dat bij ontvangst van de leverantie wordt 

geactiveerd. Acceptatie van de leverantie vindt plaats afhankelijk van de uitkomst van de 

beproeving. In speciale gevallen kunnen afwijkende beoordelingen worden voorgeschreven. 

Schriftelijk is aantoonbaar dat aangeschafte zaken voldoen aan de in de kooporder gestelde 

voorwaarden. De door het IRI vastgestelde verificatie van de uitvoering van een order wordt 

zodanig gepland dat bij het constateren van afwijkingen gelegenheid bestaat om binnen de 

garantietermijn actie te ondernemen. 

18.7 Beheersing van de identificatie van en het toezicht op materialen. onderdelen en sa

menstellingen 

Maatregelen zijn opgesteld en ingevoerd voor het identificeren en beheersen van materialen, 

onderdelen en samenstellingen bij ontvangst, opslag, onderhoud, gebruik en modificatie. De 

zaken waarvoor en de mate waarin identificatie, labelling en overige beheersingsmaatregelen 

geldend zijn, voldoen tenminste aan de eisen gesteld in nationale en internationale technische 

normen. Er is in voorzien dat: 

zaken traceerbaar zijn in van toepassing zijnde documenten beheerd door het betrokken 

programma of de betrokken dienst, hieronder vallen specificaties, orders en beproevingsrap

porten; 

defecte materialen, onderdelen en samenstellingen gescheiden worden gehouden van ge

bruiksgerede met als doel te voorkomen dat deze gebruikt zouden worden. 

Waar mogelijk en praktisch worden identificaties aangebracht op de materialen. Waar dit niet 

mogelijk is wordt op andere wijze voorzien in het onderscheid tussen verschillende materialen, 

onderdelen en samenstellingen. 
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18.10 Beheersing van afwijkingen 

AlgsmiHJIJ 

Afhandelen van afwijkingen begint met het registreren en documenteren van de afwijkende 

situatie. Afwijkingen van materialen of produkten van hun specificaties vereist een ruimtelijke 

scheiding van goede en defecte zaken waarbij identificatie gerelateerd aan de afwijkingsregistra

tie plaatsvindt. 

Bsoordeltlfl t111 verw61'ktlfl van afwijkingen 

Geregistreerde afwijkingen worden zo mogelijk direct geanalyseerd door degene die de afwijking 

constateert en registreert. Hierbij wordt bepaald tot welk risico in de zin van veiligheidsklassifica

tie de afwijking aanleiding kan geven. De verdere afhandeling is geregeld voor iedere voorko

mende situatie. De functionaris die een proces waarbinnen de afwijking optreedt heeft geautori

seerd is tevens degene die de afhandeling van de afwijking op de voorgestelde wijze beoordeelt 

en goedkeurt. De geregistreerde afhandeling van afwijkingen omvat alle systeemparameters, is 

van toepassing op installaties en onderdelen daarvan als ook op materialen, maar omvat ook 

wijzigingsvoorstellen voor procedures, instructies en voorschriften en omvat tenslotte een traject 

voor het omgaan met klachten van welke soort dan ook. Al deze gevallen, hoe verschillend ook, 

hebben gemeen het afwijkend zijn van de overeengekomen gang van zaken, expliciet of impli

ciet. 

Periodiek wordt het overzicht van de opgetreden afwijkingen door de manager kwaliteitsborging 

nader geanaliseerd als onderdeel van het voorbereidingsproces van het opstellen van het verbe

terplan (§ 18.2, laatste alinea). 

18.11 Corrigerende maatregelen 

De integrale zorg voor kwaliteit houdt in dat het traject van afhandelen van afwijkingen voor 

iedere situatie tevens voorschrijft op welke wijze herhaling voorkomen wordt en ook vastlegt dat 

de voorgekomen afwijkingen centraal worden verzameld en gebruikt om tot een beoordeling van 

de gehele kwaliteitsborging te komen. De beoordeling van de kwaliteitsborging vindt plaats 

namens de directie door de manager kwaliteitsborging. De uitkomsten van de beoordeling 

vormen een element in het tot stand brengen van het verbeterprogramma. 
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Een onderhoudsplan is opgesteld dat voor alle in aanmerking komende componenten, systemen 

en samenstellingen voorziet in inspectie en toezicht op het zorgvuldig en in goede staat houden 

ervan. 

