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Voorwoord

Kernenergie heeft tijdens haar hele bestaan niet altijd op grote publieke steun kunnen rekenen. De 
eerste grote toepassing van kernfissie, de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki, zal altijd als een 
schaduw op de kernenergie blijven rusten. Sinds de jaren '70 is er in Europa steeds een 
protestbeweging tegen kernenergie geweest. Dit heeft er samen met de lage fossiele 
brandstofprijzen voor gezorgd dat van alle nucleaire centrales die na 1970 besteld werden, slechts 
één derde daadwerkelijk gebouwd werd. Een tweede zwarte vlek in de geschiedenis van de 
kernenergie kwam er met het Tsjernobil-accident in 1986. De laatste jaren is de aandacht voor 
kernenergie meer naar het afvalprobleem geschoven. Vijftig jaar na het opstarten van de eerste 
nucleaire reactor is er immers nog geen keuze gemaakt welke oplossing gebruikt zal worden voor 
afval dat meer dan honderduizend jaar sterke radioactieve straling blijft uitzenden.
Het is mijn interesse voor deze problematiek die mij ertoe aangezet heeft deze thesis te maken. Ik 
was en blijf er van overtuigd dat kernenergie een halt kan toeroepen aan de uitstoot van 
broeikasgassen en een noodzakelijke aanvulling is op de hernieuwbare energiebronnen.

Graag zou ik Prof. Dr. Ir. Jean-Marie Noterdaeme bedanken om mij bij het maken van deze scriptie 
te ondersteunen en in de goede richting te leiden. Prof. Dr. Ir. Greet Maenhout  en Dr. Leo Sannen 
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hulp bij het maken van een ORIGEN-bibliotheek voor de pebble bed reactor. Verder zou ik ook 
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willen bedanken voor de nuttige informatie en tips die zij mij gegeven hebben.

"De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de 
scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. 
Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking 
tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze 
scriptie." 

6 juni 2006

iii



Oplossingen voor het radioactief afval 

bestudeerd vanuit technisch, 

economisch en duurzaamheidsoogpunt

door 
Tomas Vandoorne

Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van 
burgerlijk natuurkundig ingenieur

Academiejaar 2005-2006

Promotor: Prof. Jean-Marie Noterdaeme

Universiteit Gent
Faculteit Ingenieurswetenschappen

De bedoeling van deze thesis is om een aantal mogelijke oplossingen voor het afvalprobleem aan 
de hand van verschillende splijtstofcycli op een rij te zetten en te vergelijken op kostenefficiëntie, 
milieuvriendelijkheid, proliferatiegevaar, veiligheid, technische haalbaarheid en efficiënt gebruik 
van grondstoffen. De karakteristieken van het afval worden in hoofdzaak bepaald door het type 
reactor. De mogelijke behandelingen voor elk type afval bepalen dan in welke splijtstofcycli de 
reactor kan ingezet worden. Het type reactor hangt dus nauw samen met de splijtstofcyclus. 
Daarom kan de evaluatie van de verschillende splijstofcyli leiden tot een keuze van de reactoren 
die in de toekomst worden ingezet.

In hoofdstuk 1 wordt kernenegie tegenover andere energiebronnen geplaatst en wordt de huidige 
situatie van de kernindustrie geschetst.
In het tweede hoofdstuk worden eerst een aantal belangrijke begrippen overlopen. De soorten 
radioactieve straling, de radiologische grootheden en de classificatie van het radioactief afval 
worden uitgelegd. Daarna geef ik een overzicht van de verschillende reactoren en van de fases in 
de splijtstofcyclus, waarbij ik ook de punten van het ontstaan van afval aanduid. Om het tweede 
hoofdstuk te besluiten leg ik uit hoe het bergingsproces in zijn werk gaat van zowel hoog- als 
laagactief afval, gevolgd door een overzicht van het Amerikaanse en de Europese 
bergingsprojecten.
In het derde hoofdstuk zet ik de drie belangrijkste reactoren van dit moment (de drukwaterreactor, 
de kokendwaterreactor en de zwaarwaterreactor) tegenover elkaar in een once-through-cyclus. 
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Telkens werden de economische kosten berekend. Deze lopen niet ver uiteen voor deze drie 
reactoren. Met ORIGEN-ARP berekende ik de samenstelling en de massa van het afval. 
Uiteindelijk kwam de PWR als meest duurzame uit deze vergelijking. Vervolgens behandel ik de 
MOX-optie. Twee splijtstofcycli werden daarbij beschouwd: één waarbij enkel de bestraalde 
uraniumsplijtstof heropgewerkt wordt en één geavanceerdere waarbij dit ook gebeurt met 
bestraalde MOX-splijtstof. De resultaten van deze twee MOX-cycli lopen niet ver uiteen. De 
economische kosten zijn nagenoeg gelijk. Wat betreft afvalproductie en gebruik van grondstoffen 
zijn de resultaten van de geavanceerde MOX-cyclus iets beter. Daarna worden de once-through-
cyclus en de MOX-cyclus ten opzichte van elkaar geëvalueerd. De MOX-optie blijkt de Best 
Beschikbare Techniek te zijn, en dus de meest duurzame splijtstofcyclus die op dit moment 
mogelijk is.
Op dit moment zijn de vierde generatie reactoren in ontwikkeling. De Very High Temperature 
Reactor staat daarin met de Pebble Bed Modular Reactor het verst. Deze reactor heeft uitzonderlijk 
goede veiligheidseigenschappen en zou ook een stuk goedkoper moeten zijn dan de huidige 
reactoren. Deze reactor kan enkel in een once-through-cyclus gebruikt worden. Doordat de 
moderator (grafiet) en de splijtstof (uranium) vermengd zijn en zeer moeilijk gescheiden kunnen 
worden, is het volume van het afval zeer groot, ongeveer vijf keer dat van de PWR in een 
once-through-cyclus. Bovendien wordt aangetoond dat het afval radiotoxischer is dan dat uit de 
huidige splijtstofcycli.
Van de overige vijf generatie-IV-reactoren zijn er vier snelle reactoren. Snelle reactoren kunnen zo 
ontworpen worden dat ze ook transuranen kunnen versplijten. Dit is ook wat de regering van de 
Verenigde Staten voorstelt in 'The Global Nuclear Energy Partnership'. In deze splijtstofcyclus 
wordt het transuranenafval uit drukwaterreactoren en snelle reactoren gerecycleerd en opnieuw 
bestraald in de snelle reactoren. Het enige afval dat op die manier ontstaat zijn fissieproducten en 
verliezen bij heropwerking. Na minder dan 400 jaar valt de radiotoxiciteit hiervan terug onder het 
niveau van natuurlijk uranium. Het afvalprobleem wordt in deze splijtstofcyclus dus heel sterk 
gereduceerd. In het verleden zijn er echter veel problemen geweest met snelle reactoren en ook de 
technologie van pyrochemische heropwerking staat nog lang niet op punt.
Een afweging tussen de once-through-cyclus met pebble bed reactor en de cyclus met 
transuranenversplijting in snelle reactoren is moeilijk te maken. De pebble bed reactor blinkt uit 
qua kostprijs en veiligheid, maar het afvalprobleem wordt niet verkleind. Voor de snelle reactoren 
is dit juist omgekeerd: er moet nog veel onderzoek gedaan worden eer hun technologie helemaal op 
punt staat, maar ze bieden wel een goede oplossing aan voor het radioactief afval. Zolang de 
technologische achterstand niet ingehaald wordt, blijft de pebble bed reactor met zijn inherente 
veiligheidseigenschappen de reactor van de toekomst.

trefwoorden: kernenergie, radioactief afval, splijtstofcyclus, duurzaamheid
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I. INTRODUCTION

A number  of  possible  solutions  for  the radioactive  waste 
problem were investigated by comparing different fuel cycles 
on  their  cost  efficiency,  environmental  friendliness, 
proliferation  danger,  safety,  technological  feasibility  and 
efficient use of  natural  resources.  The characteristics of  the 
waste  are  mainly  determined  by  the  type  of  reactor.  The 
possible treatments for each waste type define the nuclear fuel 
cycles in which the reactor can be used. So, the reactor type is 
closely connected to the fuel cycle.

Since  the  fuel  cycle  and  type  of  reactor  are  so  closely 
interlinked, the decision on the type of reactor to be built must 
be  seen  in  the  light  of  the  consequences  for  the  waste 
treatment solutions. 

II. NUCLEAR ENERGY AND RADIOACTIVE WASTE

To evaluate  the  sustainability  of  a  technique,  one  has  to 
consider the economics, the use of natural resources and the 
waste arisings. 

There  are  several  factors  that  are  important  concerning 
radioactive waste. First, there is the time that the waste stays 
highly  radioactive,  compared  to  the  radiotoxicity  level  of 
natural  uranium  (further  referred  to  as  'fall  back  time'). 
Because this is  in general  a very long time (some 100.000 
years),  deep  geological  disposal  is  necessary  to  protect  the 
people  and  the  environment.  The  space  needed  to  dispose 
nuclear waste is not only determined by the volume, but also 
by  the  decay  power.  These  are  thus  two  other  important 
parameters one has to take into account.

III. NUCLEAR FUEL CYCLES WITH CURRENT REACTORS

At  first,  I  compare  the  three  reactors  who  are  the  most 
important at the current time (the pressurised water reactor, 
the boiling water  reactor  and the heavy water  reactor)  in  a 
once through cycle. The economic costs are nearly the same: 
36,0 $/MWh for  the CANDU-reactor,  38,2 $/MWh  for  the 
BWR and 37,1 $/MWh for the PWR. 

With the use of ORIGEN-ARP the waste composition was 
calculated.  The  CANDU-reactor  produces  16 t/TWh  high 
level waste (or 1,64 m³/TWh),  while  this is only 3,3 t/TWh 
(or  0,33 m³/TWh)  for  the  BWR  and  2,4 t/TWh  (or 
0,24 m³/TWh) for the PWR. Matlab-code CARL 2.1 was used 
to calculate and plot the decay heat and radiotoxicity vs. time 
after  discharge.  The  necessary  disposal  tunnel  length  is 

calculated  as  11,58 m/TWh  for  the  CANDU-reactor, 
4,33 m/TWh  for  th  BWR  and  5,33 m/TWh  for  the  PWR. 
After some 150.000 years, the radiotoxicity of the waste from 
the  PWR  and  BWR  for  the  production  of  1  terawatt hour 
electric  power  equals  the  radiotoxicity  level  of  natural 
uranium. For the CANDU, this is 160.000 years.

The CANDU-reactor uses about a third less natural uranium 
than the PWR, and about 40% less than the BWR.

But  because  of  the  large  waste  arisings,  the  CANDU-
reactor cannot be seen as the most sustainable. The BWR is 
more  expensive,  needs  more  resources  and  produces  more 
HLW than the PWR. The PWR thus proves to be the most 
sustainable of the current reactors.

The  MOX option  is  also  discussed.  Two  fuel  cycles  are 
taken into account, both only containing PWR's. In the first 
fuel cycle only the irradiated uranium fuel is reprocessed, in 
the second also the irradiated MOX fuel is reprocessed. The 
results  of  those  two  MOX  cycles  are  very  similar.  The 
economic  costs  are  the  same  (40,4 $/MWh).  Also  the 
difference  in  use  of  natural  resources  is  very  small. 
Concerning  the  waste  production,  the  results  of  the  more 
advanced MOX fuel cycle are slightly better. The fall back 
time  is  68.000  y/TWh  and  the  needed  tunnel  length  is 
3,67 m/TWh. When the spent MOX fuel is not  reprocessed 
are these 79.000 y/TWh and 4 m/TWh.

We can now evaluate the once through cycle and the MOX 
cycles to each other.   The MOX-option is  a  little  bit  more 
expensive, but needs 20% less natural resources. But maybe 
the most important fact is the halving of the fall back time 
compared to the once through cycle. The MOX option proves 
to  be  the  Best  Available  Technique,  and  thus  the  most 
sustainable fuel cycle possible at the current time.

IV. NUCLEAR FUEL CYCLES WITH FUTURE REACTORS

Presently, the fourth generation reactors are in development. 
Of  the  Very  High  Temperature  Reactors,  the  Pebble  Bed 
Modular  Reactor  is  the  most  advanced.  This  reactor  has 
extremely good safety features. It is also a lot cheaper than the 
current  reactors.  According  to  MIT,  the  electricity  price 
should be around 33 $/MWh[1]. This reactor can only be used 
in a once through fuel cycle. Because the moderator (graphite) 
and the fuel (uranium) are mixed and very hard to separate, 
the waste volume is big, 1,24m³/TWh. The needed repository 
tunnel length is calculated to be 8,74 m/TWh. Moreover, the 
waste  is  more  radiotoxic  than  that  from  the  current  fuel 



cycles. The radiotoxicity level of natural uranium is reached 
189.000 years after discharge from the reactor.

Out of the five other generation IV reactors, four have a fast 
neutron  spectrum.  Fast  reactors  can  be  designed  to  burn 
transuranics.  This  is  proposed  by  the  government  of  the 
United States in 'The Global Nuclear Energy Partnership'. In 
this fuel cycle (abbreviated as FR-TRU) the transuranic waste 
from pressurised water reactors and fast reactors is recycled 
and irradiated again in fast  reactors.  In this way, the waste 
contains only fission products and reprocessing losses. After 
less than 400 years the radiotoxicity drops below the level of 
natural  uranium.  The  waste  problem  is  thus  substantially 
reduced. This fuel cycle also saves natural resources. It needs 
only half the amount of natural uranium compared to the once 
through fuel cycles with PWR, BWR or PBMR (who all need 
about 25 t/TWh). However, in the past many problems have 
risen with the use of fast reactors. Also there is still a lot of 
research to be done in pyrochemical reprocessing technology.

V. CONCLUSIONS

Table 1 sums up the most important results for the seven 
nuclear fuel cycles that were discussed. The open fuel cycles 
are all cheaper than the closed fuel cycles. On the other hand, 
the  closed  fuel  cycles  (namely  both  MOX-cycles  and  the 
FR-TRU  cycle)  have  better  results  regarding  waste 
production.

Table 1: comparison of the different fuel cycles

Current reactors Future 
reactors

PWR BWR CANDU MOX adv. 
MOX PBMR FR-

TRU
Capital costs 
($/MWh) 20 20 19 20 20 25 23

O&M 
($/MWh) 10 10 10 12 12 3,8 11,8

Fuel cycle 
($/MWh) 6,1 7,2 4,3 7,4 7,6 3,6 5,96

Decommissio-
ning ($/MWh) 1 1 1 1 1 0,6 1

Total 
($/MWh) 37,1 38,2 36,0 40,4 40,6 33,0 41,8

Natural U 
(t/TWh) 24,7 28,1 16,4 20,9 20,5 27,0 13,0

HLW 
(kg/TWh) 2394 3250 16424 382 159 1066 120

Fall back time 
(y/TWh) 153.155154.387 161.656 78.964 67.728188.967 335

Volume HLW 
(m³/TWh) 0,24 0,33 1,64 0,25 0,32 1,24

Tunnel length 
(m/TWh) 5,33 4,33 11,58 4 3,76 8,74

Safety + + + + + ++ ?

Proliferation ++ ++ ++ + + ++ ++

Figure 1 shows the fall back time versus the electricity price 
of the seven fuel cycles. Due to its superior safety features, is 
the pebble bed reactor in a once through cycle the cheapest. 
The FR-TRU cycle has a fall back time that is two to three 

orders of  magnitude  smaller  than  the  fall  back  time of  the 
other fuel cycles.

It  has  been  proved  that  with  the  current  reactors,  the 
advanced MOX fuel cycle is the most sustainable option.

Pebble bed reactors with a once through fuel cycle and fast 
reactors with a fuel cycle where transuranic are burned have 
both  strong  and  weak points.  They are  both  better  options 
than  the  fuel  cycles  currently  possible,  but  a  comparison 
between them is difficult.

 The pebble bed reactor excels in costs and safety, but the 
waste problem is not simplified. The fast reactor has just the 
opposite  characteristics;  although alot of  research has to be 
done, they offer a good solution for the radioactive waste. It 
must be clear that the further development of fast reactors is 
certainly  worthwile,  because  they  can  reduce  the  nuclear 
waste problem to a minimum.

But as long as their technological arrears are not made up, 
the pebble bed reactor, thanks to its inherent safety features, 
would presently be the reactor of choice.
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Figure 1: fall back time versus electricity price of the 7 fuel cycles
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Hoofdstuk 1

Introductie

Sinds de kernramp in Tsjernobil (maar ook daarvoor al) heeft de nucleaire industrie in Europa 
steeds veel weerstand ondervonden vanuit de publieke opinie. Hoewel de voorbije 20 jaar geen 
enkel ernstig nucleair ongeval plaatsgevonden heeft, is de angst ervoor blijven bestaan. De laatste 
jaren is deze weliswaar minder sterk geworden, maar een grote tegenstand tegen het opstarten van 
nieuwe kerncentrales, zowel in het eigen land als in de buurlanden, is blijven bestaan. Dit heeft 
naast de angst voor een nieuwe kernramp nog twee oorzaken. Ten eerste is er de vrees dat de 
centrales niet voor energievoorziening gebruikt zullen worden, maar voor het produceren van 
kernwapens. De grote media-aandacht hiervoor speelt uiteraard een belangrijke rol. Ten tweede is 
er het radioactief afval. Vier vijfde van de bevolking van de Europese Unie gelooft dat alle 
radioactief afval zeer gevaarlijk is[1]. Bovendien is er nog geen definitieve oplossing voor het 
nucleaire afval en lijkt de publieke opinie er ook niet van overtuigd dat die er ooit zal komen. 
De bedoeling van deze thesis is om een aantal mogelijke oplossingen voor het afvalprobleem aan 
de hand van verschillende splijtstofcycli op een rij te zetten en te vergelijken op kostenefficiëntie, 
milieuvriendelijkheid, proliferatiegevaar, veiligheid, technische haalbaarheid en efficiënt gebruik 
van grondstoffen. De karakteristieken van het afval worden in hoofdzaak bepaald door het type 
reactor. De mogelijke behandelingen voor elk type afval bepalen dan in welke splijtstofcycli de 
reactor kan ingezet worden. Het type reactor hangt dus nauw samen met de splijtstofcyclus. 
Daarom kan de evaluatie van de verschillende splijstofcyli leiden tot een keuze van de reactoren 
die in de toekomst worden ingezet.

1 Nucleaire energie tegenover andere energiebronnen

1.1 Productiekosten
De kosten van de belangrijkste vormen van energieproductie liggen redelijk dicht bij elkaar, zoals 
te zien op figuur 1 [2]. Voor kernenergie betaalt de fabricant 2,37 c/kWh, voor energie uit de 
verbranding van steenkool 2,81 c/kWh en voor gas 3,23 c/kWh. Windenergie is voorlopig nog duur 
(5 c/kWh), maar deze vorm van energieopwekking wordt in veel landen gesubsidieerd vanwege 
haar lage milieuimpact. Er zijn voor windenergie nog bijkomende kosten, die niet inbegrepen zijn 
in de figuur. Als er niet genoeg (of net teveel) wind is, zodat de molens niet kunnen (of mogen) 
draaien, moet er een systeem zijn dat dit kan opvangen. Het grote verschil bij de kosten van 
kernenergie of fossiele brandstoffen, is de oorsprong ervan. Bij gas en steenkool wordt het 
prijskaartje in de eerste plaats bepaald door de brandstof, terwijl bij nucleaire centrale de 
investeringen de grootste kost met zich mee brengen.
Deze inversteringskosten hangen ook af van de nominale rente. Bij de nominale rente wordt 
rekening gehouden met de inflatie gedurende de tijd waarop de investering terugbetaald wordt. De 
nominale rente is dus de som van de reële rente (real interest rate) en de inflatie. Deze is moeilijk te 
voorspellen, meestal gebruikt men 5 of 10% als schatting. In hoofdstukken 3 en 4 zal ik de 'capital 
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costs' voor verschillende reactoren berekenen bij een nominale rente van 10%.
Verder worden bij de fossiele brandstoffen ook nog 'emission trades' aangerekend. Dit zijn geen 
reële kosten, maar een kwantificatie van de schadelijke effecten van de CO2-uitstoot, zogenaamde 
'externe kosten'.