18.8 Beheersing van moeilijk verifieerbare processen 

Onder terugverwijzing naar § 18.5 waar de "identificatie van speciale processen" een eerste 

zorg in iedere projectgroep wordt genoemd kan hier worden toegevoegd dat de professionaliteit 

van betrokkenen een speciale gerichtheid op minder goed beheersbare elementen van ontwik

keling, definitie en produktie tot standaard maakt. In ieder geval waar speciale aandacht vereist 

is, zoals blijkt uit grading van de uit te voeren werkzaamheden, wordt ervoor zorg gedragen dat 

de vereiste kwaliteit wordt verkregen door voor de voorgeschreven materialen, produkten, 

samenstellingen dan wel gebruiksmethoden, separate aangepaste beproevingen voor te schrij

ven. 

18.9 Beheersing van keuring en beproeving 

Ksuringsplan 

Keuring bevat de elementen inspectie en toezicht. Onder kwaliteitsborging vallende produkten 

worden gedurende het ontwerp, de voorbereiding tot produktie, gedurende de produktie en bij 

afname steeds volgens plan onderworpen aan de elementen inspectie en toezicht. Voor veilig

heidsrelevante keuringen worden bij voorkeur onafhankelijke personen ingeschakeld. Oe plannen 

voor inspectie en toezicht zijn onderworpen aan de beoordeling vooraf door de manager kwali

teitsborging; na afloop verifieert hij de overeengekomen uitvoering. 

Het keuringsplan schrijft per produkt, systeem of dienst voor welke van de elementen inspectie 

en toezicht voor welk onderdeel of welke samenstelling van toepassing zijn. Afhankelijk van de 

klassificatie en het overig veiligheidsrisico verbonden met het produkt worden de keuringseisen 

vastgesteld. Het gebruik van geselecteerde producenten laat in het algemeen toe de beheersing 

van methodiek en nauwkeurigheid te rekenen tot hun kwaliteitsborging. 

Het keuringsplan schrijft per element ervan voor onder welke voorwaarden met het werk mag 

worden voortgegaan en in welke gevallen een expliciete toestemming van de opdrachtgever, te 

verkrijgen na het hebben overlegd van meetresultaten en hun interpretatie, hiervoor vereist is. 

De afname en indienststellingskeuring zal in het algemeen deel uitmaken van de afnamebeproe

ving. 
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In die gevallen waar van een beproeving geen sprake is treedt de keuring bij ingebruikname en 

voor een omschreven periode daarna, hiervoor in de plaats. 

&1/NtHIVingsplan 

Het beproevingsplan is opgebouwd overeenkomstig de structuur van het keuringsplan. In het 

algemeen houdt beproeving naast het beoordelen van het functioneren van een produkt volgens 

specificaties ook de beoordeling in van de mate waarin de bedrijfsvoorschriften voldoen aan de 

gestelde eisen en een oordeel over de beheersing van die voorschriften door het bedienend 

personeel. 

Oe uitvoering van beproevingen vindt steeds plaats onder voorgeschreven condities waarvan 

wordt vastgelegd dat ze onder de beproevingsomstandigheden inderdaad bestonden. Oe beproe

vingsuitkomsten dienen vooraf te zijn omschreven en in relatie te staan tot de in het ontwerp 

gestelde functioneringseisen. Beproevingen worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd 

personeel. Oe voorgeschreven condities voor het uitvoeren van beproevingen houden mede in 

het omschrijven van de meetopstellingen en de meetmiddelen, teneinde zeker te stellen dat de 

voorgeschreven meetnauwkeurigheden worden bereikt. 

Kalibratie ." beheersing van bspt'osvings- ." mBBtmiddBIM 

Oe meetmiddelen in gebruik voor het uitvoeren van beproevingen die voor de kwaliteit van 

belang zijn en verder alle veiligheidsgerelateerde meetmiddelen en de verkregen meetnauwkeu

righeid dienen geschikt te zijn voor de toepassing met een daaraan aangepaste meetonzekerheid. 

Oe kalibraties van deze meetmiddelen zijn, waar dat nodig wordt geoordeeld, herleidbaar tot 

internationale standaarden. Het beheer van meetmiddelen is geregeld, het onderhoud ervan is 

onderdeel van het HOR-onderhoudsprogramma. 