1.2 Externe kosten
Externe kosten worden gedefinieerd als kosten die ontstaan als een groep door een economische 
activiteit schade toebrengt aan een andere groep, zonder hen daarvoor te compenseren. Deze 
externe kosten worden dus niet meegerekend in economische beslissingen van de eerste groep, 
hoewel ze wel reëel zijn voor de groep die schade lijdt [3]. In het kader van energievoorziening 
spreken we dan vooral over de uitstoot van broeikasgassen en de productie van nucleair afval. Er 
zijn twee manieren om deze externe kosten toch door te rekenen. De overheid kan technologieën 
belasten voor hun impact op milieu en gezondheid, of kan schone technologieën subsidiëren.
Het ExternE project van de Europese Commissie heeft deze externe kosten proberen te 
kwantificeren. Daartoe volgde men het pad die elke vervuilende stof aflegt en berekende men zo de 
impact op de gezondheid, de infrastructuur en het milieu. Hetzelfde werd gedaan voor moeilijker te 
kwantificeren zaken zoals geluids- en geurhinder. Daarna werd aan deze impacten een kost 
toegekend. Een verloren levensjaar telt bijvoorbeeld voor 50000 €, een verloren werkdag voor 
82 €. Impacten die voorlopig nog niet meegerekend worden, zijn verlies van biodiversiteit, 
landschapsverstoring en ook proliferatierisico.
De resultaten wijzen uit dat kernenergie het goed doet met slechts 0,4 eurocent externe kosten per 
kilowatt uur. Windenergie doet nog beter, maar voor de fossiele brandstoffen zijn de externe kosten 
misschien wel groter dan de productieprijs. Voor gas liggen ze tussen 1 en 4 cent/kWh en voor 
kolencentrales tussen 2 en 10 cent/kWh, zoals te zien op figuur 2 [4]. 
In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, blijkt nucleaire energie het veiligst opgewekt te 
worden.  Onderzoek gedaan in het Paul Scherrer Institut in Zwitserland aan de hand van data van 
meer dan 4000 energie-gerelateerde ongevallen, wijst uit dat kernenergie per terawatt jaar aan de 
basis ligt van 8 doden, terwijl dat voor de fossiele brandstoffen in de honderden loopt (zie 
figuur 3).
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Figuur 1: kosten van verschillende energievormen, opgesplitst volgens oorsprong [2]



2 Huidige situatie

2.1 Uraniumreserves
Het huidige uraniumverbruik ligt rond de 67000 ton per jaar. De gekende reserves die aan de 
huidige prijzen ontgonnen kunnen worden, liggen rond 3,5 miljoen ton. Met het huidige 
verbruikstempo zijn deze binnen 50 jaar uitgeput. Volgens  schattingen is de totale hoeveelheid 
uranium op het vasteland, dus ook deze die nu nog niet economisch ontginbaar zijn, ongeveer 4 
keer groter. De hoeveelheid economisch ontginbaar uranium kan echter nog de hoogte ingedreven 
worden door verbeterde technologieën voor het ontdekken van mineralen. Een prijsstijging en de 
komst van nieuwe landen die kernenergie produceren kan de ontwikkeling van deze verbeterde 
exploratietechnieken stimuleren [5].
De uraniumprijs is de laatste jaren sterk gestegen: van 25 $/kg U in 2003 naar 100 $/kg U nu [6]. 
Het gevolg hiervan is dat de vraag zou moeten dalen: het wordt immers voordeliger meer energie in 
de verrijking te steken. De fractie U-235 in het verarmd uranium is dan lager, met als gevolg dat er 
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Figuur 3: doden per TWy per energievorm [4]

Figuur 2: De balken stellen de minimale en maximale kosten voor centrales in 
Zwitserland (Rp = cent CHF, 1CHF=0,64€)  [4]



minder natuurlijk uranium nodig is.
De maximale uraniumprijs wordt gelimiteerd door de kostprijs van uraniumwinning uit zeewater. 
In de oceanen zit in totaal ongeveer 4 miljard ton uranium. Men kan dit als een quasi 
onuitputtelijke bron beschouwen. Een Japans onderzoek schat dat de kost van winning uit zeewater 
260 $/kg U zou bedragen[7].

2.2 Operationele reactoren
Op dit moment zijn er wereldwijd 443 reactoren actief, waarvan 103 in de Verenigde Staten en 142 
binnen de Europese Unie, met Frankrijk als koploper. Verder heeft Japan 55 reactoren, Rusland 31 
en Canada, India,  Oekraïne en Zuid-Korea elk tussen de 15 en de 20. Het overgrote deel van deze 
reactoren hebben water als koelingsmiddel en moderator. In het vervolg van deze thesis zal ik de 
lichtwaterreactor regelmatig als uitganspunt nemen.
Een overzicht van de operationele reactoren, samen met het totaal geproduceerde elektrisch 
vermogen, is te zien in tabel 1.

Type aantal Totaal MWe

Watergekoelde reactoren 402 345504
Advanced Boiling Water Reactor (ABWR) 4 5259
Boiling Water Reactor (BWR) 90 78047
Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR) 41 20963
Pressurised Water Reactor (PWR) 214 205365
Russian Pressurised Water Reactor (WWER) 53 35870
Gasgekoelde grafietreactoren 22 10664
Gas-Cooled Reactor (GCR) 8 2284
Advanced Gas-cooled Reactor (AGR) 14 8380
Watergekoelde grafietreactoren 16 11404
Light-Water-cooled Graphite-moderated Reactor (LWGR) 16 11404
Snelle reactoren 3 1039
Fast Breeder Reactor (FBR) 3 1039
Totaal 443 368611

Tabel 1: wereldwijd aantal reactoren per type [8] [9]

2.3 Afvalproductie
In de Europese Unie wordt jaarlijks ongeveer 45000 m³ radioactief afval geproduceerd en 
gelijkaardige hoeveelheden in de Verenigde Staten. Slechts enkele procenten daarvan is hoogactief 
afval (high level waste, HLW). Men verwacht dat dit volume in de loop der jaren zal blijven dalen 
dankzij een verbeterde verwerking.
Een reactor van typisch 1000 MWe verbruikt elk jaar zo'n 25 ton splijtstof. Tien ton bestraalde 
splijtstof heeft een volume van ongeveer één kubieke meter. De Amerikanen beschouwen dit 
volledig als afval, terwijl de Europeanen opwerkingsfabrieken hebben in La Hague en tot voor kort 
in Sellafield. Na reprocessing blijft er een grote hoeveelheid uranium over met een verrijkingsgraad 
van 1%. Verder verkrijgt men nog 700 kg HLW en 230 kg plutonium dat kan gerecycleerd worden 
in MOX-splijtstof.
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Door heropwerking vermindert de hoeveelheid benodigd uranium en bijgevolg ook het volume 
nucleair afval. Dit betekent dus dat men in Europa een groter elektrisch vermogen produceert dan 
in de VS, voor hetzelfde volume afval. Inderdaad, de totale geproduceerde energie (in 
kerncentrales) in de Verenigde Staten is 750 TWhe, terwijl dat in Europa 900 TWhe is. In hoofdstuk 
3 behandel en vergelijk ik deze splijtstofcycli in detail.
Zowel in Europa als in de VS zijn er al miljoenen kubieke meter laagradioactief afval geborgen 
[10]. Met hoogradioactief afval is dit nog nergens ter wereld gebeurd. De VS loopt het Yucca 
Mountain Project sinds eind jaren '70 waar men de mogelijkheid onderzoekt om een veilige 
opslagplaats voor hoogactief afval te bouwen. In Europa staat Finland het dichtst bij zo'n depot, 
maar ook in vele andere landen, waaronder België, wordt hiernaar onderzoek gedaan [11].

3 Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van de huidige 
generatie zonder de mogelijkheden om de noden van de volgende generaties te vervullen in gevaar 
te brengen. Dit is de definitie van duurzaamheid zoals Brundlandt ze in 1987 opstelde en is wellicht 
de meest gekende. Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Er zijn twee manieren waarop we de 
noden van de toekomstige generaties in gevaar kunnen brengen [12].
Ten eerste zijn er de grondstoffen. Voor alles wat een mens doet, heeft hij grondstoffen nodig. Dit 
zal ook voor de toekomstige generaties zo zijn.  Daarom moeten we er voor waken deze 
grondstoffen niet uit te putten. De snelheid waarmee de grondstoffen door de ecosfeer aangemaakt 
worden, bepaalt of ze hernieuwbaar of niet-hernieuwbaar zijn. Plantaardige producten hernieuwen 
op een tijdsschaal van enkele (tientallen) jaren. Voor metalen, steenkool, aardgas en ook 
uraniumerts is dit honderdduizenden tot miljoenen jaren. Zuinig er mee omspringen, is het minste 
dat we kunnen doen.
Een tweede parameter die onze invloed op de ecosfeer beschrijft, is de aard en grootte van de 
emissies. Willen we een duurzame samenleving, dan mogen deze emissies niet interfereren met de 
natuurlijke processen in de ecosfeer. Dit wil dus zeggen dat de uitgestoten stoffen veel moeten 
voorkomen in de natuur en dat ze snel genoeg erin opgenomen moeten worden.  Emissie van de 
andere, schadelijke afvalproducten moet gewoon zo veel mogelijk vermeden worden: de 
assimilatiecapaciteit van de ecosfeer voor deze stoffen is erg klein.
We kunnen stellen dat om dit te bereiken een zo hoog mogelijke efficiëntie van de technologische 
processen noodzakelijk is. Efficiëntie kan dus eventueel als een derde parameter voor 
duurzaamheid gezien worden.

Afval zullen we echter steeds hebben. Het is dus belangrijk dat we richtlijnen hebben die ons 
zeggen hoe we er best mee omgaan. Het is duidelijk dat preventie als oplossing bovenaan staat qua 
duurzaamheid. Dit is niet altijd mogelijk. Volgende in de ranglijst is hergebruik, daarna komt 
recyclage. Het verschil tussen deze twee is dat het product bij hergebruik als dusdanig opnieuw 
gebruikt wordt en bij recyclage herwerkt wordt tot een nieuw, maar minder kwalitatief product. In 
kernreactoren is dit onderscheid als volgt te maken. Uranium na heropwerking opnieuw als 
splijtstof gebruiken, is hergebruik. Plutonium in MOX-splijtstof gebruiken, is recyclage. Moeilijker 
wordt het als we gebruikte MOX-splijtstof gaan heropwerken: dan wordt de fractie plutonium die 
niet getransmuteerd is tijdens de bestraling ook hergebruikt.
Als preventie, hergebruik en recyclage geen haalbare oplossingen blijken, dan moet het afval 
behandeld worden om de schadelijkheid te reduceren. Als ook dit niet mogelijk is, blijft er niets 
anders meer over dan het afval zo veilig mogelijk te bergen.
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Hoofdstuk 2 

Kernenergie en radioactief afval

In dit hoofdstuk geef ik een overzicht van enkele belangrijke begrippen die in deze thesis frequent 
gebruikt zullen worden. Ik begin met een korte uitleg over de verschillende soorten radioactieve 
straling en de belangrijkste grootheden die hun biologisch effect beschrijven. Aan de hand daarvan 
leg ik dan uit hoe radioactief afval geclassificeerd wordt. In de derde paragraaf geef ik een 
overzicht van de huidige en toekomstige reactoren. Vervolgens ga ik verder met de verschillende 
stappen in de splijtstofcyclus te behandelen en geef ik aan waar het radioactief afval ontstaat. De 
laatste, uitgebreide paragraaf handelt over de verwerking, tijdelijke opslag en finale berging van het 
radioactief afval en besluit dit hoofdstuk met een overzicht van de belangrijkste Amerikaanse en 
Europese bergingsprojecten.

1 Radioactieve straling

De bedoeling van deze paragraaf is een kort overzicht te geven van de verschillende soorten 
radioactieve straling en hun schadelijkheid.

1.1 Radioactiviteit
Radioactiviteit is het fenomeen waarbij een onstabiele kern spontaan een deeltje of 
elektromagnetische straling uitzendt.
Van alle radioactieve straling waaraan de mens gemiddeld blootgesteld wordt, is 87% afkomstig 
van natuurlijke bronnen, in hoofdzaak radongas. Medische behandelingen tellen mee voor 12% van 
de gemiddeld opgelopen straling, dit is dus quasi alle straling afkomstig van kunstmatige bronnen. 
Het aandeel van kerncentrales is slechts 0,1%, terwijl dat van kernproeven 0,4% is. Diverse andere 
bronnen zoals televisies en gsm's zorgen voor de laatste 0,5% [13].
Het radioactief verval van een nuclide kunnen we karakteriseren door zijn vervalconstante.  De 
vervalconstante λ is de kans dat een kern desintegreert tijdens de volgende seconde. Deze kans 
blijft steeds constant: ze is onafhankelijk van de ouderdom van het atoom. Het aantal kernen 
vervalt dus exponentieel volgens e-λ t. Een radioactieve kern kan ook beschreven worden met zijn 
halfwaardetijd T1/2. Dit is de tijd die nodig is om het oorspronkelijk aantal kernen te halveren.

1.2 Soorten straling
Een α-deeltje is een zwaar geladen deeltje, bestaande uit twee protonen en twee neutronen. 
Alpha-stralen worden dus snel afgeremd in materie. Hun dracht in lucht is slechts enkele 
centimeters. Bij indringing in de huid, wordt een α-deeltje zelfs al na 100 µm gestopt. Deze straling 
is daarom vooral gevaarlijk als ze ingeslikt of -geademd wordt. Op de kleine indringafstand heeft 
het α-deeltje veel ionisaties veroorzaakt. De schade hierdoor is zeer complex en kan door het 
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lichaam moeilijk hersteld worden. α-verval komt bijvoorbeeld voor bij Pu-242 dat naar haar 
dochterkern U-238 vervalt. 
De β-deeltjes kunnen elektronen (β-) of positronen (β+) zijn. Deze deeltjes zijn erg licht en kunnen 
dus verder doordringen in materie. Op hun pad laten ze een spoor van ionisaties achter.  Dit pad is 
niet rechtlijnig zoals bij zwaardere deeltjes, zodat de indringdiepte een stuk kleiner is dan de 
dracht. De afstand tussen twee ionisaties is relatief groot (ongeveer 100 nm), terwijl een DNA-helix 
slechts enkele nanometer groot is. Meestal zullen de ionisaties dus geïsoleerd zijn, zodat de schade 
aan het DNA-streng herstelbaar is. Als U-238 een neutron absorbeert, vormt het U-239 dat via 
dubbel β-verval naar het splijtbare Pu-239 vervalt. Het principe van een kweekreactor is hierop 
gebaseerd.
De derde soort straling is γ-straling. γ-stralen zijn elektromagnetische golven met voldoende hoge 
energie om ionisaties en excitaties te veroorzaken in het medium waar ze doortrekken. Hun 
biologische effecten worden niet door directe interactie met het weefsel veroorzaakt, maar wel door 
de geladen deeltjes die langs hun pad ontstaan. Omdat ze geen massa hebben, is hun 
doordringingsvermogen erg groot.

1.3 Radiologische grootheden en eenheden
- Activiteit A (Becquerel, Bq)

Activiteit wordt gedefinieerd als het aantal kernen dat per seconde vervalt en verloopt net zoals 
het aantal moederkernen volgens e-λ t.  Activiteit is dus een maat voor de hoeveelheid straling 
die een stof uitzendt.

- Geabsorbeerde dosis D (Gray, Gy)
Straling die door materie gaat, zet zijn energie af door ionisatie. De geabsorbeerde dosis is de 
hoeveelheid energie die afgezet wordt per kilogram weefsel. De gemiddelde energie nodig voor 
de creatie van één ionenpaar is onafhankelijk van de energie van de ioniserende deeltjes. De 
geabsorbeerde dosis is dus ook een maat voor de gemiddelde ionisatiedichtheid. De eenheid is 
de Gray. 1 Gy=1 J/kg.

- Equivalente dosis H (Sievert, Sv)
Zoals reeds vermeld veroorzaakt niet alle straling dezelfde biologische effecten. Om hiermee 
rekening te houden, voert men een kwaliteitsfactor wR in. De equivalente dosis is nu het 
product van deze kwaliteitsfactor met de geabsorbeerde dosis. Voor β- en γ-straling is wR gelijk 
aan 1, voor neutronen 5 à 20 en voor α-straling 20.

- Effectieve dosis E (Sievert, Sv)
Niet alle organen van de mens zijn even gevoelig aan radioactieve straling. Het risico op een 
latere kanker in de maag of longen is bijvoorbeeld groter dan voor de lever. Elk orgaan of 
weefsel krijgt daarom een weegfactor. De effectieve dosis wordt bekomen door sommatie van 
de producten van deze weegfactor met de equivalente dosis voor elk orgaan of weefsel. Voor 
de weegfactor van de geslachtsorganen verrekent men ook het risico op aandoeningen voor de 
nazaten [14].

2 Classificatie van radioactief afval

De indeling van radioactief afval kan op twee manieren gebeuren. Ten eerste volgens de graad van 
radioactiviteit; men onderscheidt hoog-, middel- en laagradioactief afval. 
Als het dosistempo dat opgelopen wordt bij aanraking van het radioactief afval kleiner is dan 5 
mSv per uur, dan wordt dit afval geclassificeerd als laagradioactief. Speciale beschermende kledij 

7



(overall en handschoenen) is voldoende als afscherming. De wettelijk toegestane limiet voor de 
effectieve-dosis ligt bij 20 mSv per jaar voor personen die beroepshalve blootgesteld worden aan 
radioactieve straling. Dit afval ontstaat vooral bij radiologische toepassingen in de geneeskunde, 
maar ook bij de ontmanteling van kerncentrales. 
Het middelactieve afval heeft een contactdosistempo tussen 5 mSv en 2 Sv per uur. Voor opslag en 
transport wordt het verbetonneerd of verpakt in stalen containers. Fabrieken voor de fabricage of 
opwerking van splijtstof zijn de voornaamste producenten van middelradioactief afval.
Het hoogradioactieve afval bestaat uit afval met een dosistempo van meer dan 2 Sievert per uur bij 
contact. De afscherming gebeurt op dezelfde manier als bij het middelactief afval, al zullen de 
afschermingswanden nu dikker zijn. Bovendien geeft dit soort afval warmte af. Het bestaat 
hoofdzakelijk uit spent fuel [15].

Een tweede manier om radioactief afval te classificeren, is volgens hun halveringstijd. Kortlevend 
afval heeft  een halveringstijd van minder dan 30 jaar. Al het afval met langere halveringstijden 
wordt langlevend genoemd. Deze indeling is niet belangrijk voor behandeling, verwerking of 
opslag op korte termijn, maar des te belangrijker bij de uiteindelijke berging.