Aanduiding van hst stadium van bBlNOBving ." keuring ." van de bedrijfstot~stand 

Oe HOR is dan wel bedrijfsgereed en is/wordt overgedragen aan het programma HOR-Bedrijf dat 

steeds voordat de HOR in bedrijf gaat een beproeving uitvoert, of de HOR is buiten bedrijf 

waarbij vooraf plannen zijn beraamd en geautoriseerd om onderhoudswerkzaamheden uit te 

voeren of wijzigingen aan te brengen. Systemen behorende tot de HOR zijn voorzien van indica

ties van de bedrijfstoastand enerzijds, terwijl anderzijds wordt voorkomen dat ongelegitimeerd 

gebruik wordt gemaakt van de HOR door het bewust beperkt houden van de kring van gekwalifi

ceerde deskundigen. 
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18.12 K waliteitsregistratie 

Het opstellen van kwaliteitsregistratie 

Teneinde objectief vast te kunnen stellen dat voldoende registratie wordt bijgehouden zijn 

maatregelen genomen. Registratie van activiteiten die samenhangen met het kwaliteitsprogram

ma wordt onderhouden. Beheersingsmaatregelen voor dit registratiesysteem zijn getroffen als 

gedefinieerd in het documentbeheerssysteem. 

In het systeem van kwaliteitsregistratie bij het IRI is vastgelegd welke documenten ten behoeve 

van de kwaliteitsregistratie worden bijgehouden. Hiertoe worden mede de door de afdeling 

Personeel en Organisatie beheerde persoonsgegevens gerekend voor zover die van belang zijn 

voor het beoordelen van kwalificaties van personeel of voor het beoordelen van de uitvoering 

van kwalificatie en herkwalificatie van programma's. Alle kwaliteltsborgingsdocumenten aange

legd en beheerd door de HOR-programma's vallen onder de registratie. Een reeks documenten 

van algemene strekking die het tRI beschrijft en managementsprogramma's zijn in onderhoud bij 

het directiesecretariaat en vallen tevens onder de registratie. De registratie van de status van 

onderhoud van alle daarvoor aangewezen systemen en de bedrijfsgegevens of samenvattingen 

hiervan voor zover vereist maken deel uit van de kwaliteitsregistratie. 

Het vllt'zamfllen en archivllt'en van kwaliteitsregistratiedocumenten 

Kwaliteitsregistratie vindt plaats in het documentbeheerssysteem. Een overzicht van de voor 

registratie in aanmerking komende documenten en voor ieder document een periode van bewa

ring, is daarin vastgesteld. 

18.13 Audits 

Algemeen 

Maatregelen om auditprocedures uit te kunnen voeren zijn opgesteld. Audituitkomsten worden 

door directie en management gebruikt om tekortkomingen op te sporen, om de efficiency van 

managementactiviteiten te beoordelen en om verbeterprogramma's te initiëren. 

Een auditsysteem dat mede gebaseerd is op de regels en voorschriften vervat in de NVR-1.3 

staat het IRI ter beschikking om zelf audits voor te bereiden c.q. uit te voeren dan wel gebruikt 

te worden wanneer externe audits worden afgenomen. 
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De omvang van de !Rl-organisatie laat het voor interne audits niet toe om geheel onafhankelijk 

van het programma HOR-Ontwikkeling audits uit te voeren. De onafhankelijkheid wordt goed

deels verkregen doordat een onafhankelijke kwaliteitsborgingsmanager is aangesteld met als taak 

het opbouwen van kwaliteitssystemen en het begeleiden van personeel dat hiermee werkt. 

Planning 11n rfl!lfl/ing 

Audits dienen te worden voorbereid en uitgevoerd in een aantal gevallen waarin dat is voorge

schreven of wordt gewenst: 

Bij noodzakelijk geachte onafhankelijke beoordeling van de doeltreffendheid van het kwali

teitsprogramma waardoor gevolg wordt gegeven aan de eisen als gesteld in de KEW-ver

gunning en/of andere regelgevingen. 

Indien een leveranciersprogramma van kwaliteitsborging beoordeeld dient te worden voor

dat een order wordt gegund. 

In een contractsituatie waarbij het invoeren, opereren en onderhouden van een kwaliteits

borgingsprogramma volgens contractuele regels en normen is overeengekomen. 

Wijzigingen in het kwaliteitssysteem kunnen aanleiding zijn tot het uitvoeren van een op de 

effecten van die wijzigingen gerichte audit (implementatie en doeltreffendheid van verbeter

programma). 

Om te verifiëren dat corrigerende maatregelen zijn geïmplementeerd en hun functioneren 

vast te stellen. 

Teneinde de status van het managementprogramma te bepalen van de HOR of enig ander 

organisatorisch deelsysteem met betrekking tot: 

de mate waarin het is ingevoerd, 

de mate waarin het gedisciplineerd wordt uitgevoerd, 

de mate waarin het doeltreffend wordt uitgevoerd. 

Teneinde de kennis van en motivatie voor het eigen programma te bevorderen. 

En voorts wanneer daartoe aanleiding bestaat. 
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18-14 Bijlage 

Programma's en disciplines van het IRI per 01-01-1995 

PROGRAMMA'S DISCIPLINES 

1. Bedrijfsvoering HOR 1. Stralingschamie 

2. Ontwikkeling HOR 2. Radiochemie 

3. Kwaliteitszorg 3. Reactorfysica 

4. Veiligheid en milieuzorg 4. Stralingsfysica 

5. Dienstverlening 5. Technische dienst 

6. Bewaking/ beveiliging 6. Interne dienst 

7. Bedrijfsvoering VEP 7. Personeel en Organisatie 

8. Bedrijfsvoering v.d. Graaft generator 8. Inkoop en Magazijn 

9. Constructiebureau 

1 0. Computer Systeem Groep 

11 . Financieel Economische Zaken 

12. Directiesecretariaat 
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19. ONTMANTELING 

De wetenschappelijke levensduur van de reactor en bijbehorende experimenteerfaciliteiten 

bedraagt naar verwachting tenminste 50 jaar. In het overleg over nationale voorzieningen voor 

het opbergen van gebruikte splijtstof is er daarom van uitgegaan dat de reactor tenminste tot het 

jaar 2015 in bedrijf zal blijven. 

Na het definitief buiten gebruik stellen van de HOR volgt een periode van ontmanteling. Bij alle 

acties in deze periode staat het beperken van de stralingsbelasting van personeel en milieu 

voorop. De ontmanteling verloopt in drie fasen, overeenkomstig de indeling die wordt gehan

teerd door het Internationaal Bureau voor Kernenergie (IAEA) [1, 21. De eerste fase, waarin de 

splijtstof wordt afgevoerd, is de belangrijkste voor wat betreft de reductie van de hoeveelheid 

radioactiviteit op de lokatie. 

De drie fasen van het ontmantelingsproces zijn: 

Veilige omsluiting (§ 19.1 ). 

Gedeeltelijke ontmanteling (§ 19.2). 

Eindontmanteling ( § 19.3). 

In § 19.4 wordt beschreven welke de inzichten van het IRI zijn inzake het ontmantelingsproces. 

Andermaal wordt gebruik gemaakt van de expertise opgebouwd gedurende een lange bedrijfspe

riode, van de technieken die zijn ontwikkeld voor het veilig uitvoeren van projecten, terwijl de 

stralingsbeschermingsvoorzieningen kunnen worden aangepast aan de behoefte. 

19.1 Veilige omsluiting 

In de eerste fase van de ontmanteling wordt op dezelfde wijze als bij normaal bedrijf van de 

reactor gebruikelijk was, de afvoer verzorgd van alle radioactieve materialen, in de eerste plaats 

de gebruikte splijtstof, maar ook hulpstukken en instrumentdelen voor zover die daarvoor in 

aanmerking komen. De nucleaire systemen worden gedecontamineerd. Ten hoogste 1 %van alle 

radioactiviteit is daarna op de lokatie achtergebleven. 

De resterende installatie bestaat uit radioactieve en niet-radioactieve delen, de eerste ontstaan 

door neutronenactivering gedurende de gebruiksperiade van de reactor. Ook delen met radioac

tieve besmettingen die niet eenvoudig zijn te verwijderen komen voor. 
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De stralingsniveaus in de gebouwen worden met behulp van een meet- en inspectieprogramma 

vastgelegd en de afname in de tijd gevolgd. De resterende radioactieve delen worden veilig 

ingesloten; hiervoor kan het bestaande insluitsysteem dienen. Het geheel van de inrichting blijft 

naar buiten toe intact, de toegankelijkheid blijft bewaard, inspecties zijn mogelijk en de stralings

beschermingsregels blijven van kracht. 

Deze eerste fase is gekenmerkt door het inzicht dat uitstel van ontmanteling ertoe bijdraagt 

personeel te vrijwaren van onnodige stralingsbelasting als gevolg van werkzaamheden. Een 

economisch argument om een wachtperiode in acht te nemen is dat aan het afvoeren van 

radioactieve resten van het reactorsysteem kosten zijn verbonden die mede samenhangen met 

de mate en soort van de radioactiviteit. De duur van deze eerste fase kan een aanmerkelijk 

aantal jaren beslaan. 