Aan de hand van deze twee criteria hebben de Europese Unie en het IAEA het radioactief afval in 3 
categorieën ondergedeeld. Afval met een hoge activiteit krijgt code C. Laag- of middelradioactief 
afval wordt categorie A genoemd als het kortlevend is, en categorie B indien het langlevend is.
Het afval van categorie A moet gedurenden 300 jaar van het leefmilieu geïsoleerd worden om de 
activiteit met minstens een factor duizend te doen dalen. De uiteindelijke berging kan aan het 
aardoppervlak gebeuren. Het verschil met categorie B is de concentratie aan alphastralers die de 
halveringstijd de hoogte in drijven. Het afval van categorie C heeft een hoge activiteit en geeft 
daardoor warmte af. Dit moet samen met het andere langlevende afval veel langer dan 300 jaar in 
veilige omstandigheden bewaard blijven, zelfs voor verschillende duizenden jaren.

In de literatuur wordt over het algemeen een andere indeling gevolgd. Men 
beperkt zich meestal tot een indeling in 'high level waste' (HLW) en 'low 
level waste' (LLW). Afval van categorie B wordt dan afhankelijk van zijn 
specifieke samenstelling bij HLW of LLW gerekend. Hoewel het niet de 
classificatie is die het IAEA vooropstelt, zal ik in deze thesis toch de laatste 
verdeling volgen. Het afval van 
categorie B is namelijk ook 
langlevend, zodat het voor 
geologische berging samen met het 
hoogradioactieve langlevende afval 
behandeld kan of moet worden.

Verder is het ook nog belangrijk om het onderscheid te maken tussen nucleair en radioactief afval. 
Radioactief afval is al het afval dat radioactieve straling uitzendt. Nucleair afval is radioactief afval 
dat ontstaat bij nucleaire bezigheden. Ook niet-nucleair activiteiten kunnen radioactief afval 
produceren, zoals vroeger de kolencentrales of het gebruik van fosfaat in kunstmest. Men noemt 
deze materialen Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM).
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3 Overzicht van de verschillende reactoren

3.1 Drukwaterreactor (PWR)
De drukwaterreactor (zie figuur 4) is veruit de meest gebouwde en gebruikte reactor ter wereld. Dit 
reactortype heeft 3 koelkringen. De primaire kring (bestaande uit 2 tot 4 koellussen) bevat water 
onder hoge druk (160 bar) en loopt door de reactorkern. Zo zorgt het water voor de koeling van de 
reactor, en modereert het tegelijkertijd de neutronen. De hoge druk verhindert dat het water zou 
beginnen koken. In de stoomgeneratoren geeft de primaire kring haar warmte af aan het water in de 
secundaire kring, zodat stoom onder lage druk (60 bar) geproduceerd wordt. Uiteindelijk wordt in 
de stoomturbines en de generator elektrische stroom opgewekt. De derde koelkring voert de 
resterende warmte af naar de buitenwereld [16].
De splijtstof van een PWR kan verrijkt uraniumdioxide (UO2) of een mengsel van uranium- en 
plutoniumoxide (mixed oxide fuel – MOX) zijn. 

[17]

3.2 Kokendwaterreactor (BWR)
Een BWR is erg gelijkaardig aan een PWR. Het grootste verschil is dat er nu stoom gegenereerd 
wordt in de reactor zelf. Als het water van de primaire kring van een PWR zou beginnen koken, 
dan moet deze reactor direct stilgelegd worden. Bij een BWR is dit echter de normale werking. Het 
is wel erg belangrijk dat de scheidingsoppervlak tussen water en stoom in de reactorkuip zich 
boven de kern bevindt opdat deze voldoende gekoeld zou worden. De primaire kring kan nu direct 
de stoomturbines aandrijven. Ook deze reactor kan zowel met uranium- als MOX-splijtstof werken. 
De koelkringlopen zijn geschetst in figuur 5.
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3.3 Zwaarwaterreactor (PHWR)
Dit type reactor wordt vooral in Canada gebruikt onder de naam CANDU (Canadian Deuterium 
Reactor). Deze reactor wordt gekoeld en gemodereerd door zwaar water (deuteriumoxide – D2O). 
De uraniumsplijtstof moet echter niet verrijkt zijn. De verrijkingsgraad in U-235 van natuurlijk 
uranium (0,7%) is voldoende. Een belangrijk aspect is de continue herlading (online refueling). De 
reactor moet niet stilgelegd worden om te kunnen herladen. Het nadeel hiervan is dat de splijtstof 
slechts kort bestraald wordt, en dus een hoog gehalte aan Pu-239 bevat, wat ideaal is voor het 
maken van kernbommen.

3.4 Snelle kweekreactor (FBR)
In snelle reactoren wordt de kettingreactie onderhouden door snelle neutronen. Een FBR heeft dus 
geen moderator. Water kan hier niet als koelmiddel gebruikt worden, aangezien dit de neutronen 
zou vertragen. Lood en natrium daarentegen hebben wel geschikte eigenschappen. De kern bevat 
MOX-splijtstof, met zo'n 20% PuO2 en 80% UO2. Rond de kern bevindt zich een laag fertiel 
uranium dat bij neutronenvangst geconverteerd wordt in splijtbaar Pu-239. Een kweekreactor 
produceert dus meer fissiel materiaal dan het consumeert. Op die manier wordt uranium 60 keer 
effectiever gebruikt voor energieproductie dan in lichtwaterreactoren.

3.5 Vierde generatie reactoren
De eerste generatie reactoren zijn prototypes zoals Chicago Pile 1, gebouwd in 1942.  De meeste 
huidige commerciële reactoren zijn van de tweede generatie. De derde generatie heeft geen 
volledig nieuwe types, maar zijn meer geavanceerde versies van de huidige types. Over de vierde 
generatie volgt in deze paragraaf een uitgebreid overzicht.
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Het Generation IV International Forum (GIF) bestaat uit 10 landen die samenwerken om de 
volgende generatie reactoren te ontwikkelen [18]. Deze reactoren moeten niet alleen economisch 
competitief en veilig zijn, maar ook duurzaam en proliferatieresistent en daarnaast efficiënt gebruik 
maken van natuurlijke grondstoffen.
Er werden zes types reactoren naar voor geschoven om naar die doelstellingen ontwikkeld te 
worden. Ze werken allemaal bij hoge temperaturen (500-1000°C) wat een hoger rendement 
mogelijk maakt. Bij de gasgekoelde types zullen de reactoren kleiner zijn dan wat nu de standaard 
is (250 MWe ipv 1000 MWe). Het kleinere investeringsrisico en de mogelijkheid tot 
standaardisatie (omdat er meer gefabriceerd moeten worden) weegt hiervoor op tegen de voordelen 
van schaalvergroting.

De zes types zijn:
• gasgekoelde snelle reactor (GFR)

Deze reactor heeft een snel neutronenspectrum en wordt gekoeld met helium. De splijtstof 
kan zowel uit fissiele als fertiele materialen bestaan. De splijtstofcyclus is gesloten: 
bestraalde splijtstof wordt ter plaatse heropgewerkt en gerecycleerd in de reactor. Hierdoor 
wordt de productie van langlevend radioactief afval grotendeels vermeden.

• zeer hoge temperatuursreactor (VHTR)
De VHTR is een thermische, grafietgemodereerde, heliumgekoelde reactor. Het Zuid-
Afrikaanse ontwerp van een pebble bed modular reactor (PBMR) is zo'n reactor. De 
splijtstof zit verpakt in grafietbolletjes ter grootte van een biljartbal. Langs de ene kant 
verhoogt dit de veiligheid, maar langs de andere kant vergroot dit ook sterk het volume aan 
afval. De bestraalde splijtstof kan immers erg moeilijk gerecycleerd worden doordat ze 
opgesloten zit in de grafietbollen. Deze reactor bespreek ik in hoofdstuk 4.

• superkritische watergekoelde reactor (SCWR)
De SCWR kan zowel voor een traag als een snel neutronenspectrum ontworpen worden. 
De splijtstof is uraniumdioxide. In het geval van een snel spectrum wordt de 
splijtstofcyclus gesloten door recyclage van de actinides. Het water in de primaire kring 
staat onder hoge druk, boven het thermodynamisch kritisch punt. Dit verhoogt de 
efficiëntie met een derde vergeleken met een lichtwaterreactor. 

• natriumgekoelde snelle reactor (SFR)
Deze snelle reactor heeft een gesloten splijtstofcyclus en kan gebruikt worden voor 
management van HLW. Er zijn twee varianten in ontwerp: een kleine reactor met een 
uranium-actinidesplijtstof en een grotere met MOX-splijtstof. Ook fertiele materialen 
kunnen gebruikt worden. Koeling gebeurt door middel van vloeibaar natrium.

• loodgekoelde snelle reactor (LFR)
Net zoals de SFR wordt de LFR gekoeld door een vloeibaar metaal. Als splijtstof kunnen 
fertiele materialen zoals verarmd uranium en transuranen gebruikt worden. Ook hier is de 
splijtstofcyclus gesloten. Men zal de reactormodule wellicht ontwerpen als een soort 
batterij. Bij herlading vervangt men de gehele module en zet men een nieuwe in de plaats.

• gesmolten zout reactor (MSR)
In dit eerder speciale type reactor circuleert een uranium-zoutoplossing door grafiet 
kernkanalen. De hitte in deze stroom gesmolten zout wordt via een warmtewisselaar 
afgegeven aan de secundaire kring. Deze staat in contact met een derde koelkring, waar 

11



elektriciteit geproduceerd wordt. Erg interessant is dat fissieproducten continu uitgefilterd 
worden waardoor grote hoeveelheden hoogradioactief afval vermeden wordt.

neutronen-
spectrum koelmiddel T (°C) druk splijtstof cyclus MWe gebruik

GFR snel helium 850 hoog U-238 gesloten 288 elektriciteit
& waterstof

VHTR thermisch helium 1000 hoog UO2 open 250 elektriciteit 
& waterstof 

SCWR thermisch of 
snel water 510-550 heel hoog UO2

open of
gesloten 1500 elektriciteit

SFR snel natrium 550 laag U-238 of 
MOX gesloten 150-500

500-1500 elektriciteit

LFR snel lood of 
lood-bismuth 550-800 laag U-238 gesloten

50-150*
300-400
1200

elektriciteit
& waterstof

MSR epithermisch fluoride zouten 700-800 laag UF in 
zoutoplossing gesloten 1000 elektriciteit

& waterstof

Tabel 2: overzicht generatie IV-reactoren [19]
* batterij-model met vervangbare reactormodule

3.6 Accelerator Driven System (ADS)
Een Accelerator Driven System bestaat uit een fissiereactor die aangedreven wordt door een 
versneller. De versneller schiet hoogenergetisch protonen op een metalen target, waardoor 
neutronen met een energie van ongeveer 20MeV geproduceerd worden. Deze neutronen induceren 
dan de splijtingsreactie in de kern. Doordat de reactor subkritisch is, wordt de kettingreactie niet 
onderhouden als de versneller stilgelegd wordt.
Het voornaamste doel is transmutatie van lagere actiniden en fissieproducten in korterlevende 
deeltjes. Het grote voordeel van een Accelerator Driven System is dat het een ongelimiteerd 
percentage lagere actiniden mag bevatten, in tegenstelling tot snelle reactoren  [20].

4 De splijtstofcyclus

Op onderstaande figuur staan de verschillende stappen in de splijtstofcyclus van een 
lichtwaterreactor weergegeven. De splijtstofcyclus wordt traditioneel opgedeeld in drie fases. De 
eerste wordt front-end genoemd en gaat van het winnen van uranium tot de fabricage van 
splijtstofelementen (1 tot 5). Daarna volgt de reactorfase (6). De laatste fase is de back-end van de 
splijtstofcyclus met eventueel het opwerken en recycleren van de bestraalde splijtstof en met de 
tussentijdse opslag en finale berging (7 tot 10) [16][21][22].
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[23]

4.1 Front-end
- Ontginning (1 in figuur 6)

Het ontginnen van uraniumerts uit aardlagen kan zowel in ondergrondse mijnen gebeuren 
als aan het aardoppervlak.

- 'Milling' (2 in figuur 6)
Het ontgonnen uraniumerts wordt vergruisd en opgelost in een zuur om gescheiden te 
kunnen worden van de rots. Uiteindelijk wordt het verhandeld als U3O8, ook wel 'yellow 
cake' genoemd.

- Conversie (3 in figuur 6)
Om uranium te kunnen verrijken moet het gasvormig zijn. Men zet  U3O8 daartoe om in 
uraniumhexafluoride (UF6).

- Verrijking (4 in figuur 6)
Natuurlijk uranium bestaat slechts uit 0,7% splijtbaar U-235. Om de kettingreactie in een 
lichtwaterreactor te kunnen onderhouden, moet dit aandeel verhoogd worden tot ongeveer 
3,5%. Na de verrijking blijft er ook nog een grote hoeveelheid verarmd uranium over met 
een verrijkingsgraad in U-235 van slechts enkele duizendsten. Op dit moment zijn er twee 
verschillende manieren om uranium te verrijken die gebruikt worden: gasdiffusie en met 
centrifuges. Het procédé van gasdiffusie maakt gebruik van de grotere diffusiesnelheid van 
het lichtere U-235 om het uranium te verrijken. Bij centrifuges is het het verschil in 
middelpuntvliedende kracht tussen U-235 en U-238 dat de scheiding veroorzaakt. Er is ook 
nog een geavanceerder methode in ontwikkeling, die gebruik maakt van lasertechnieken. 
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Laserverrijking maakt niet gebruik van het massaverschil tussen U-235 en U-238, maar 
van het verschillend excitatiespectrum, veroorzaakt door de andere kernstructuur. Dit zorgt 
voor een fotonabsorptie op lichtjes verschillende golflengten, ook wel gekend als de 
'isotope shift'. Het frequentieinterval van een laser is smal genoeg om enkel het U-235 
isotoop te exciteren, waarna verschillende opties mogelijk zijn om het geëxciteerde 
uranium af te scheiden. 

- Fabricage van splijtstofelementen (5 in figuur 6)
Na verrijking wordt het gasvormig uraniumhexafluoride omgezet in poedervormig 
uraniumdioxide UO2. Van dit poeder worden pastilles gemaakt, die in de splijtstofstiften 
geschoven worden. De splijtstofstiften worden dan in een rooster geplaatst. De bekomen 
splijtstofbundels worden dan gebruikt in de reactorkern.

4.2 De reactor  (6 in figuur 6)

- Hier gebeurt de energieopwekking. De reactorkern wordt beschoten met thermische 
neutronen die ingevangen worden of een fissiereactie veroorzaken. Bij neutronenvangst 
van U-238 ontstaat U-239 dat via dubbel β-verval in het splijtbaar Pu-239 omgezet wordt. 
Als een neutron door een fissiel element ingevangen wordt, splitst dit in twee lichtere 
elementen, de fissieproducten. Hierbij komt de energie vrij die uiteindelijk gebruikt wordt 
voor elektriciteitsproductie. Er komen eveneens een drietal neutronen vrij, die de 
kettingreactie in stand houden. Omdat de splijtstof bij dit proces langzaam uitgeput raakt 
aan fissiel materiaal, wordt een derde van de splijtstof elk jaar of elk anderhalf jaar 
vervangen. De nieuwe en de reeds bestraalde splijtstofstiften worden zo geschikt dat er een 
optimale vermogensverdeling is. De splijtstof die verwijderd wordt, bevat voor een LWR 
±95% U-238, nog steeds 0,8% U-235 (dit is meer dan bij natuurlijk uranium), 3% 
fissieproducten en 1% plutonium.

4.3 Back-end
- Opwerking (7,8 & 9 in figuur 6)

Bij de opwerking wordt uranium en plutonium gescheiden van de andere afvalproducten. 
Dit heeft twee doelen: recyclage van uranium en plutonium en het verminderen van het 
volume hoogactief afval. Uranium kan opnieuw gebruikt worden in verrijkingsfabrieken 
(8). Het plutonium kan gebruikt worden om MOX-splijtstof mee te maken (9). De 
fissieproducten zijn van geen verder nut en moeten volledig als afval beschouwd worden. 
Europa heeft een opwerkingsfabriek in La Hague (Frankrijk). In de Verenigde Staten heeft 
men ervoor gekozen het nucleair afval niet op te werken en direct tijdelijk op te slaan.

- Opslag (10 in figuur 6)
Na opwerking wordt het resterende afval verglaasd en opgeslagen in afwachting van 
definitieve berging.
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5 Waar ontstaat radioactief afval in de 

splijtstofcyclus?

- Ontginning (1 in figuur 6)
Radioactief afval van de ontginning bestaat uit de radioactieve materialen van de ertsen die 
niet in kerncentrales gebruikt worden, bijvoorbeeld radium. Meestal plaatst men het 
gewoon terug in de mijnen waaruit het ontgonnen is [24].
Mijnen die met  in situ-leaching werken, hebben bijna geen residueel afval. Deze techniek 
past men toe als de uraniumerts zich in een poreuze aardlaag bevindt. Men brengt een 
oplossing van zuurstof en, afhankelijk van de geologie, een base of een zuur in de ertslaag, 
zodat het uranium erin oplost. Bovengronds wordt het weer chemisch gescheiden. De 
oplossing gebruikt men dan opnieuw om uranium boven te halen.

- Verrijking (4 in figuur 6)
Het verrijkingsproces is de voornaamste bron van afval in de front-end van de 
splijtstofcyclus. Voor elke ton uranium is er 130 kg verrijkt uraniumfluoride en 870 kg 
verarmd UF6.  Verarmd uranium heeft slechts weinig toepassingen. In snelle reactoren kan 
het echter wel als energiebron gebruikt worden.

- De reactorfase (6 in figuur 6)
Elk jaar wordt ongeveer 25 ton of 3 kubieke meter uranium ontladen van een typische 1000 
MWe lichtwaterreactor. De gemiddelde samenstelling van 1 ton is weergegeven op 
figuur 7. De splijtingsproducten zijn over het algemeen hoogradioactief en produceren 
warmte. Hun halfwaardetijd is kleiner dan 30 jaar. Er zijn echter nog een paar 
splijtingsproducten, die weliswaar minder radioactief zijn, met een halfwaardetijd van meer 
dan honderdduizend jaar. Technetium-99 en  Jood-129 zijn hier de belangrijkste 
elementen.  Neutronenvangst door uranium ligt aan de grondslag van de productie van 
actiniden. De belangrijkste actinide is plutonium, dat in MOX-splijtstof of als splijtstof in 
snelle reactoren gebruikt kan worden. De lagere actiniden, neptunium, curium en 
americium, zijn zuivere afvalstoffen. De meeste transuranen zijn alpha-stralers met 
halfwaardetijden die variëren van enkele tot miljoenen jaren.
Een andere vorm van afval zijn de structuurmaterialen die door de bestraling radioactief 
geworden zijn. Meestal zijn het β- of γ-stralers met een korte levensduur en relatief lage 
activiteit.
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Hoe ontstaan deze actiniden nu? Figuur 8 toont belangrijke reacties die optreden in een 
reactorkern. Om het wat overzichtelijk te houden is α-verval niet aangeduid. Ook de 
fissiereacties zijn niet geïndiceerd omdat ze niet tot andere nucliden op de figuur leiden. 
We overlopen enkele veel voorkomende reeksen van reacties [26]. 
Als U-238 een neutron invangt kunnen twee dingen gebeuren: het vervalt via een (n,2n) 
reactie naar U-237, of het wordt U-239. In het eerste geval zal U-237 via β-verval naar Np-
237 converteren (T1/2 = 6,8 d). Np-237 kan opnieuw een neutron invangen met vorming van 
Np-238. Dit kan op zijn beurt een neutron vangen, waarna het gevormde Np-239 via 
emissie van een  β-deeltje naar het fissiele Pu-239 vervalt. Np-238 kan ook rechtstreeks 
vervallen naar Pu-238. Meer waarschijnlijk is de vorming van U-239 dat dan via dubbel β-
verval Pu-239 voortbrengt. Verdere opeenvolgingen van neutronenvangst en β-verval 
leiden tot zwaardere plutonium-, americium- en curium-isotopen. Het is duidelijk dat een 
langere bestralingsperiode zal leiden tot een grotere productie van deze nucliden. Opslag 
gedurende een aanzienlijke tijd voor heropwerking, zal vooral een grotere fractie aan Am-
241, afkomstig van Pu-241, en Cm-242 met zich meebrengen.
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Figuur 7: samenstelling van de splijtstof voor en na bestraling in de reactor [25]

Figuur 8: belangrijkste productie- en vervalprocessen in de reactorkern



- Opwerking (7 in figuur 6)
Als de bestraalde splijtstof niet opgewerkt wordt, moet het volledig als HLW 
geclassificeerd worden door zowel de aanwezigheid van hoogradioactieve 
splijtingsproducten als langlevende actiniden.
Indien er wel voor opwerking gekozen wordt, vermindert het volume hoogactief afval 
drastisch: enkel de niet-herbruikbare splijtingsproducten vallen onder die categorie.