Bij bedrijf tot het jaar 201 5 moet voorzien worden in de afvoer van totaal circa 130 gebruikte 

splijtstofelementen in enkele tranches over de gehele periode, de laatste {grote) tranche na 

stillegging. Daarin zijn tevens begrepen de elementen die thans al in het reactorbassin zijn 

opgeslagen. Met de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) is onlangs een voorlo

pige overeenkomst gesloten die voorziet in intermediaire opslag en eindberging van deze ele

menten. 

19.2 Gedeeltelijke ontmanteling 

In deze tweede fase van de ontmanteling worden al die radioactieve en niet-radioactieve sys

teemdelen, waarvan de functie met betrekking tot het beheersen van de insluitfunctie dat moge

lijk maakt, afgevoerd. De radioactieve delen worden volgens plan en in overeenstemming met de 

door de in aanmerking komende organisatie gegeven richtlijnen behandeld en daarna afgevoerd 

voor opslag. Voor de niet-radioactieve delen komt dat neer op een normale afhandeling van 

afval. De overblijvende radioactieve resten worden ingesloten voor langdurige opslag onder 

stralingshygiënisch toezicht geïntegreerd met bewaking (veiligheid en beveiliging). Deze fase 

betreft nog slechts een klein deel van de installatie. 

19.3 Eindontmanteling 

Alle resterende radioactieve en niet-radioactieve delen van de installatie worden in deze fase 

afgebroken en opgeruimd. De radioactieve delen worden volgens plan en in overeenstemming 

met de door de in aanmerking komende organisatie gegeven richtlijnen behandeld en daarna 

afgevoerd voor opslag. 
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Eindontmanteling is de fase waarin het terrein wordt geschikt gemaakt voor zijn toekomstige 

bestemming; dit kan een zogenaamde "groene weide"-situatie zijn. 

19.4 Betekenis voor het IRI 

Het tijdstip en de uiteindelijke uitvoering van de ontmanteling van de HOR zal afhangen van op 

dit moment niet te voorziene ontwikkelingen. Ontmanteling van onderzoekreactoren levert 

nieuwe kennis op die operationeel gemaakt dient te worden wanneer deze fase aanbreekt. 

Internationale lichamen staan er borg voor dat deze ervaring wordt gedocumenteerd en ter 

beschikking komt van alle betrokkenen. 

Het tRI zal enkele jaren vóórdat de ontmantelingsfase aanbreekt een ontmantelingsplan opstellen 

dat wordt gebaseerd op de dan geldende standaard voor de eraan gekoppelde werkzaamheden. 

Het IRI zal ook bij deze activiteit zich baseren op de uitgangspunten van projectmatig werken en 

daarbij primair uitgaan van de stralingshygiênische basisprincipes. 

19.5 Referenties 

[ 1 J Safety in decommissioning of research reactors, IAEA, Safety Series, No. 7 4 (1986) 

[21 Decommissioning techniques for research reactors, IAEA, Technica! Report Series 

No.373 (1994) 
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20. BEDRIJFSNOODPLAN 

De regelingen die betrekking hebben op noodsituaties zijn neergelegd in het Bedrijfsnoodplan van 

het IRI. Deze regelingen worden in dit hoofdstuk kort gereleveerd. 

De indeling is als volgt: 

Algemeen(§ 20.1). 

De bedrijfshulpverleningsorganisatie (§ 20.2). 

Alarmeringen(§ 20.3). 

Oefeningen(§ 20.4). 

20.1 Algemeen 

Het IRI beschikt over een Bedrijfsnoodplan toegesneden op het adequaat tegemoet treden van 

incidenten en ongevallen. Het Bedrijfsnoodplan beschrijft de maatregelen die zijn genomen ten 

aanzien van alle soorten noodsituaties die zich in het IRI kunnen voordoen, nucleair en niet

nucleair. Een vervanger is aangewezen voor iedere functionaris die een rol speelt in deze om· 

standigheden. Het plan wordt periodiek aangepast aan de hand van opgedane ervaringen. 

20.2 De bedrijfshulpverleningsorganisatie 

De organisatie die in werking treedt bij alarm is aangepast aan de ernst van de situatie. Deze 

organisatie bestaat uit de volgende delen: 

Het beleidsteam. Hierin geeft de Wetenschappelijk Directeur leiding aan een aantal functio

narissen die uit hoofde van hun functies verantwoording dragen voor de HOR, de reactor

veiligheid, de stralingshygiëne, de bedrijfshulpverlening en de conventionele veiligheid. 