6 Recyclage van bestraalde splijtstof

In de once-through-cyclus wordt slechts 0,5% van het ontgonnen uranium nuttig gebruikt. Als de 
splijtstof terug opgewerkt wordt na de bestralingscyclus doorlopen te hebben, kan dit percentage 
lichtjes opgedreven worden. Als het resterende uranium uit de spent fuel geïsoleerd wordt en 
daarna hergebruikt in de verrijkingsfase, daalt de benodigde hoeveelheid uranium met 15 tot 20 
procent. Als plutonium gerecycleerd wordt in MOX-splijtstof in een thermische reactor, gaat daar 
nog eens 20 tot 25 procent af. In totaal stijgt het vermogen gegenereerd met eenzelfde hoeveelheid 
natuurlijk uranium dus met ruim een derde. In dat geval werd 0,7% van het ontginde uranium 
nuttig aangewend voor elektriciteitsproductie. Herhaling van dit proces is uiteraard mogelijk, maar 
wordt snel minder effectief. Theoretisch gezien ligt het maximaal gebruik van natuurlijk uranium in 
thermische reactoren rond 1%.
Dit verandert drastisch als er ook snelle reactoren in de splijtstofcyclus opgenomen worden. Deze 
kunnen namelijk zo ontworpen worden dat ze meer fertiel materiaal converteren dan ze fissiel 
gebruiken. Men noemt ze daarom kweekreactoren. Op die manier kan men in principe al het 
ontgonnen uranium splijten. In realiteit zal het nuttig gebruik van uranium tussen 50 en 80 procent 
liggen, omdat er bij heropwerking altijd verliezen  zijn van uranium en plutonium. Hoedanook, 
door het aanwenden van snelle reactoren in de splijtstofcyclus kan het uranium zo'n vijftig keer 
beter gebruikt worden dan in een cyclus met louter thermische reactoren [26].

7 Verwerking, tijdelijke opslag en geologische berging 

van radioactief afval

7.1 Verwerking
De verwerking van radioactief afval heeft tot doel de radioactiviteit te concentreren en in te sluiten 
in een makkelijk hanteerbare verpakking, in afwachting van definitieve berging. De verwerking 
bestaat hoofdzakelijk het reduceren van het volume, het stabiliseren van het afval en het insluiten in 
een primaire verpakking. Het geheel stabilisatie en insluiting wordt ook conditionering genoemd.
Het grootste deel van het radioactief afval geproduceerd in België wordt door Belgoprocess 
verwerkt. Dit geldt niet voor de bestraalde splijtstof: deze wordt ofwel opgewerkt, ofwel tijdelijk 
opgeslagen op de terreinen van de kerncentrales zelf.

Volumereductie
Brandbaar afval (zowel vast als vloeibaar) wordt in volume gereduceerd door verbranding. De 
verbrandingsgassen worden uiteraard gefilterd en gecontroleerd alvorens in de atmosfeer losgelaten 
te worden. De assen worden daarna in stalen vaten gegoten, die men samendrukt tot platte schijven.
Ook het niet brandbaar vast afval wordt in diezelfde vaten verzameld om dan samendrukt te 
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worden. Niet-persbaar afval wordt eenvoudigweg in stukken gesneden.
Vloeibaar afval kan naast verbrand ook chemisch of thermisch behandeld worden.
De thermische behandeling bestaat erin het vloeibare afval te koken. Daarna ontstaat een residu in 
de vorm van radioactief slib en stoom. Het stoom wordt gecontroleerd en vervolgens geloosd.   
De chemische behandeling is een behandeling door vervlokking, waarbij vlokken gevormd worden 
waarop de radioactieve stoffen zich door cohesie vasthechten. Zodra de vlokken bezonken zijn, 
vormen ze residueel slib dat gefilterd en gedroogd wordt. Het gezuiverde water wordt na controle 
geloosd. 

Stabilisatie en insluiting
Nadat het volume van het afval is gereduceerd, dient een compact en chemisch stabiel materiaal te 
worden verkregen om de latere behandeling ervan te vergemakkelijken.
Het vast radioactief afval (samengeperste afvalschijven en versneden niet-persbaar afval) wordt in 
roestvrije stalen vaten gestort waarna ze gestabiliseerd worden door betonnering. Een volledig 
gevuld vat weegt ongeveer 1 ton.
Het radioactieve slib, afkomstig van de vervlokking van vloeibaar afval, wordt als het droog is 
vermengd met bitumen (een teerachtig materiaal, gewonnen uit aardolie) en ook in stalen vaten 
gegoten [26].
Zowel de vaten waarin het vast afval als die waarin het slib verpakt worden, hebben een inhoud van 
400 liter. Uit deze verschillende types radioactief afval wordt dus een enkel standaardproduct 
verkregen. Dit vergemakkelijkt vervoer en opslag, maar verhoogt ook de veiligheid. De arbeiders 
zijn immers vertrouwd met het te hanteren product. Om identificatie en herkomst van de vaten 
mogelijk te houden, worden ze voorzien van een fiche met alle belangrijke gegevens [15].

Opwerking
De opwerking van verbruikte splijtstof vindt plaats in de fabriek van COGEMA in La Hague 
(Frankrijk). Op dit moment wordt enkel het PUREX-proces op industriële schaal toegepast.
De splijtstofstaven worden eerst versneden. Om het volume te reduceren van de stoffen die als 
radioactief afval moeten worden beschouwd, wordt de gebruikte splijtstof in salpeterzuur 
gedompeld. Het resultaat van deze oplossing is een radioactieve vloeistof die recycleerbare 
splijtstof bevat (uranium en plutonium) en een kleine hoeveelheid hoogactief afval, de 
splijtingsproducten en de lagere actiniden. Uranium en plutonium worden in afzonderlijke stromen 
geëxtraheerd en vervolgens gezuiverd, zodat ze opnieuw als splijtstof gebruikt kunnen worden. Het 
residu is afval en wordt verglaasd [27].
Gasvormige en vloeibare effluenten van heropwerkingscentrales zijn gecontamineerd met bepaalde 
fissieproducten, vooral Krypton-85. Samen met kleine hoeveelheden tritium, jodium en C-14 
kunnen zij ontsnappen als de splijtstof in de zure oplossing gebracht wordt. 
Areva NC, de uitbater van de heropwerkingsfabriek in La Hague, heeft zich geëngageerd om de 
jaarlijkse dosis bij de bevolking als gevolg van haar activiteiten tot 30 µSv per jaar te beperken. Ter 
vergelijking: de natuurlijke achtergrondstraling ligt rond 1500 µSv/jaar. Experts beschouwen dit 
dan ook als een nulimpact. De metingen hiervan gebeuren op twee manieren: continuous 
monitoring en environmental sampling. Bij continuous monitoring wordt de uitstoot op het moment 
zelf gemeten. Dit laat toe snel ingrijpende maatregelen te nemen bij een verhoogd uitstoot. 
Environmental sampling meet de aanwezigheid van de radionucliden op land en zee en op de 
verschillende punten in de voedselketen [28].
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Naast het PUREX-proces zijn er nog enkele andere technieken in ontwikkeling.
- geavanceerde natte heropwerking

Dit is een gewijzigde versie van het PUREX-proces, waarbij ook de lagere actiniden 
gerecycleerd worden. Eerst elimineert met het uranium, zodat de massastromen in het verdere 
proces geminimaliseerd zijn. Daarna extraheert men plutonium en de andere actiniden in een 
gezamenlijke stroom.

- UREX en UREX+
In het UREX-proces wordt het uranium in een erg zuivere vorm geëxtraheerd: tot 
zuiverheidsgraden van 99,999 procent. De transuranen vormen ook een afgescheiden product. 
Daarnaast worden de langlevende fissieproducten (vooral I-129 en Tc-99) gescheiden van de 
andere. Op die manier kunnen de langlevende fissieproducten getransmuteerd worden in snelle 
reactoren of in Accelerator Driven Systems.

- droge pyrochemische heropwerking
De bestraalde splijtstof wordt opgelost in gesmolten cadmium bij erg hoge temperaturen. 
Splijtstof in oxide-vorm (zoals bij de meeste reactoren) moeten eerst geconverteerd worden 
naar een metallische vorm. Door 'electrorefining' worden alle actiniden (uranium, plutonium en 
de lagere actiniden) uit het mengsel verwijderd. In een kathode processor wordt het gesmolten 
cadmium terug afgescheiden van de actiniden, die dan opnieuw gebruikt kunnen worden bij de 
fabricatie van splijtstofstaven.
Het grote voordeel van droge heropwerking is dat de behandelde splijtstof niet afgekoeld moet 
zijn. Dit geldt in het bijzonder voor splijtstof die bestraald werd in snelle reactoren [29].

Verglazing
De splijtingsproducten die overblijven na heropwerking worden verglaasd, dit wil zeggen dat het 
wordt vermengd met een speciaal type gesmolten glas (borosilicaatglas). Dit glas is chemisch 
stabiel en zeer compact.  Het is te vergelijken met natuurlijk gevormd verglaasd lava, dat 
gedurende meerdere miljoenen jaren geen enkele verandering onderging. Vervolgens wordt het 
mengsel in cilindervormige verpakkingen van roestvrij staal gegoten waarin het verhardt tot een 
homogeen product waarin de radioactieve stoffen geïmmobiliseerd zijn.
De containers die het afval van de opwerking van Belgische verbruikte splijtstof door COGEMA 
bevatten, hebben een capaciteit van 150 liter, een hoogte van 1,34 m en een diameter van 0,43 m; 
eenmaal de container gevuld is, weegt hij gemiddeld 450 kg en geeft hij een maximale hoeveelheid 
warmte van 2000 watt af. De inhoud van elke container stemt overeen met de opwerking van 1,5 
ton verbruikte splijtstof, dit is de hoeveelheid splijtstof die nodig is om ongeveer 500 GWh 
elektrisch vermogen op te wekken [15].

7.2 Internationale wetgeving inzake radioactief afval en bescherming 
van het leefmilieu

Er zijn een aantal internationale principes die de evolutie van de internationale wetgeving over 
radioactief afval mee bepaald hebben:

- staten moeten maatregelen nemen tegen vervuiling die door hen in buurlanden 
veroorzaakt werd

- staten moeten samenwerken om grensoverschrijdende milieurisico's te verkleinen
- het 'vervuiler betaalt'-principe
- vervuilende activiteiten met effect buiten de landsgrenzen moeten evenwaardig 

behandeld worden als deze met enkel binnenlands effect.
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Belangrijkste internationale verdragen

In 1959 al werd door de Antarctic Treaty de berging van radioactief afval verboden in Antarctica.
Vanaf 1975 reguleerde de London Convention het dumpen van radioactieve stoffen in de zee. 
HLW-dumping was volledig verboden; dumpen van LLW kon mits speciale maatregelen genomen 
werden. In 1983 werd het dumpen van laag radioactief afval herzien en tien jaar later werd het 
definitief verboden.
In de Rio Declaration van 1992 werd er beslist dat er praktische maatregelen genomen moeten worden 
om de productie van radioactief afval te minimaliseren. Daarnaast moeten ook voorzorgsmaatregelen 
voor veilige verwerking, conditioneren, vervoer en opberging getroffen worden. De veiligheid moet 
bevorderd worden door het overdragen van relevante technologieën aan ontwikkelingslanden en/of de 
terugkeer van gebruikte stralingsbronnen naar de leverancier, overeenkomstig relevante internationale 
richtlijnen. 
De belangrijkste internationale overeenkomst is op dit moment 'The Joint Convention on the Safety of 
Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management'. Het is het eerste 
rechtsinstrument dat de kwestie veilig management van radioactief afval direct behandelt. Het werd 
geopend voor ondertekening in 1997 en ging van kracht in 2001.
De belangrijkste doelstellingen zijn:

• een hoge graad van veiligheid bereiken en behouden met betrekking tot gebruikte splijtstof 
(spent fuel) en radioactief afval door het uitbreiden van de nationale regelgeving en 
internationale samenwerking, met inbegrip van veiligheidsgerelateerde technische 
aspecten.

• de  noden van de huidige generatie moeten vervuld worden zonder die van toekomstige 
generaties in gevaar te brengen.

• preventie van accidenten met radiotoxische impact en minimalisering van de gevolgen als 
ze toch zouden gebeuren.

The Joint Convention beslaat geen militair nucleair materiaal, tenzij het gebruikt wordt voor civiele 
programma's. The Joint Convention is consistent met de aanbevelingen in de IAEA Safety 
Standards en specifiek de International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing 
Radiation and for the Safety of Radiation Sources.

Vele conventies inzake bescherming van het milieu tegen de gevaren van radioactief afval zijn 
echter niet-bindend of hebben geen strafmaat bij overtredingen. Desondanks blijken deze 
maatregelen effectief te zijn. Er is natuurlijk wel nog werk om meer landen deze conventies te laten 
ondertekenen [30].

7.3 Tussentijds opslag
Het meeste nucleair afval wordt na ontlading uit de reactor opgeslagen in een waterbekken op de 
reactorsite. Het omringende water zorgt enerzijds voor voldoende afscherming van de radioactieve 
straling en anderzijds voor de koeling van de bestraalde splijtstof.
Daarnaast kan radioactief afval ook 'droog' bewaard worden. Het afval wordt opgeborgen in 
metalen of betonnen vaten. De metalen vaten kunnen meestal ook voor transport van het radioactief 
materiaal gebruikt worden. Figuur 9 is een foto van zo'n container.
In Doel heeft men gekozen voor droge opslag. In Tihange was natte opslag de betere optie.
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7.4 Definitieve berging van laagactief afval (LLW)
Op dit moment wordt LLW van de nucleaire sector opgeslagen in bunkers (zoals op figuur 10), 
zodat het afgeschermd is van mens en omgeving. Dit kan echter niet als een definitieve oplossing 
gezien worden (en dat wordt het gelukkig ook niet).
NIRAS heeft onlangs het onderzoek afgerond naar mogelijke berginginstallaties op Belgische 
bodem. In Mol en Dessel werden voorontwerpen voor zowel oppervlakteberging als diepe 
geologische berging ontwikkeld.

Oppervlakteberging
Bij oppervlakteberging zal het radioactief afval geborgen worden in bunkers aan de oppervlakte. 
Deze bunkers dekt men vervolgens af met ondoorlaatbare materialen en verschillende lagen grond. 
Het radioactief afval wordt steeds door verschillende barrières afgesloten van de buitenwereld. 
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Figuur 10: bunker voor tijdelijke opslag van LLW [15]

Figuur 9: container voor droge opslag in Doel 
[15]



Elke barrière verhindert op haar eigen manier dat radioactieve stoffen zouden kunnen ontsnappen. 
Het concept is getekend op figuur 12.
De eerste barrière is het stalen vat waarin het radioactief afval is ingesloten. Vier van deze vaten 
worden samen in betonnen containers, die men monolieten noemt, geplaatst. Om de vaten vast te 
zetten, vult men de monoliet op met mortel. Dit is de tweede barrière (zie figuur 11). 

De monolieten worden vervolgens in de bunkers gestapeld. Deze vormen de derde barrière. Ze zijn 
beschermd met verschillende lagen waterdichte verf. Er is ook een controle- en afvoersysteem voor 
het geval dat er toch water zou binnensijpelen. Wanneer alle bunkers gevuld zijn, kan de 
bergingsinstallatie worden afgesloten. Nadien bedekt men de bunkers met een laag vegetatie, 
waardoor het landschap weer een natuurlijk uitzicht krijgt, dat bij voorkeur het oorspronkelijke 
landschap zo goed mogelijk benadert. 
De berginginstallatie bevat controlegalerijen, waardoor de goede werking ervan permanent kan 
worden geverifieerd en men, indien nodig, tussenbeide kan komen.
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Figuur 11: monoliet met vier 
vaten geconditioneerd afval  

[15]

Figuur 12: concept van oppervlakteberging [31]
      1: monolieten

 2: bunkers
         3: vegetatielaag

               4: controlegalerijen



Diepe berging
Bij diepe berging wordt het radioactief afval geborgen in een diepe, stabiele en moeilijk 
doordringbare laag van de ondergrond. De meest bestudeerde gastlagen zijn zout (Duitsland), 
graniet (Zweden en Finland) en klei (België, Zwitserland, Frankrijk).
Het algemene Belgische concept bevat vier barrières, net zoals bij oppervlakteberging.
Het radioactief afval wordt opnieuw ingesloten in stalen vaten.
De vaten met geconditioneerd afval worden eerst per drie in een betonnen driehoekig caisson 
geplaatst. In de caisson wordt opnieuw cementmortel gegoten om de ruimtes tussen de vaten op te 
vullen. Dit geheel noemt men monoliet en vormt na de vaten de tweede barrière. Deze monolieten 
sluit men in in betonnen containers (figuur 13), die gestapeld worden in de ondergrondse galerijen.

Als de galerijen volledig gevuld zijn met containers radioactief afval vult men ze op met 
opvulmaterialen. Dit vormt de derde barrière.
De vierde en belangrijkste barrière bestaat uit een geologische stabiele laag zoals bijvoorbeeld de 
Boomse klei. Deze klei heeft uitstekende eigenschappen (weinig waterdoorlatend en een sterk 
retentievermogen voor radionucliden) om het afval op een veilige manier op te bergen, ook op 
lange termijn [15][31][32]. 
Figuur 14 toont een schets van het concept van diepe berging.
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Figuur 13: betonnen 
container met 6 monolieten,  
die elk 3 vaten afval bevatten 

[15]



7.5 Definitieve berging van hoogactief afval (HLW)
Diepe geologische berging
Hoewel er geen enkel argument is dat pleit voor een snelle berging van het hoogactieve afval, kan 
de tijdelijke opslag niet beschouwd worden als een oplossing die beantwoordt aan de beginselen 
van duurzame ontwikkeling, omdat deze de toekomstige generaties een blijvende last oplegt. 
Vanuit de bezorgdheid voor het leefmilieu moet men zich dus richten naar een definitieve 
oplossing of een oplossing die definitief kan worden. 
Hoogactief afval moet enkele honderduizenden jaren afgeschermd worden van de atmosfeer, veel 
langer dan klassieke industriële projecten. De piramide van Cheops bijvoorbeeld is 'slechts' 4500 
jaar oud. Het is onmogelijk om de houdbaarheid en efficiëntie van kunstmatige, technische 
afschermingsbarrières over zo'n lange periode te kunnen verzekeren. De geologische laag waarin 
het afval geborgen wordt, is de allerbelangrijkste barrière voor deze berging. Voor men overgaat tot 
definitieve berging, moet het afval eerst enkele tientallen jaren opgeslagen worden. Dit hoogactief 
afval geeft immers aanzienlijke hoeveelheden warmte af. Dit zou de eigenschappen van de 
geologische grondlaag waarin ze definitief geborgen worden, kunnen aantasten.
De berginsarchitectuur is identiek aan die voor diepe berging van LLW. De barrières zijn echter 
verschillend [15].
De  roestvrije vaten met verglaasd afval worden per twee in een zogenaamde 'supercontainer' 
geplaatst. De eerste verpakking is vervaardigd uit koolstofstaal. Dit moet de radionucliden insluiten 
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Figuur 14: concept van diepe berging [31]
                    1: netwerk van galerijen (ø 2 m)

2: kleilaag               
                3: centrale galerijen (ø 3,5 m)

         4: toegangsputten (ø 6 m)



tijdens de thermische fase, dit wil zeggen zolang het afval grote hoeveelheden warmte uitzendt. 
Deze oververpakking is omgeven door een betonnen matrix die in een cilindrische roestvrij stalen 
beslagring opgesloten is. De 'supercontainer' en zijn componenten zorgen voor een permanente 
afscherming tegen straling. Bovendien wordt hij aan de oppervlakte gebouwd om de ondergrondse 
manipulaties zoveel mogelijk te beperken en aldus een optimale bescherming voor de operatoren te 
waarborgen.
Op figuur 15 is zo'n supercontainer nog eens getekend.
Ook hier bestaat de berginginstallatie uit een netwerk van ondergrondse betonnen bergingsgalerijen 
waarin de "supercontainers" worden geborgen. Als alle galerijen gevuld zijn, wordt de installatie 
volledig afgedicht met een opvullingsmateriaal en met stoppen. Daarmee is de 
bergingsinfrastructuur volledig geïsoleerd van de buitenwereld. 

Berging in de zeebodem (sub-seabed disposal, SSD)
Op de plaatsen waar de oceaan verschillende kilometers diep is, is de zeebodem geologisch erg 
stabiel. Ze bestaat daar uit een kleilaag met uitstekende eigenschappen om radioactief afval in op te 
bergen. De diffusiesnelheid van radionucliden doorheen deze laag is zeer klein [27]. Onderzoek 
heeft aangetoond dat er in de bovenste meter van de klei meercellig leven is. Lager lijken er geen 
organismen aanwezig die de radioactieve elementen naar de oceaan zouden kunnen transporteren.
Er zijn twee mogelijke technologieën om de containers in de zeebodem in te graven [33].
- In de penetratiemethode laat men een puntige blok van een paar ton (die het radioactief afval 

bevat) naar de zeebodem vallen. Daar aangekomen zou zijn impuls groot genoeg moeten zijn 
om tot 50 meter diep in de bodem door te dringen. Experimenten hebben bewezen dat het 
achtergelaten gat gevuld kan worden met sedimenten met een gelijkaardige dichtheid als de 
omringende.

- Een andere methode bestaat erin dat men eerst schachten boort waarin de containers dan 
opgestapeld worden. Het afval zou zich tussen 800 en 300 meter onder de zeebodem bevinden. 
Daarboven sluit men de schacht af met een betonnen plug of dankzij natuurlijke processen. De 
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Figuur 15: supercontainer in ondergrondse galerij
                          1:  koolstofstalen oververpakking

2:  betonnen matrix                                   
3:  cilindrische roestvrij stalen beslagring

   4:  galerij          



techniek die bij het boren gebruikt zou worden, is gebaseerd op technieken die al 30 jaar 
toegepast worden in de olieindustrie.

Een container zou zijn integriteit in de zeebodem behouden gedurende enkele honderden tot enkele 
duizenden jaren. Daarna is de bescherming van het leefmilieu overgelaten aan de eigenschappen 
van de kleilaag. Voor enkele elementen (o.a. plutonium) is aangetoond dat de nucliden over een 
periode van 100000 jaar slechts enkele meters zouden kunnen migreren. Als dit voor alle 
elementen in het afval aangetoond zou kunnen worden, gaat berging in de zeebodem een 
veelbelovende toekomst tegemoet. Er zijn echter ook nog onduidelijkheden over het effect van de 
gegenereerde warmte op de klei en de radiologische gevolgen van ontsnapte radioactieve stoffen.

Maar de grootste moeilijkheden zullen misschien komen vanuit politiek-sociale hoek. Het dumpen 
van radioactief materiaal in zee is immers verboden door de London Dumping Convention (LDC). 
In 1990 werd de tekst van de LDC verduidelijkt na een voorstel van Spanje: ook berging in de 
zeebodem valt hieronder. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjetunie 
stemden tegen. Zij beschouwen deze 'Spaanse Resolutie' nu als niet-bindend, maar houden zich er 
voorlopig vrijwillig aan [34].
Het praktisch toepassen van SSD kan misschien een nieuwe impuls krijgen, nu geopperd wordt om 
CO2 te bergen in olievelden onder de zeebodem. Ook dit is verboden door de London Dumping 
Convention, maar toch lijkt de tegenstand hiertegen kleiner te zijn. Greenpeace lijkt gewonnen 
voor het idee, als de verdere investeringen in duurzame energie verzekerd worden. Wat de 
klimatologische gevolgen zullen zijn op lange termijn van het elimineren van grote hoeveelheden 
koolstof- en zuurstofatomen is nochtans heel onduidelijk. Bergen van radioactief afval zal 
daarentegen geen enkel effect hebben op het klimaat. Daarvoor zijn de massa's die ermee gepaard 
gaan veel te klein. 

Berging in de ruimte
Het idee om het radioactief afval in de ruimte te schieten, is daadwerkelijk onderzocht geweest 
door de NASA. Men zou de pakketten radioactief afval eerst met een space shuttle in een baan rond 
de aarde brengen. Van daar uit zou men ze dan in een baan rond de zon lanceren. Daar zouden ze 
miljoenen jaren blijven draaien.
Er zijn echter enkele serieuze problemen met deze manier van afvalberging. Ten eerste is er de zeer 
hoge kostprijs. Daardoor is het dan ook niet mogelijk om heel grote hoeveelheden afval in de 
ruimte af te schieten. Maar het belangrijkste probleem is de veiligheid. Het lanceersysteem zou 
onfeilbaar moeten zijn en de afvalcontainer zou bestand moeten zijn tegen de gevolgen van een 
eventuele terugkeer in de atmosfeer.
[27][26]

Berging in de poolkappen
In 1973 stelde een groep wetenschappers voor om het afval in ijskappen te bergen. De containers 
zouden door hun warmte zich een baan smelten door het ijs, tot een diepte van 4000 meter, waarbij 
het ijs erboven terug dichtsmelt. Dit wordt echter verboden door de Antarctic Treaty. Men sluit ook 
niet uit dat er (niet-bevroren) water bestaat onder de ijskappen. Hierin zouden de radionucliden 
kunnen oplossen, zodat ze rechtstreeks naar de oceanen getransporteerd worden.
[27][26]
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7.6 Yucca Mountain en de Europese bergingsprojecten
België: HADES
Het ondergrondse laboratorium HADES is het belangrijkste Belgische project voor experimenteel 
onderzoek naar de diepe geologische berging van radioactief afval. Het Studiecentrum voor 
Kernenergie (SCK•CEN) startte in 1980 met de bouw van het ondergrondse laboratorium. HADES 
bevindt zich in de Boomse Klei op een diepte van 224 meter. Veiligheidsevaluaties bevestigen dat 
de Boomse klei, onder andere door zijn lage hydraulische geleidbaarheid, gunstige eigenschappen 
bezit en daardoor een potentieel interessant gastgesteente is voor de berging van radioactief afval. 
Gedurende het hele bestaan van HADES heeft  SCK•CEN onderzoek verricht naar de migratie van 
radio-isotopen in de kleilaag. Met deze gegevens kunnen veiligheidsberekeningen gedaan worden 
die ook de evolutie op lange termijn voorspellen. De volgende stap van het onderzoeksprogramma 
zal vooral uit een schaalvergroting bestaan om het gedrag van een bergingssysteem op ware grootte 
te voorspellen. 
Op dit moment is HADES het internationale referentielaboratorium voor geologische berging in 
kleiformaties. Om zijn kennis ten dienste te stellen van de internationale gemeenschap werden 
samenwerkingsverbanden afgesloten met andere landen waar berging in klei overwogen wordt.
Belangrijk is nog dat HADES slechts een onderzoeksprogramma is. Over de site waar het 
Belgische radioactief afval uiteindelijk geborgen zal worden, is nog geen beslissing genomen [35].

VS: The Yucca Mountain Project
Het Amerikaanse Ministerie van Energie (U.S. Department of Energy) startte in 1978 het 
onderzoek om te bepalen of Yucca Mountain in de staat Nevada een geschikte plaats zou zijn voor 
geologische berging van het Amerikaanse HLW. Yucca Mountain bevindt zich in een verlaten 
woestijn. De bergkam bestaat uit een vulkanisch gesteente ('tuff') dat ontstaan is door neergedaalde 
as van vulkaanuitbarstingen, tussen 11 en 14 miljoen jaar geleden.
Uiteindelijk zal het Amerikaans radioactief afval ook daar opgeslagen worden. De voorziene datum 
hiervoor is 2010. De gehele berginsfaciliteit zou zo'n 60000 hectare innemen. De zone waarin het 
afval daadwerkelijk geborgen zou liggen, beslaat slechts 43 are. Ze zal 300 meter onder het 
oppervlak en 300 meter boven de grondwaterniveau liggen. In totaal zal Yucca Mountain rond de 
70000 ton radioactief materiaal kunnen herbergen [36].

Zweden
Zweden heeft zijn concept voor diepe geologische berging klaar, maar een site hiervoor is nog niet 
gekozen. Het afval zal in koperen vaten geladen worden. Deze worden ingebed in betoniet, een 
waterdichte kleisoort, en opgeborgen in een granietformatie, op een diepte van 500 meter. Op elk 
moment, ook na sluiting van de site, kunnen de vaten terug opgehaald worden. Tegen 2017 zou het 
eerste afval geborgen moeten worden. De totale capaciteit moet 16000 ton bedragen [37].

Finland
De Finse bergingsplaats zal zich in de granietformatie van Olkiluoto op een diepte van 500 meter 
bevinden. In 2015 zal men beginnen met de bouw ervan en rond 2020 met het bergen van het 
radioactief afval. De site is groot genoeg om het afval van de vier huidige Finse reactoren en de 
reactor die nu in opbouw is, op te slaan, zelfs met hun verlengde looptijden (de twee reactoren in 
Loviisa zullen pas in 2030 stilgelegd worden, die in Olkiluoto in 2040) [38].

Duitsland
Gorleben werd gezien als de ideale plaats voor een bergingsfaciliteit. Hevig protest van de 
plaatselijke bevolking heeft er echter voor gezorgd dat het project opgeschort werd. Het onderzoek 
naar een geschikte site moet opnieuw gedaan worden, deze keer wel rekening houdend met de 
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aanwezigheid van een maatschappelijk draagvlak.
In tegenstelling tot de meeste andere landen, vindt men het veiliger het afval op een niet-
herwinbare manier op te bergen. Men is van mening dat dit de goede karakteristieken van de 
geologische barrière te zeer zou degraderen [39].

Zwitserland
In Zwitserland werden verschillende ondergronden en regio's onderzocht. Uiteindelijk werd de 
'Opalinus Clay' in de Zuercher Weinland regio aanvaard als een geschikte ondergrond voor diepe 
geologische berging [40][41]. Selectie van de precieze bergingsplaats moet echter nog gebeuren. 
Het onderzoekslaboratorium in Mont Terri is al zeker geen geschikte kandidaat, aangezien berging 
van radioactief afval daar verboden werd [42].
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Hoofstuk 3

Splijtstofcycli met huidige reactoren

In dit hoofdstuk zal ik de drie types kernreactoren bespreken die op dit moment het meest in 
gebruik zijn: de drukwaterreactor, de kokendwaterreactor en de Canadese zwaarwaterreactor 
CANDU. Ik beschouw ze alledrie in een once-through-cyclus, wat vergelijking mogelijk maakt. 
Verschillende aspecten worden daarbij behandeld: kostprijs van splijtstofcyclus, totale 
elektriciteitskost, benodigde hoeveelheid uranium, volume en schadelijkheid van het afval.
Daarna volgen besprekingen van de splijtstofcyclus waarbij bestraalde uraniumsplijtstof 
heropgewerkt wordt en het afgescheiden uranium en plutonium gerecycleerd worden en de cyclus 
waarbij dit ook met bestraalde MOX-splijtstof gebeurt.

1 Inleiding

In deze inleidende paragraaf zal ik eerst de begrippen en berekeningswijzen overlopen die frequent 
zullen terugkomen in dit en het volgende hoofdstuk. De resultaten voor de verschillende reactoren 
en splijtstofcycli komen dan in de volgende paragrafen.

1.1 Economische aspecten
Op http://www.uranium.info/ kan men steeds recente prijzen voor alle stappen in de front-end van 
de splijtstofcyclus vinden. Die gegevens zal ik dan ook zo veel mogelijk gebruiken. 
Voor verrijking wordt typisch de eenheid SWU gebruikt, wat staat voor Separative Work Unit. Een 
SWU is een eenheid werk die moet verricht worden om een zekere hoeveelheid natuurlijk uranium 
te verrijken. Om bijvoorbeeld van 100 kg natuurlijk uranium 10 kg uranium met een 
verrijkingsgraad van 4,5% te maken, is ongeveer 60 SWU vereist. In een typische commerciële 
reactor met een vermogen van 1000 MWe, is per jaar zo'n 100000 SWU verrijkt uranium nodig 
[43].
Dit kan berekend worden met volgende formule:  SWU = R∙V(Rf) + A∙V(Af) – N∙V(Nf) met R de 
massa verrijkt uranium, A de massa verarmd uranium, N de massa natuurlijk uranium, Rf, Af en Nf 

hun respectievelijke fracties aan U-235 en V(x) = (2x-1)∙ln(x/(1-x)) de 'value function'.
Gegevens voor de back-end zijn veel moeilijker te vinden. In [44] staan gedetailleerde cijfers over 
de Zweedse bergingsfaciliteit en over de back-end cyclus met heropwerking. In appendix A 
bereken ik daaruit de prijs per kilogram uranium van de verschillende componenten in de back-end.

Dit betrof enkel de kostprijs van de splijtstofcyclus. Om de totale kostprijs voor de fabricant te 
kennen, moeten we daar ook nog de operatie- en onderhoudskosten (O&M, operation & 
maintainance), de zgn. 'capital costs' en de ontmantelingskosten bijrekenen.
Over de grootte van al deze kosten bestaat veel onenigheid. Volgens het Uranium Information 
Centre bedragen de gemiddelde O&M-kosten 7 €/MWh [2], volgens David Bodansky in zijn boek 
'Nuclear Energy' 7,4 $/MWh [27], maar volgens University of Chicago 10 $/Mwh [45] en volgens 
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de World Nuclear Association zelfs 12,8 $/MWh [46]. Ik stel de centrale waarde voor de O&M-
kosten op 10 $/MWh.

Ook over de ontmantelingskosten bestaat veel onzekerheid. Regelmatig worden ze zelfs niet 
meegerekend. University of Chicago schat ze op 350 miljoen dollar. Voor een reactor met een 
vermogen van 1000 MWe en een levensduur van 40 jaar, draagt dit 1$/MWh bij aan de totale kost.

De 'capital costs' (constructiekosten en investeringskosten) kunnen we per energie-eenheid 
berekenen met volgende formule (uit [27]): 

I is de investergingskost in $/kWe. R is de 'fixed charge rate' en heeft te maken met interesten en 
inflatie. R = d/[1-(1+d)-N], waarbij d de 'discount rate' voorstelt: dit is de som van interest en 
inflatie. Een typische waarde voor de discount rate is 0,1. N is de tijd dat de reactor operatief is 
(ongeveer 40j). f is de capaciteitsfactor (meestal 0,85 of 0,9) en H het aantal uren in een jaar 
(8760). De investergingskosten kunnen sterk variëren: tussen 1000 en 2500 $/kWe. Voor een 
nieuwe reactor (maar geen volledig nieuw type) is 1500 $/kWe een realistische waarde [45].

1.2 Afvalproductie
De berekening van de massa van elk isotoop in het afval heb ik gedaan met computercode 
ORIGEN-ARP. Bibliotheken voor een PWR, BWR en CANDU zijn standaard ingebouwd in 
ORIGEN.  Als de fractie van elk isotoop gekend is, kan men via de Bateman-vergelijkingen voor 
elk tijdstip de totale radiotoxiciteit en vervalwarmte berekenen. Het programma CARL 2.1 is een 
Matlab-code die dit doet voor de meest belangrijke actiniden en fissieproducten.
Meer uitleg over ORIGEN-ARP en CARL 2.1 is te vinden in de appendices.
Alle berekende resultaten zijn genormeerd per terawatt uur elektrisch vermogen.
De radiotoxiciteit is de effectieve dosis bij ingestie en is dus gegeven in Sievert. Dat dit de dosis bij 
ingestie is, is belangrijk. Als er lekken komen in de containers waarin het afval opgeborgen zit, 
kunnen de radioactieve stoffen in het grondwater oplossen. Op die manier komen ze dan in de 
voedselketen terecht. De stralingsschade wordt dus veroorzaakt aan het inwendige van mens en 
dier en niet door uitwendige blootstelling aan de straling.
De manier waarop het afval geborgen wordt, is al besproken in vorig hoofdstuk. Daarbij heb ik het 
nog niet gehad over de hoeveelheden afval die opgeslagen kunnen worden. Een vuistregel die 
daarbij gevolgd moet worden, zegt dat de maximale uitgestraalde warmte 300 W per lopende meter 
galerij mag zijn [47]. Een hogere hittegeneratie zou de kwaliteit van de bergingslaag kunnen 
degraderen. De diameter van de galerijen is 2 meter [48]. Deze doorsnede kan niet volledig 
gebruikt worden om het afval in te plaatsen. Er moeten immers nog verschillende lagen verpakking 
rond, die de radiotoxische elementen moeten afschermen van de buitenwereld. Het manoevreren 
van de container in de ondergrondse schachten mag ook niet te zeer bemoeilijkt worden. In het 
Belgische concept heeft de primaire verpakking (de koolstofstalen oververpakking, zie paragraaf 
7.2 in vorig hoofdstuk) een maximale binnendiameter van 42,5 cm. Als het geborgen afval door 
plaatsgebrek minder dan 300 W per lopende meter galerij zou uitstralen, is verbreden van de 
galerijen een mogelijke optie. Maar dan is het weer een stuk moeilijker om de schachten goed af te 
sluiten.
Efficiënt gebruik van de mogelijkheden van de galerijen leidt tot lagere kosten (want er is een 
minder uitgebreide bergingsfaciliteit nodig) of tot een groter capaciteit bij dezelfde kost.
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2 De once-through-cyclus met een PWR

De eerste splijtstofcyclus die ik zal bespreken is wellicht de meest gekende en ook de meest 
toegepaste. De splijtstof (uraniumdioxide) wordt eenmaal bestraald in een drukwaterreactor en na 
de bestralingscyclus volledig als afval beschouwd. Vandaar dat deze kringloop meestal aangeduid 
wordt met 'once-through'-cyclus. Dit is ook de cyclus die overal in de Verenigde Staten toegepast 
wordt. Figuur 16 geeft de massastromen voor deze cyclus zoals ik ze in de rest van de paragraaf zal 
beschouwen. De massastromen zijn berekend aan de hand van de resultaten uit ORIGEN-ARP. De 
beschouwde PWR had een burn-up van 50000 MWd/tHM en een verrijkingsgraad van 3,5%. 