De bedrijfshulpverleners. Hierin zijn ondergebracht: 

de bedrijfsbrandweer; 

de EHBO; 

de verzamelposthoofden. 

Voor het beleidsteam en de bedrijfshulpverleners zijn voorzieningen aangebracht en beschikbaar 

die het mogelijk maken de eerste taak, het redden van mens, dier en goederen, het beperken van 

de uit een ontstane noodsituatie voortkomende gevolgen en het verlenen van bijstand bij het 

opheffen van de noodsituatie, uit te voeren. 
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Overige diensten met bijzondere taken in noodsituaties zijn de Stralingsbeschermingsdienst, de 

Technische Dienst en de conciërgedienst, ieder voor het eigen gebied van competentie. Deze 

diensten kennen consignatieregelingen, waardoor gekwalificeerde medewerkers 24 uur per dag 

oproepbaar zijn. 

20.3 Alarmeringen 

Vier typen alarmmeldingen worden onderscheiden: 

het oproepalarm; 

het brandalarm; 

het halalarm; 

het gebouwalarm. 

Teneinde zeker te stellen dat alarm buiten standaardwerktijd tot prompt ingrijpen leidt bestaan 

vier consignatieregelingen voor: 

reactorwacht; 

SBD-wacht; 

weekend wacht; 

brandwacht; 

TD-wacht 

Deze laatste kan wordt vervuld door personeel uit verschillende diensten. 

20.4 Oefeningen 

Noodsituaties leiden tot een signalering voor het gehele personeel. leder personeelslid ondergaat 

bij indiensttreding en daarna indoctrinatie die is gericht op een snelle en beheerste ontruiming 

van bedreigde lokaties. In geval van nood wordt op heel korte termijn een overzicht aangemaakt 

van alle aanwezige personeelsleden en andere in het gebouw aanwezigen die zich niet bij een 

verzamelpost hebben gemeld. De eerste occupatie is het vinden en in veiligheid brengen van 

deze personen. Oefeningen gericht op een snelle voltooiing van het ontruimingsscenario worden 

met gepaste regelmaat gehouden. 

Het beleidsteam oefent daarnaast periodiek scenario's samenhangend met noodsituaties. De bij 

deze oefeningen opgedane ervaring wordt periodiek verwerkt in het Bedrijfsnoodplan van het IRI. 
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21. WETTELUKE AANSPRAKELUKHEID EN FINANCIELE ZEKERHEID 

De wettelijke aansprakelijkheid van de exploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie 

voor schade door kernongevallen is geregeld in de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (hierna 

genoemd •wAKO•) van 17 maart 1979 (Stb. 225). Oeze wet, laatstelijk gewijzigd/aangevuld per 

26 juni 1991 (Stb. 373), geeft uitvoering aan de bepalingen van de Verdragen van Parijs en 

Brussel inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, zoals deze in interna

tionaal verband gewijzigd zijn. De WAKO bepaalt onder meer de mate van financiële zekerheid 

die een exploitant zich in verband met genoemde aansprakelijkheid dient te verschaffen. 

Het maximumbedrag waarvoor een exploitant aansprakelijk gesteld kan worden bedraagt per 1 

januari 1994 f. 625.000.000, ingevolge artikel 5, eerste lid van de WAKO. 

21.1 Regeling financiële zekerheid WAKO 

Om uitvoering te geven aan het bepaalde in de WAKO is het instituut verzekerd tegen de 

geldelijke gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid aan derden door kernongevallen. Deze 

verzekering omvat twee gedeelten: 

a. Een hoofdverzekering, gesloten bij de Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisi

co's. 

b. Een aanvullende verzekeringspolis, namens de Staat der Nederlanden afgegeven door de 

Minister van Financiën. 

Door de onder b. bedoelde aanvullende staatspolis wordt een afdekking gegeven van risico's 

waarin de hoofdverzekering niet of in onvoldoende mate voorziet, doch waarvoor de WAKO een 

verzekeringsverplichting bij de exploitant van een kerninstallatie heeft gelegd. Het verzekerde 

bedrag uit hoofde van deze twee polissen bedraagt f 50.000.000,-, zoals vastgesteld door de 

Minister van Financiën in 1991, gelet op het bepaalde in artikel 5, derde lid van de WAKO. De 

benodigde financiële zekerheid tot het maximumbedrag van de WAKO wordt van staatswege 

aangevuld. 
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