FP is de massa van de fissieproducten, M.A. van de lagere actiniden en TRU van de transuranen 
(lagere actiniden en plutonium). HM staat voor 'heavy metal'. In de context van nucleaire energie 
worden met zware metalen de actiniden bedoeld.
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Figuur 16: massastromen in de once-through-cyclus



2.1 Economische aspecten
De prijzen voor alle stappen in de front-end zijn in onderstaande tabel weergegeven per kilogram 
uranium. De prijs van de fabricatie van de splijtstofstiften is afkomstig uit [49]. 

Stap Prijs

Front-end

aankoop uranium $100/kg U

conversie $12/kg U

verrijking $105/SWU

fabricatie UOX-splijtstof $275/kg U

Back-end

spent fuel transport $26/kg U

tijdelijke opslag $130/kg U

verpakking $130/kg U

berging van LLW $20/kg U

berging van spent fuel $240/kg U

Tabel 3: once-through fuel cycle eenheidsprijzen

Met deze gegevens kan dan de prijs per kWh elektriciteit van de splijtstofcyclus berekend worden. 
In mijn voorbeeld is N = 24860, R = 2394, A = 22286, Nf = 0,007, Rf = 0,035 en Af = (N · Nf - R · 
Rf)/A = 0,0041. Daarmee wordt SWU = 8835.
Dit geeft voor de front-end:  N · 100 + N · 12 + SWU · 105 + R · 275 = 0,44 c/kWh.
Voor de back-end krijgen we:  R · (26+130+130+240) + A · 20= 0,17 c/kWh.
Totale kostprijs van de splijtstofcyclus: 0,61 c/kWh = 6,1 $/MWh.
Standaard gebruikt men een capaciteitsfactor  van 0,85 voor een PWR. De constructiekosten zijn 
1500 $/kW, met mogelijke afwijkingen tot 300 $/kW.
De capital costs worden: C = 1000·1500·0,1 / (0,85·8760) = 20 $/MWh.
De totale elektriciteitskost is 37,1 $/MWh. De splijtstofcyclus draagt hier slechts voor 16% in bij. 
De uraniumprijs of eventuele heropwerking zullen dus maar een kleine impact hebben op de 
totaalprijs.

1  Doorheen mijn thesis zal ik het aantal SWU's voor de verrijking steeds berekenen voor een stroom verarmd uranium 
(de 'tails' ) die nog 0,4% U-235 bevat. Dit is een waarde die standaard gebruikt wordt. Maar door de sterke stijging van de 
uraniumprijs de laatste jaren, zou het economisch voordeliger zijn om te verrijken tot tails die slechts 0,22% U-235 
bevatten. Om dit mogelijk te maken moet de wereldwijde verrijkingscapaciteit wel verhoogd worden. Naast de 
economische voordelen is het ook duurzamer om dit te doen: men gaat  immers efficiënter om met de grondstoffen.
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Onderdeel Prijs ($/MWh)

Minimum- en 
maximumwaar

de ($/MWh)

Capital costs 20 16 - 24

O & M 10 7 - 13

Splijtstofcyclus 6,1

Ontmanteling 1

Totaal 37,1 30,1 – 44,1

Tabel 4: energiekosten voor de once-through-cylus met PWR

2.2 Technische aspecten
Deze splijtstofcyclus wordt op dit moment toegepast. De technische moeilijkheden en 
onzekerheden liggen hier dus al achter ons.  Voor de definitieve berging van het nucleair afval 
geldt dit natuurlijk (nog) niet.

2.3 Afvalproductie
Figuur 16 toonde ons de voornaamste afvalstromen in de splijtstofcyclus. Het overgrote deel 
ontstaat in de verrijkingsfase: 22286 kg. Dit verarmd uranium is slechts weinig radioactief (minder 
dan natuurlijk uranium) en speelt daarom niet zo'n grote rol in het afvalprobleem, ondanks het 
grote volume. We moeten ons dus focussen op de bestraalde splijtstof. We zien dat voor een 
typische PWR 2,4 ton afval (waarvan 2,28 ton uranium, 27 kg transuranen en 110 kg 
fissieproducten) per TWh elektrisch vermogen geproduceerd wordt. Dit komt overeen met de 
vuistregel 25 ton per jaar voor een 1000 MWe thermische reactor.
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het afval meer in detail. 
Het radiotoxiciteitsverloop en het verloop van de vervalwarmte worden weergegeven in figuren 17 
en 18.  Op korte termijn zijn de fissieproducten de belangrijkste bron van radioactieve straling. Na 
ongeveer honderd jaar neemt plutonium deze rol over. Slechts na enkele honderdduizenden jaren 
bereikt het toxiciteitsniveau het niveau van het natuurlijk uranium. Voor een burn-up van 
50 GWd/tHM is ongeveer 20 t/TWhe nodig. Vermenigvuldigd met de toxiciteit van uranium en 
haar dochterkernen (20 Sv/kg) geeft dit 4.105 Sv/TWhe. 

33



actiniden g/TWh
U233 0,00497
U234 396
U235 17520
U238 2239000

Np237 1305
Pu238 501,9
Pu239 13030
Pu240 6120
Pu241 3644
Pu242 1697
Pu243 0,1774
Pu244 0,0
Am241 101,1

Am242m 2,153
Am243 408,5
Cm242 42,18
Cm243 1,229
Cm244 137,3
Cm245 5,018

fissieproducten g/TWh T1/2 (jaar) A (Bq)
Rb87 683,6 4,8 1010 2,156 106

Sr90 1533 28,64 7,968 1015

Zr93 1336 1,5 106 1,238 1011

Nb94 0,001373 2,0 104 9,545 106

Tc99 2221 2,1 105 1,401 1012

Pd107 673,2 6,5 106 1,285 1010

Sn126 56,33 2,3 105 5,935 1010

I129 515,9 1,6 107 3,374 109

Cs135 940,1 2,3 106 4,053 1010

Cs137 3578 30,17 1,150 1016

Sm147 191,4 1,1 1011 1,604 105

Sm151 42,38 93 4,153 1013

Eu154 71,57 8,8 7,455 1014

Se79 13,98 4,8 105 7,087 109

 

HM 2283912
TRU 26996 

Tabel 5: samenstelling van het afval van de once-through-cyclus met PWR (g/TWh)
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Figuur 17: Radiotoxiciteit van de meest belangrijke isotopen in het afval van de once-through-
splijtstofcyclus met PWR
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Figuur 18: Vervalwarmte van de meest belangrijke isotopen in het afval van de once-through-
splijtstofcyclus met PWR
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Op vlak van toxiciteit zijn de actiniden de gevaarlijkste stoffen. Vermindering van de toxiciteit 
moet dus in de eerste plaats gebeuren door het verminderen van de actinidemassa in het afval. Dit 
kan gerealiseerd worden door een hogere burn-up. Echter, fissieproducten zijn de beweeglijkste 
stoffen in het radioactief afval en moeten ons dus de meeste zorgen baren bij geologische berging. 
Dit wordt ook duidelijk als men kijkt naar de dominante nucliden voor elk concept, zoals 
aangegeven in figuur 19. De hoeveelheid fissieproducten wordt hoofdzakelijk bepaald door het 
aantal splijtingen en dus de geproduceerde energie. Gevaarlijke fissieproducten moeten 
afzonderlijk behandeld worden. Snelle reactoren zouden langlevende deeltjes volledig kunnen 
transmuteren naar korter levende of stabiele. De meest voorkomende fissieproducten 137Cs en 90Sr 
hebben een halfwaardetijd van 30 jaar: transmutatie heeft hier weinig nut. Van de langlevende 
fissieproducten zijn enkel 129I en 99Tc transmuteerbaar. Voor de andere is geologische opberging 
met eventueel een behandeling vooraf de enige oplossing.
In de once-through cyclus wordt de spent fuel in zijn geheel opgeslagen. Figuur 19 is een grafiek 
van de jaarlijkse individuele dosis opgelopen door mensen of dieren die nabij een bergingsfaciliteit 
zouden leven. Voor de drie Europese projecten blijft deze dosis twee grootteorden onder de 
natuurlijke dosis. Voor Yucca Mountain is dit niet het geval: daar wordt de opgelopen dosis op een 
bepaald moment zelfs even groot als de natuurlijke dosis. Dit betekent een bijkomend risico voor 
mens en milieu, wat onaanvaardbaar is.
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[50]
Berging kan pas gebeuren na een afkoelingsperiode van 50 jaar. Op dat moment straalt de totale 
massa spent fuel nog 1600W/TWh uit. Als we naar de limietwaarde van 300 W per meter mikken, 
is 5,33 m galerij nodig per terawatt uur elektrisch vermogen geproduceerd in deze splijtstofcyclus.

2.4 Duurzaamheid
- Over het efficiënt gebruik van de grondstoffen kunnen we kort zijn. Slechts 0,5% van het 

ontgonnen uranium wordt nuttig gebruikt voor energieproductie. In de once-through cyclus 
wordt dus allesbehalve duurzaam omgesprongen met energiebronnen.

- De afvalproductie is maximaal. Al het uranium dat uit de mijnen naar boven gehaald wordt, is 
op het einde van de cyclus afval geworden. We moeten wel het onderscheid maken tussen 
schadelijke en onschadelijke afvalstoffen. Het 'onschadelijk' afval is het verarmd uranium dat 
ontstaat bij verrijking. Echt onschadelijk is dit natuurlijk niet, het betreft hier nog steeds 
radioactief materiaal. Men moet er dus voor waken dat berging van dit zogenaamd 
onschadelijk materiaal op de juiste plaats en onder de juiste condities gebeurt, zodat het milieu 
er toch geen schade van ondervindt. Gelukkig is dit normaal gezien geen probleem. Wat betreft 
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Figuur 19: Jaarlijkse individuele dosis voor de verschillende bergingsconcepten [50]



de schadelijke stoffen (in dit geval de spent fuel), is er maar één richtlijn: zo veel mogelijk 
minimaliseren. In deze cyclus gebeurt dit op geen enkele wijze. Wat eventueel wel kan, is 
vermindering van de hoeveelheid van de bestraalde splijtstof door een hogere burn-up. Dit leidt 
weliswaar niet tot een even grote vermindering in de radiotoxiciteit. Er is immers een grotere 
opbouw van lagere actiniden. Zoals in de volgende paragrafen zal aangetoond worden, ontstaat 
voor een BWR met een burn-up van 40000 MWd/tHM 1,7 kg lagere actiniden per TWh. Voor 
een CANDU-reactor met een burn-up van 7928 MWd/tHM is dit slechts 0,5 kg/TWh.
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3 De once-through-cyclus met een BWR

Dezelfde cyclus kan ook gedaan worden met een kokendwaterreactor. De verschillen met een 
drukwaterreactor zijn niet groot: BWR's hebben een iets lagere burn-up en verrijkingsgraad. Hier 
toon ik de resultaten voor een BWR met verrijkingsgraad van 3% en een burn-up van 40000 
MWd/tHM. Dit heeft als eerste gevolg dat er een grotere hoeveelheid natuurlijk uranium nodig is 
om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken. Figuur 20 geeft de massastromen voor deze cyclus. 
De massastromen zijn opnieuw berekend op basis van de resultaten uit ORIGEN-ARP.

39

Figuur 20: massastromen in de once-through-cyclus met BWR



3.1 Economische aspecten
De eenheidsprijzen voor de verschillende componenten van front- en back-end zijn identiek aan die 
van de once-through-cyclus met een PWR.
N = 28167, R = 3250, A = 24917, Nf = 0,007, Rf = 0,030 en Af = (N · Nf - R · Rf)/A = 0,004.
Dus is SWU = R∙V(Rf) + A∙V(Af) – N∙V(Nf) = 9389.
Dit geeft voor de front-end:  N · 100 + N · 12 + SWU · 105 + R · 275 = 0,50 dollarcent/kWh.
Voor de back-end krijgen we:  R · (26+130+130+240) + A · 20= 0,22 dollarcent/kWh.
Totale kostprijs: 0,72 dollarcent/kWh = 7,2 $/MWh.
De lagere verrijkingsgraad die gehaald moet worden, weegt duidelijk niet op tegen de grotere 
massastromen die in elke fase van deze splijtstofcyclus optreden. Zelfs het aantal Separative Work 
Units is gestegen.
De andere kostaspecten zijn identiek aan die van een PWR. De totale elektriciteitskost wordt dus 
38,2 $/MWh.

Onderdeel Prijs ($/MWh)

Minimum- en 
maximumwaarde 

($/MWh)

Capital costs 20 16 - 24

O & M 10 7 - 13

Splijtstofcyclus 7,2

Ontmanteling 1

Totaal 38,2 31,2 – 45,2

Tabel 6: energiekosten voor once-through-cyclus met BWR

3.2 Afvalproductie
De afvalmassa's zijn als gevolg van de kleinere verrijkingsgraad en burn-up groter dan voor een 
PWR. Hier is er 24917 kg verarmd uranium en 3250 kg HLW.
De isotopische samenstelling van het nucleair afval van deze kringloop (opnieuw berekend met 
ORIGEN-ARP) is gegeven in tabel 7. CARL 2.1. berekende voor ons de radiotoxiciteit en 
vervalwarmte over het verloop van de tijd (zie figuren 21 en 22). 
De verschillen voor de toxiciteit met de PWR-once-through-cyclus zijn erg klein. 
Voor de gegenereerde warmte, en dus voor de berging, is er wel een verschil. Vijftig jaar na 
ontlading is de vervalwarmte gedaald tot 1300 W/TWh. Daardoor zou slechts 4,33 m galerij nodig 
zijn om al het hoogactief afval van 1 TWh elektrische energie gegenereerd in een BWR te bergen. 
Hoewel er dus een grotere massa bestraalde splijtstof is, neemt ze bij geologische berging toch 
minder plaats in. 
Per lopende meter galerij komt op die manier 750 kg verbruikte splijtstof te liggen. Dit lijkt een 
grote hoeveelheid, maar in die galerijen is plaats genoeg daarvoor. Eén kubieke meter uranium 
weegt 10,9 ton. Aangezien het grootste deel van de spent fuel uit uranium bestaat, kunnen we 
ruwweg stellen dat 10 ton afval overeenkomt met 1 m³. Die 750 kg neemt dan een volume in van 
75000 cm³ of 100 cm x π/4 x (30,5)² cm. Er is dus genoeg plaats om de 3250 kg afval die per TWh 
gegenereerd wordt in 4,33 m galerij te bergen.
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actiniden g/TWh
U233 0,006
U234 570,4
U235 33620
U238 3091000

Np237 1005
Pu238 360,2
Pu239 15740
Pu240 6223
Pu241 2916
Pu242 977,3
Pu243 0
Pu244 0
Am241 440,5

Am242m 8,61
Am243 171,2
Cm242 35,03
Cm243 0,6863
Cm244 35,16
Cm245 0,9867

fissieproducten g/TWh T1/2 (jaar) A (Bq)
Rb87 625,5 4,8 1010 1,973 106

Sr90 1287 28,64 6,689 1015

Zr93 1207 1,5 106 1,193 1011

Nb94 0,001147 2,0 104 7,974 106

Tc99 2024 2,1 105 1,277 1012

Pd107 499,9 6,5 106 9,542 109

Sn126 45,52 2,3 105 4,796 1010

I129 446,5 1,6 107 2,920 109

Cs135 1506 2,3 106 6,493 1010

Cs137 2850 30,17 9,160 1015

Sm147 505,1 1,1 1011 4,233 105

Sm151 41,72 93 4,0881013

Eu154 42,23 8,8 4,399 1014

Se79 12,34 4,8 105 6,256 109

 

HM 3153104
TRU 27914

Tabel 7: samenstelling van het afval van de once-through-cyclus met BWR (g/TWh)
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Figuur 21: Radiotoxiciteit van de meest belangrijke isotopen in het afval van de once-through-
splijtstofcyclus met BWR
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Figuur 22: Vervalwarmte van de meest belangrijke isotopen in het afval van de once-through-
splijtstofcyclus met BWR
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4 De once-through-cyclus met een CANDU-reactor

CANDU-reactoren zijn de Canadese zwaarwaterreactoren. Zwaarwaterreactoren gebruiken 
natuurlijk uranium als splijtstof. In de once-through-cyclus voor CANDU-reactoren is er dus geen 
verrijkingsfase. Door het gebruik van natuurlijk uranium als splijtstof kunnen niet zo'n hoge burn-
ups bereikt worden, typisch zo'n 7500 MWd/tHM. Ook ontstaat er een grote massa nucleair afval. 
Waar bij de PWR en BWR het grootste deel van het afval verarmd uranium was, is het enige afval 
dat hier geproduceerd wordt de bestraalde splijtstof. Dit leidt tot erg grote hoeveelheden high level 
waste. De massastromen zijn weergegeven in figuur 23.
De hier gebruikte resultaten zijn voor ORIGEN-berekeningen bij een burn-up van 7928 MWd/t. Dit 
komt overeen met 16424 kg/TWh (voor een efficiëntie van 32%).

43

Figuur 23: massastromen in de once-through-cyclus met CANDU



4.1 Economische aspecten
Voor de front-end zijn de kostprijzen van de verschillende stappen lichtjes anders dan bij 
lichtwaterreactoren. Aankoop en conversie van natuurlijk uranium blijft uiteraard even duur. De 
fabricatie van de splijtstofstaven is echter een stuk goedkoper. Zoals reeds gezegd, is er geen 
verrijkingsfase. Deze twee factoren reduceren de front-end-kosten van 4,4 $/MWh voor een PWR 
en 5 $/MWh voor een BWR tot slechts 2,9 $/MWh voor een CANDU-reactor.
Ook in de back-end verschillen de eenheidsprijzen nogal. Door de lage burn-up is de fractie 
transuranen en fissieproducten klein, wat transport en berging gemakkelijker en dus goedkoper 
maakt. Dit geldt althans per massa-eenheid uranium. Als we dit per energie-eenheid bekijken, 
moeten we rekening houden met de grote massa's in deze splijtstofcyclus. Zo komen de kosten van 
de back-end toch terug op het niveau van de once-through-cycli met lichtwaterreactoren.

Stap Prijs

Front-end

aankoop uranium $100/kg U

conversie $12/kg U

fabricatie UOX-splijtstof $65/kg U

Back-end

spent fuel transport $13/kg U

berging van spent fuel $73/kg U

Tabel 8: once-through fuel cycle eenheidsprijzen voor CANDU
bronnen: http://www.uranium.info/  en [44]

N = 16424 kg/TWh.
Front-end:  N · 100 + N · 12  + N · 65 = 0,29 dollarcent/kWh.
Back-end:  N · (13+73) = 0,14 dollarcent/kWh.
Totale kostprijs: 0,43 dollarcent/kWh = 4,3 $/MWh.

De totale kostprijs van de splijtstofcyclus ligt een stuk lager dan bij lichtwaterreactoren. Een 
belangrijke kost die hierbij niet in rekening gebracht is, is die van het zwaar water. Het zwaar water 
is een grote initiële investering die niet nodig is bij lichtwaterreactoren, en de uiteindelijke kostprijs 
van de geproduceerde elektriciteit een stuk de hoogte in jaagt. Daardoor kunnen andere types 
reactoren nog steeds concurreren met CANDU-reactoren.
Onder natuurlijke omstandigheden is 1 watermolecule op 3200 'halfzwaar' water (HDO). Door 
distillatie of electrolyse kan HDO van H2O gescheiden worden. Eens HDO een significante fractie 
uitmaakt van het water, zal ook zwaar water (D2O) meer beginnen voorkomen. De watermoleculen 
wisselen immers constant waterstof-, deuterium- en tritiumatomen uit. Door een opeenvolging van 
distillaties of electrolyses kan men dus zwaar water produceren. [51] 
Dit proces kost ongeveer 300 $/kg D2O.  Een typische CANDU-reactor heeft 450 ton zwaar water 
nodig.[52]  De totale kostprijs van het zwaar water is dus 135 miljoen dollar, of 135 $/kWe. Met de 
formule voor de capital costs kunnen we de prijs per energie-eenheid berekenen. We bekomen 
1000·0,1·135 / 0,9·8760 = 1,71 $/MWh.
De O&M kosten verschillen niet van die van een PWR of BWR. Een CANDU moet niet stilgelegd 
worden voor herlading van de splijtstof. Daardoor hebben ze een hogere capaciteitsfactor (0,9) en 
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dalen de 'capital costs'.  C = 1000·1500·0,1 / (0,9·8760) = 19 $/MWh.
Voor de totale elektriciteitskost bekomen we op die manier 36,0 $/MWh.

Onderdeel Prijs ($/MWh)

Minimum- en 
maximumwaar

de ($/MWh)

Capital costs 19 15,2 – 22,8

Zwaar water 1,7

O & M 10 7 - 13

Splijtstofcyclus 4,3

Ontmanteling 1

Totaal 36,0 29,2 – 42,8

Tabel 9: energiekosten voor once-through-cyclus met CANDU

4.2 Afvalproductie
Het totale afvalvolume is niet speciaal groot (het is zelfs kleiner dan bij de lichtwaterreactoren), 
maar bestaat wel enkel uit hoogactief afval. Dat zal het grootste probleem vormen voor de once-
through-cyclus met een CANDU-reactor. Maar ook de radiotoxiciteit en de vervalwarmte liggen 
hoger als gevolg van de grotere massa HLW. De samenstelling van de verbruikte splijtstof is 
gegeven in tabel 10. Het verloop van de toxiciteit en de warmtegeneratie zijn uitgezet in figuren 24 
en 25.
Met analoge berekeningen als bij de once-through-cyclus met PWR- of BWR-reactoren, komen we 
tot een benodigde galerijlengte van 6,33 m/TWh. Het totale volume is wel gestegen tot 1,64 m³, 
ofwel 6,33 m x π/4 x (57,4 cm)².  De maximale diameter is echter maar 42,5 cm. De galerijlengte 
wordt hier dus bepaald door het volume afval en niet meer door de vervalwarmte.
We krijgen: 16424 cm³ / ( π/4 x (42,5 cm)² ) = 11,58 m.
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actiniden g/TWh
U233 0,00347
U234 0,706
U235 33504
U238 16177499

Np237 450
Pu238 65
Pu239 41716
Pu240 17902
Pu241 3826
Pu242 1138
Pu243 0,2989
Pu244 0
Am241 30

Am242m 0,4
Am243 54,2
Cm242 6,88
Cm243 0,078
Cm244 4,06
Cm245 0,026

fissieproducten g/TWh T1/2 (jaar) A (Bq)
Rb87 977,5 4,8 1010 2,890 106

Sr90 2102 28,64 1,080 1016

Zr93 1839,5 1,5 106 1,746 1011

Nb94 0,002283 2,0 104 1,608 107

Tc99 3383 2,1 105 2,154 1012

Pd107 971 6,5 106 1,848 1010

Sn126 88,2 2,3 105 4,029 1010

I129 725,9 1,6 107 4,656109

Cs135 354,8 2,3 106 1,513 1010

Cs137 5025,7 30,17 1,610 1016

Sm147 96,4 1,1 1011 7,893104

Sm151 39,9 93 3,762 1013

Eu154 38,8 8,8 3,786 1014

Se79 19,7 4,8 105 6,880 109

 

HM 16276199
TRU 65195

Tabel 10: samenstelling van het afval van de once-through-cyclus met CANDU (g/TWh)
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Figuur 24: Radiotoxiciteit van de meest belangrijke isotopen in het afval van de once-through-
splijtstofcyclus met CANDU
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Figuur 25: Vervalwarmte van de meest belangrijke isotopen in het afval van de once-through-
splijtstofcyclus met CANDU 
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5 Vergelijking tussen de verschillende reactoren in 

een once-through-cyclus

5.1 Economische aspecten
Een economische vergelijking is snel gemaakt: de CANDU-reactor is in een once-through-cyclus 
1,1 $/MWh goedkoper en de BWR 1,1 $/MWh duurder dan de PWR. Deze verschillen zijn te klein 
om de keuze tussen deze drie reactoren ervan te laten afhangen, zeker met de grote foutenmarges.

minimum 
($/MWh)

centrale 
schatting 
($/MWh)

maximum 
($/MWh)

CANDU 29,2 36,0 42,8

PWR 30,1 37,1 44,1

BWR 31,2 38,2 45,2

Tabel 11: vergelijking kostprijzen once-through-cyclus met CANDU, PWR en BWR

5.2 Afvalproductie
Het verloop van de radiotoxiciteiten van een PWR en een BWR in een once-through-cyclus zijn 
amper van elkaar te onderscheiden. Ze bereiken het natuurlijk toxiciteitsniveau van uranium (rode 
lijn op figuur 26) na respectievelijk 153000 en 154000 jaar. De CANDU-reactor doet het slechter. 
Nadat de kortlevende fissieproducten vervallen zijn, ligt het toxiciteitsniveau van het afval van de 
CANDU-reactor steeds hoger dan dat van de twee lichtwaterreactoren. In de periode 1000 tot 
100000 jaar na ontlading uit de reactor is de bestraalde CANDU-splijtstof zelfs drie keer 
radiotoxischer, zoals te zien op figuur 26.
De massa verarmd uranium is ongeveer gelijk voor de twee lichtwaterreactoren. Het volume 
daarvan is iets meer dan twee kubieke meter. De CANDU-reactor heeft geen verarmd uranium als 
afval.
Ook wat betreft de massa van het hoogactief afval, zijn er grote verschillen. De lichtwaterreactoren 
genereren 2394 kg/TWh (PWR) of 3250 kg/TWh (BWR). Bij de zwaarwaterreactor is dit 
16424 kg/TWh. Het spreekt voor zichzelf dat  deze grote volumes problemen met zich mee 
brengen bij de geologische berging van het nucleair afval. Voor een PWR is 5,33 m bergingsgalerij 
nodig per TWh, voor een BWR 4,33 m. Bij een CANDU-reactor is dit, als we  de toegestande 
diameter van de galerijen behouden, 11,58 m.
Een vergelijking van de vervalwarmte is nog eens geplot op figuur 27.
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Figuur 26: Totale radiotoxiciteit van het afval van de verschillende reactoren in de 
once-through-splijtstofcyclus (Sv/TWh)
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Figuur 27: Totale vervalwarmte van het afval van de verschillende reactoren in de 
once-through-splijtstofcyclus
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5.3 Duurzaamheid
De tijd dat het afval radiotoxischer blijft dan natuurlijk uranium, is voor de drie cycli nagenoeg 
gelijk.
Op vlak van massa hoogactief afval doen beide lichtwaterreactoren het beter dan de 
zwaarwaterreactor, die voor excessief grote hoeveelheden high-level waste zorgt. De CANDU-
reactor verbruikt wel minder natuurlijke grondstoffen per terawatt uur, maar dit is 'slechts' een 
reductie van 30 à 40 procent, tegenover een afvalproductie van 5 tot 7 keer die van 
lichtwaterreactoren. Ondanks de lage kosten voor de splijtstofcyclus en het voordeel van 'online 
refueling', kan de CANDU-reactor zoals reeds eerder uitgelegd, toch niet onder het niveau van een 
doorsnee LWR blijven. De Canadese zwaarwaterreactor is dus zeker niet de meest duurzame optie.
De vergelijking tussen een drukwaterreactor en een kokendwaterreactor is eenvoudiger. De BWR 
is duurder, minder zuinig met grondstoffen en produceert meer HLW dan de PWR. We kunnen dus 
stellen dat van de drie beschouwde thermische reactoren de PWR de meest duurzame is.

PWR BWR CANDU
natuurlijk U (kg) 24680 28167 16424
verarmd U (kg) 22286 24917 0
HLW (kg) 2394 3250 16424
Terugvaltijd (jaar) 153155 154387 161656
Volume HLW (m³) 0,24 0,33 1,64
galerijlengte (m) 5,33 4,33 11,58

Tabel 12: vergelijking afvalaspecten once-through-cyclus met PWR, BWR en CANDU

De verschillen tussen de PWR en de BWR in uitputting van de natuurlijke grondstoffen en 
afvalproductie, en daarmee samenhangend de economische kosten en dus ook de duurzaamheid, 
zijn een rechtstreeks gevolg van het verschil in burn-up. Een reactor met hogere burn-up leidt tot 
betere resultaten op al deze vlakken. Dit is dan ook de reden waarom men in de hedendaagse 
reactoren naar steeds hogere burn-ups streeft.
BWR's hebben enkele nadelen vergeleken met PWR's waardoor hogere burn-ups moeilijker te 
bereiken zijn. Omdat het water in de primaire kring kookt, kan men geen boorzuur toevoegen. De 
reactiviteitscontrole gebeurt dus enkel met controlestaven. De vermogensverdeling in 
kokendwaterreactoren is ook minder homogeen. Bij eenzelfde globaal vermogen kunnen dus 
hogere plaatstelijke piekvermogens voorkomen dan bij een PWR.
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6 De MOX-optie

In deze cyclus wordt de splijtstof na bestraling eenmaal heropgewerkt en gerecycleerd als MOX-
splijtstof. De bestraalde MOX-splijtstof wordt niet meer heropgewerkt.  Heropwerkingsfabrieken 
zijn er in La Hague (Frankrijk), Sellafield (UK), Mayak (Rusland) en Tokai (Japan). Die in 
Sellafield (UK) werd gesloten midden 2005. 

Op figuur 28 zijn de massastromen schematisch weergegeven. Deze figuur heb ik gemaakt op basis 
van eigen berekeningen en resultaten van simulaties met ORIGEN-ARP. De reactor die ik hierbij 
gebruikt heb is een PWR. Deze was immers de meest duurzame van de drie reactoren beschouwd 
bij de once-through-cyclus. De drukwaterreactoren met een kern van zuivere UOX-splijtstof 
werken met 3,5% verrijkt uranium en bij een burn-up van 50000 MWd/tHM. Die met een kern van 
70% UOX- en 30% MOX-splijtstof werken bij een burn-up van 55000 MWd/tHM. De 
uraniumsplijtstofstaven zijn dan 4% verrijkt. Bij opwerking veronderstel ik verliezen van 0,1%. 

51

Figuur 28: massastromen in de MOX-cyclus



Het gerecycleerd uranium wordt opnieuw gebruikt in de verrijkingsfase. Bij fabricage van MOX-
splijtstofstiften wordt al het plutonium gebruikt. MOX bestaat voor 91,5% uit verarmd uranium, en 
voor 8,5% uit plutonium (waarvan ongeveer de helft Pu-239 en 15% Pu-241 is). Op die manier 
bekomen we dat de reactoren op zuivere UOX-splijtstof voor 62% van het vermogen zorgen en de 
reactoren met MOX-splijtstof voor de resterende 38%. De bestraalde UOX-splijtstof (uit alle 
reactoren) wordt heropgewerkt. De bestraalde MOX-splijtstof is te radioactief hiervoor en komt 
volledig onder HLW terecht.

6.1 Economische aspecten
De kostprijs van de front-end van de PWR-MOX-cyclus kan op dezelfde manier berekend worden 
als voor de once-through-cyclus.  De eenheidsprijzen voor de back-end heb ik berekend met 
waarden uit [44], zie appendix A. De prijs van heropwerking varieerde nogal in de loop der jaren. 
Daarvoor heb ik dus recentere gegevens gebruikt [49]. Nu kunnen we opnieuw de prijs per kWh 
berekenen. 
N = 20916, R1 = 1448, R2 = 630, R = R1 + R2 = 2114, A = 20781, MOX = 270,
LLW = 20534, HLW = 382, 
Nf = 0,007, Rf1 = 0,035, Rf2 = 0,04 en Af = (N · Nf - R · Rf)/A = 0,004. 
SWU = 8308
Dit geeft voor de front-end:  N · 100 + N · 12 + SWU · 105 + R · 275 + MOX · 1500 = 4,4 $/MWh.
De lagere massa's die behandeld moeten worden zorgen voor een kleine daling vergeleken met de 
once-through-cyclus. Deze positieve trend wordt echter tegengewerkt door de hoge 
fabricatiekosten van MOX-splijtstof, met een status quo als gevolg.
Voor de back-end krijgen we:  R · (10+25) + R · 1000 + HLW · (600+150+270) + A · 20 = 
3,0 $/MWh. De back-end is verdubbeld in kostprijs. Dit is volledig toe te schrijven aan de kosten 
van de heropwerking. Totale kostprijs: 0,74 dollarcent/kWh = 7,4 $/MWh.
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Stap Prijs

Front-end

aankoop uranium $100/kg U

conversie $12/kg U

verrijking $105/SWU

fabricatie UOX-splijtstof $275/kg U

fabricatie MOX-splijtstof $1500/kg U

Back-end

spent fuel transport $10/kg U

tijdelijke opslag $ 25/kg U

heropwerking $1000/kg U

HLW verglazing $600/kg U

HLW tijdelijke opslag $150/kg U

berging van LLW $ 20/kg U

berging van HLW $ 270/kg U

Tabel 13: eenheidsprijzen voor de verschillende stappen in de MOX-cyclus

De capital costs zijn gelijk aan die van de PWR in een once-through-cyclus. De operatiekosten 
zullen wellicht iets groter zijn. Herladen van de kern is ingewikkelder geworden. Hetzelfde geldt 
voor de bediening van de controlestaven: de neutronenflux in de MOX-splijtstofstaven is kleiner 
dan die in de UOX-staven bij zelfde vermogen. Ik reken hiervoor 2 $/MWh extra aan. De totale 
elektriciteitskost komt daarmee op 40,4 $/MWh.

Onderdeel Prijs ($/MWh)

Minimum- en 
maximumwaar

de ($/MWh)

Capital costs 20 16 - 24

O & M 12 9 - 15

Splijtstofcyclus 7,4

Ontmanteling 1

Totaal 40,4 33,4 – 47,4

Tabel 14: energiekosten voor de once-through-cylus met PWR

Voor de kostprijs van de volledig splijtstofcyclus is de stijging tengevolge van plutoniumrecyclage 
slechts 5,5%. Het niet zo grote economische verschil in de splijtstofcyclus wordt afgezwakt door de 
capital costs en de ontmantelingskosten. Deze zijn beiden even groot als  bij de once-through-
cyclus. De operatiekosten liggen dan weer hoger. Verder spelen ook de verschillende situaties (b.v. 
reactortype) en opinies (b.v. inzake veiligheid en milieu) van land tot land een rol in de beslissing 
tussen directe berging of heropwerking.
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6.2 Technische aspecten
Ook hier zijn de grootste technische problemen van de baan. Opwerking wordt al gedaan sinds de 
eerste fabricatie van kernbommen in de Tweede Wereldoorlog en is sindsdien blijven evolueren. 
De eerste industriële tests van MOX-splijtstof in nucleaire reactoren werden gedaan in 1963 in BR3 
in Mol. Tussen 1980 en 1984 werden in België 4 en in Frankrijk 28 PWR's gebouwd, die voorzien 
waren om MOX-splijtstof te gebruiken. Sindsdien is gebruik van plutonium als splijtstof hier een 
normale zaak geworden. Reactoren moeten lichtjes aangepast worden om een 30% MOX-kern te 
kunnen gebruiken. Voor een kern met meer dan 50% MOX, zijn er grotere aanpassingen nodig.

6.3 Afvalproductie
In deze paragraaf bekijken we wat de invloed van de uranium-en plutoniumrecyclage is op de 
afvalproductie. Uit vergelijking met de once-through cyclus kan maar één conclusie getrokken 
worden: plutoniumrecyclage doet weinig voor het laagradioactief afval, maar veel voor het 
hoogradioactieve. De hoeveelheid verarmd uranium is teruggebracht van 22 naar 20 ton per TWh. 
De enige oorzaak van dit verschil is de lagere hoeveelheid grondstoffen die nodig is door de 
recyclage van uranium en plutonium. Voor het hoogactief afval is de situatie helemaal anders. De 
massa HLW is door het afscheiden van uranium en plutonium gereduceerd van 2,4 ton naar amper 
382 kg per TWh: ruim 6 keer minder! Nog steeds bestaat het voor het grootste deel uit uranium, 
hoewel ook de fissieproducten nu ook een groot deel uitmaken. De transuranenmassa is afgenomen 
van 27 naar 10 kg. Deze daling is louter toe te schrijven aan de recyclage van plutonium; de massa 
van de lagere actiniden is zelfs gestegen.
Kijken we nu naar de samenstelling van de bestraalde splijtstof.
De eerste kolom in tabel 15 geeft de isotopische samenstelling van het afval uit een PWR met 
zuivere uraniumsplijtstof, genormeerd voor 1 TWhe. Dit is dus precies de once-through-cyclus met 
een PWR. De tweede kolom doet het zelfde, maar nu bestaat de splijtstof uit 70% UOX en 30% 
MOX. De derde kolom toont wat er overblijft van dit afval nadat de UOX-splijtstof heropgewerkt 
is. De laatste kolom tenslotte geeft de samenstelling van de totale massa hoogactief afval voor de 
cyclus die ik in deze paragraaf bespreek. In tabel 16 wordt getoond in welke mate de verschillende 
isotopen van plutonium voorkomen. Pu-239 is nog steeds het meest voorkomende isotoop, maar 
zijn aandeel is door de versplijting van 52% naar 37% gedaald. Na reprocessing van de UOX-
splijtstofstiften, toont het effect van de versplijting zich nog meer: Pu-239 is nu slechts een klein 
kwart meer van de totale massa plutonium. Het aandeel Pu-240 blijft daarentegen ongeveer 
constant. Zoals ik verder zal uitleggen, is dit een goede zaak voor non-proliferatie. 
Het plutonium dat gerecycleerd wordt uit de UOX-splijtstof, is proliferatiegevoeliger. De 
samenstelling van het plutonium in de uraniumsplijtstof met een verrijkingsgraad van 4% is 
nagenoeg hetzelfde als dat uit de reactor met zuivere uraniumkern.
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100% UOX
100% UOX-
MOX voor 

UOXreprocessing

100% UOX-MOX 
na 

UOXreprocessing

62% UOX + 
38% UOX-MOX

na UOXreprocessing
U233 0,00 0,00 0,00 0,00
U234 396 26 19 7
U235 17520 12780 4395 1681
U238 2239000 2168000 647023 247257
Np237 1305 1105 1491 1376
Pu238 502 1234 566 215
Pu239 13030 13270 3326 1272
Pu240 6120 8176 3150 1201
Pu241 3644 5275 2156 822
Pu242 1697 8030 6144 2336
Pu243 0,18 0,63 0,46 0,17
Pu244 0,00 0,00 0,00 0,00
Am241 101 321 321 185

Am242m 2,2 7,1 7,1 4,0
Am243 409 3651 3651 1641
Cm242 42 184 184 96
Cm243 1,2 8,8 8,8 4,1
Cm244 137 2523 2523 1044
Cm245 5 117 117 48

HM 2283912 2224708 675082 259187
TRU 26996 43903 23645 10242

U 2256916 2180806 651437 248945
Pu 24993 35986 15342 5846
MA 2002 7917 8303 4397
FP* 11856 16147 16147 13487

Tabel 15: actiniden in bestraalde splijtstof (g/TWh)
* dit zijn enkel de fissieproducten die gebruikt worden in CARL 2.1
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100% 
UOX

100% UOX-MOX 
voor 

UOX-reprocessing

100% UOX-MOX 
na 

UOX-reprocessing

62% UOX + 
38% UOX-MOX 

na 
UOX-reprocessing

Pu238 2 3 4 4
Pu239 52 37 22 22
Pu240 24 23 21 21
Pu241 15 15 14 14
Pu242 7 22 40 40

Tabel 16: samenstelling van het plutonium in bestraalde splijtstof (%)

In figuur 29 is de radiotoxiciteit uitgezet voor de belangrijkste stoffen in het afval geproduceerd in 
deze splijtstofcyclus. Erg grote verschillen met de once-through-cyclus zijn er niet. Het aandeel van 
plutonium is gedaald, ten koste van een grotere radiotoxiciteit van curium en americium. Bij de 
MOX-optie ligt het toxiciteitsniveau na verval van de fissieproducten wel 2 tot 4 keer lager. Het 
referentieniveau wordt daardoor al na 79000 jaar bereikt, een halvering ten opzichte van de once-
through-cyclus.
 
Een ander, minstens even belangrijk aspect voor de berging van nucleair afval is de hitte die erdoor 
afgegeven wordt. Deze is weergegeven op figuren 30 en 31. Kort na verwijdering uit de reactor is 
de totale warmte-afgifte van de splijtstof van de MOX-cyclus groter dan die van de once-through. 
De vervalwarmte van het verglaasd afval daalt echter veel sneller. Na ongeveer dertig jaar wordt de 
totale warmte-afgifte van beide cycli gelijk. Daarna blijft ze steeds kleiner voor de spent MOX 
fuel. Dit heeft zijn voordelen voor de definitieve berging van het nucleair afval. 
Als men ten eerste het afval meer dan dertig jaar laat afkoelen alvorens het te bergen, neemt 
bestraalde splijtstof uit de MOX-cyclus (hiermee bedoel ik spent MOX en verglaasd afval samen) 
daarbij minder plaats in dan bestraalde, niet-opgewerkte UOX-splijtstof. In de praktijk moet men 
een afkoelingsperiode van vijftig jaar voorzien vooraleer berging van het afval uitvoerbaar wordt. 
De massa (en dus ook het volume) van het afval van de MOX-optie is ongeveer 8,5 keer kleiner 
dan het afval uit de once-through-cyclus. Het bergingsvolume is evenwel niet met een factor 8 
verkleind: de hitte in de bergingsplaats zou veel te groot worden. Rekening houdend met de 
vuistregel 300 W per meter, bekomt men voor een afkoelingstijd van 50 jaar, een galerijlengte van 
7 m/TWh.
Tot nu toe hebben we nog geen rekening gehouden met het verschil tussen verglaasd afval (de 
verliezen bij heropwerking) en bestraalde MOX-splijtstof. De warmtegeneratie door verglaasd 
HLW neemt veel sneller af dan dat van bestraalde splijtstof. Dit zou de deur kunnen openen voor 
een andere bergingsstrategie. Tussen de glascontainers is er namelijk nog ruimte om nieuwe 
containers te plaatsen, wat een serieuze plaatsbesparing kan betekenen.
Een voorbeeld: na een afkoelingsperiode van 55 jaar, wordt verglaasd afval van 900 W (afkomstig 
van de elektriciteitsproductie van 1 TWh) opgeborgen in 4 meter galerij. Nog 55 jaar later is dit 
vermogen gedaald naar 250W. Plaatsing van nieuwe containers met een vermogen van 900W 
tussen de oude geeft dan een totaal vermogen van 1150 W per 4 meter galerij, nog steeds binnen de 
vooropgestelde limieten. Zonder deze strategie zou 2x900/300 m = 6 m nodig geweest zijn: 
anderhalf keer zo veel. Voor spent fuel zou men deze strategie uiteraard ook kunnen toepassen. Het 
probleem is hier dat de warmtegeneratie in de periode van 50 jaar na de berging nog niet halveert. 
Als men ze met een factor vier zou willen verkleinen, moet men zo'n 300 jaar wachten. Dat maakt 
toepassing van die strategie erg onpraktisch.
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Nu moeten we nog controleren of er inderdaad voldoende plaats is om die nieuwe containers tussen 
te schuiven. In totaal is er 112 kg verglaasd afval. Een halve ton verglaasd afval neemt ongeveer 
één kubieke meter in. 112 kg neemt dus 0,22 m³ in. Dit volume mag 2 m innemen in de galerij. De 
afmetingen worden dan: 2 m  x π/4 x (37,8 cm)². Dit past dus nog net in de bergingsgalerijen. 
Dankzij deze tactiek is slechts 4/2 + 600W/300 = 4 m galerij nodig. Bij de once-through-cyclus met 
PWR was dit nog 5,33 m.
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Figuur 29: Radiotoxiciteit van de meest belangrijke isotopen in het afval van de MOX-splijtstofcyclus
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Figuur 30: vervalwarmte van verschillende vormen van nucleair afval
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Figuur 31: vervalwarmte van verschillende vormen van nucleair afval
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6.4 Proliferatie
Omdat de bestraalde UOX-splijtstof heropgewerkt wordt, en er dus plutonium gescheiden wordt, 
zorgt deze splijtstofcyclus voor een zeker proliferatiegevaar. In principe kan elke samenstelling van 
plutoniumisotopen gebruikt worden om een kernbom mee te maken. Er zijn echter verschillende 
categorieën, die elk een verschillend risico vormen (zie tabel 17). Om een kernwapen te maken, is 
Pu-239 nodig, de andere plutoniumisotopen zorgen daarentegen voor bijkomende problemen. In de 
eerste plaats is er Pu-240, waarvoor spontane fissie een redelijk belangrijk vervalmechanisme is. 
Daardoor zijn er veel extra neutronen in het plutonium, zodat de kans bestaat dat de kettingreactie 
in de bom te vroeg in werking gezet wordt. Daarnaast vervalt Pu-238 snel, met een grote 
hittegeneratie tot gevolg. Ten derde is er Am-241 (afkomstig van Pu-241) die een sterke 
gammastraler is. Dit bemoeilijkt het hanteren van het materiaal aanzienlijk. Op basis van de 
concentratie Pu-240 zijn typische isotopische samenstellingen van plutonium in verschillende 
klassen onderverdeeld. Weapons grade plutonium heeft een concentratie van minimum 92% Pu-
239 en maximaal 7% Pu-240. Dit is het resultaat van een korte bestraling in een reactor, speciaal 
met de bedoeling om er een kernwapen mee te maken. Ivory grade is een 'kwalitatief hoogstaande' 
vorm hiervan. Reactor grade plutonium is plutonium met een samenstelling zoals in spent UOX 
fuel, MOX grade plutonium zoals in spent MOX fuel. Bestraalde MOX-splijtstof wordt in de hier 
besproken splijtstofcyclus niet meer heropgewerkt en vormt dus geen groot risico. Het blanket van 
een fast breeder brengt een groot proliferatiegevaar met zich mee, zoals duidelijk te zien in de 
tabel. Verder bestaat er ook nog fuel grade plutonium, met 7 tot 18% Pu-240. Dit kan bijvoorbeeld 
afkomstig zijn van zwaarwaterreactoren. De enige vorm van plutonium die realistisch gezien niet 
gebruikt kan worden voor het maken van een kernbom, is plutonium met een concentratie van Pu-
238 hoger dan 80%. Alle andere samenstellingen worden 'weapon usable' genoemd en vallen onder 
safeguard condities.

Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242

Ivory Grade - 97,0 3,0 - -

Weapons Grade 0,012 93,8 5,8 0,35 0,022

Reactor Grade 1,3 60,3 24,3 9,1 5,0

MOX Grade 1,9 40,4 32,1 17,8 7,8

FBR Blanket - 96,0 4,0 - -

Tabel 17: classificatie van typische plutoniumsamenstellingen

Het proliferatierisico van deze cyclus ligt bij het reactor grade plutonium, dat in afwachting van 
fabricage in MOX-splijtstof opgeslagen wordt. Ondanks de hoge concentratie Pu-240 is dit type 
plutonium geschikt om kernwapens mee te maken. Het grote nadeel van Pu-240 is dat het pre-
initiatie kan veroorzaken. Het slechtst mogelijke moment waarop dit kan gebeuren, is als de massa 
net kritisch wordt. De efficiëntie van de bom vermindert daardoor sterk. Desondanks kan de 
explosieve kracht nog steeds 1 à 2 kiloton bedragen, veel minder dan bij een goed ontworpen 
kernbom waar dit van de orde 20 kiloton is. De curve in figuur 32 stelt de explosieve kracht voor 
van een kernbom, gemaakt met alle technologische mogelijkheden, in functie van de fissiele fractie 
plutonium. Men kan dit dus beschouwen als de maximale impact van een kernbom gemaakt van 
plutonium met die karakteristieken. De straal van impact van een bom met een explosiekracht van 
1 à 2 kiloton zal ongeveer een derde van die van Fat Man (de bom op Nagasaki) zijn. Ook de 
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andere problemen (grote hittegeneratie en radioactiviteit) zijn niet onoverkomelijk.
Vaak wordt gezegd dat landen of groeperingen zonder ervaring of specialisten op het vlak van 
kernbommen, nooit een deftige kernbom kunnen maken uit reactor grade plutonium. Dat is echter 
geen reden om een diefstal of verdwijning van plutonium niet als een uiterst ernstige bedreiging te 
zien. Hoe gesofisticeerd of amateuristisch een kernbom ook gemaakt mag zijn, als ze werkt, zullen 
de gevolgen steeds desastreus zijn [53][54].
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Figuur 32: Kracht kernbom tov. fissiele fractie Pu [53]



7 De geavanceerde MOX-cyclus

Ik behandel in deze paragraaf een splijtstofcyclus waarin de bestraalde MOX-splijtstof ook 
heropgewerkt wordt. Heropwerken van bestraalde MOX-splijtstof is moeilijker door de hogere 
hittegeneratie en radioactiviteit, maar het is niet onmogelijk. In 2004 werd in La Hague voor het 
eerst op grote schaal gebruikte MOX-splijtstof heropgewerkt. Recyclage van dit uranium en 
plutonium zou de uitputting van de uraniumertsen nog wat kunnen vertragen. Bovendien wordt 
hiermee de afvalmassa nog verder gereduceerd. De kwaliteit van het plutonium degradeert snel als 
het langer bestraald wordt. Als het echter voor de fabricatie van nieuwe MOX-splijtstof gemengd 
wordt met het plutonium afkomstig van bestraalde uraniumsplijtstof, stelt zich daar geen probleem.
De karakteristieken van de reactoren zijn dezelfde als in de vorige paragraaf.
Figuur 33 toont de massastromen in deze cyclus. Merk op dat de reactoren met een partiële MOX-
kern samen meer dan de helft van het vermogen produceren.
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Figuur 33: massastromen in de geavanceerde MOX-cyclus



7.1 Economische aspecten
MOX-heropwerking gebeurt ook met het PUREX-proces en is dus niet duurder dan heropwerking 
van bestraalde uraniumsplijtstof. De eenheidsprijzen van deze cyclus zijn dus precies dezelfde als 
die bij de 'eenvoudige' MOX-optie.

We hebben:
N = 20535, R1 = 1168, R2 = 863, R = R1 + R2 = 2031, A = 20387, MOX = 372,
LLW = 20047, HLW = 159, 
Nf = 0,007, Rf1 = 0,035, Rf2 = 0,04 en Af = (N · Nf - R · Rf)/A = 0,004. 
SWU = 8190
Dit geeft voor de front-end:  N · 100 + N · 12 + SWU · 105 + R · 275 + MOX · 1500 = 4,5 $/MWh.
Voor de back-end krijgen we:  (R+MOX) · (10+25+1000) + HLW · (600+150+270) + A · 20 = 
3,1 $/MWh. 
Zowel de front-end als de back-end zijn amper duurder geworden door het heropwerken van MOX. 
Totale kostprijs van de splijtstofcyclus: 0,76 dollarcent/kWh = 7,6 $/MWh.

Voor de capital costs en de operatiekosten zijn er geen verschillen. De totale elektriciteitskost komt 
daarmee op 40,6 $/MWh. We kunnen stellen dat de geavanceerde MOX-cyclus in essentie 
evenveel kost als die zonder MOX-heropwerking.

Onderdeel Prijs ($/MWh)

Minimum- en 
maximumwaarde 

($/MWh)

Capital costs 20 16 - 24

O & M 12 9 - 15

Splijtstofcyclus 7,6

Ontmanteling 1

Totaal 40,6 33,6 – 47,6

Tabel 18: energiekosten voor de once-through-cylus met PWR

7.2 Afvalproductie
De benodigde hoeveelheid natuurlijk uranium is amper gedaald vergeleken met de eerste MOX-
cyclus. Dit hangt mee samen dat ook de massa verarmd uranium amper verschilt. Het hoogactief 
afval is wel duidelijk anders. Het bestaat enkel uit de fissieproducten, de lagere actiniden en kleine 
verliezen van uranium en plutonium (0,1% van hun massa voor de heropwerking). Al het afval is 
afkomstig van heropwerking en wordt dus verglaasd.  
Tabel 19 geeft de actinidensamenstelling van het verglaasd afval afkomstig van zowel de UOX- als 
de MOX-splijtstofstaven. De afwezigheid van grote hoeveelheden plutonium heeft een groot effect 
op de massa en de radiotoxiciteit. De massa HLW is meer dan gehalveerd: van 382 naar 
159 kg/TWh. De radiotoxiciteit (geplot in figuur 34) wordt veel minder bepaald door het plutonium 
dan in alle vorige splijtstofcycli. De massa van de lagere actiniden is wel groter geworden door de 
langere bestraling van plutonium. De eerste honderd jaar na ontlading is de toxiciteit van curium 
zelfs groter dan die van de fissieproducten. In de periode honderd tot honderduizend jaar na 
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ontlading is de toxiciteit van americium, curium en plutonium ongeveer gelijk.
Het natuurlijk toxiciteitsniveau van uranium wordt bereikt na ongeveer 68000 jaar.

verglaasde 
UOX-splijtstof

verglaasde 
MOX-splijtstof

U233 0 0
U234 0,20 0,01
U235 13 2
U238 1871 329
Np237 1301 68
Pu238 1 0
Pu239 11 2
Pu240 6 2
Pu241 3 1
Pu242 2 4
Pu243 0 0
Pu244 0 0
Am241 103 89
Am242m 2,23 1,95
Am243 496 2623
Cm242 45 60
Cm243 1,53 3,19
Cm244 211 2323
Cm245 9 114

HM 4076 5620
TRU 2192 5289
U 1884 331
Pu 23 9
MA 2169 5280

Tabel 19: actinden in verglaasde UOX- en MOX-splijtstof (g/TWh)
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De belangrijkste aspecten voor geologische berging van het afval zijn het afvalvolume en de 
vervalwarmte. Het afvalvolume is groot: een halve ton verglaasd afval heeft namelijk een volume 
van één kubieke meter. De massa HLW is 159 kg en heeft dus een volume van 0,32 m³. Dit wil 
zeggen dat de minimale galerijlengte 0,32 m³ / (π/4 x (42,5 cm)²) = 2,26 m is. Door de hoge 
vervalwarmte is dit echter niet mogelijk. Na een afkoelingsperiode van 50 jaar is het vermogen nog 
steeds 2150 W (zie figuur 35). Dit zou overeenkomen met 950 W/m galerij, een ruime 
overschrijding van de toegestane waarde.
Om onder de maximumgrens te blijven, moet het afval verspreid worden over 7,2 m galerij. Omdat 
het hoogactief afval van deze splijtstofcyclus louter uit verglaasd afval bestaat en de warmte die 
daar door afgegeven wordt snel afneemt, zal het hier wellicht heel voordelig zijn om dezelfde 
efficiënte bergingsmethode als in de vorige paragraaf te gebruiken.
We werken bijvoorbeeld bij een afkoelingsperiode van 56 jaar. Dan is de vervalwarmte gedaald tot 
1800 W. Nog eens 56 jaar later is dit nog maar 400 W meer. Het plaatsen van nieuwe containers 
met een vermogen van 1800 W, brengt de totale warmte op 2200 W. Dit moet minimaal 7,33 m 
innemen in de bergingsgalerij. Daarin is dan het afval geborgen dat overeenkomt met de productie 
van 2 terawatt uur elektrisch vermogen. We bekomen aldus dat het hoogactief afval 7,33/2 = 
3,67 m/TWh galerijlengte inneemt.
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Figuur 34: Radiotoxiciteit van de meest belangrijke isotopen in het afval van de geavanceerde MOX-
splijtstofcyclus
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7.3 Plutoniumsamenstellingen
Het plutonium dat afgescheiden wordt uit de bestraalde MOX-splijtstof is op zichzelf onbruikbaar 
voor nieuwe recyclage in MOX-splijtstof. Zoals te zien op tabel 20 bevat het slechts 30% fissiel 
materiaal. Daarom moet het gemengd worden met plutonium dat afgescheiden werd uit bestraalde 
UOX-splijtstof. Dit bestaat voor 65% uit fissiel plutonium. Het plutonium in de tweede lading 
MOX heeft daardoor een andere samenstelling dan in de eerste. Dit geldt ook voor de volgende 
herladingen, maar daar zijn de verschillen kleiner. Na een vijftal iteraties wordt dan het evenwicht 
bereikt.
Het plutonium uit de uraniumsplijtstof weegt in totaal 22,7 kg, tegenover 8,8 kg voor het plutonium 
uit de heropwerking van MOX-splijtstof. Het samengesteld plutonium bevat dan voor 41,6% 
Pu-239 en voor 13,7% Pu-241. De resultaten in 7.2 zijn allen berekend voor de evenwichtssituatie.
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Figuur 35: Vervalwarmte van het afval van de geavanceerde MOX-splijtstofcyclus

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000
Total Decay Power vs. Time

Time (years)

D
ec

ay
 P

ow
er

, w
at

t/T
W

h
geavanceerde MOX-optie
verglaasde UOX-splijts tof
verglaasde MOX-splijts tof



samenstelling plutonium uit heropwerking UOX-splijtstof
iteratie 1 iteratie 2 iteratie 3 iteratie 4 evenwicht

Pu238 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6
Pu239 50,8 50,3 50,3 50,3 50,3
Pu240 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4
Pu241 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
Pu242 7,6 7,9 7,9 7,9 7,9
Pu243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pu244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

samenstelling plutonium uit heropwerking MOX-splijtstof
iteratie 1 iteratie 2 iteratie 3 iteratie 4 evenwicht

Pu238 - 4,2 4,3 4,3 4,3
Pu239 - 19,4 19,2 19,1 19,1
Pu240 - 17,4 17,2 17,1 17,1
Pu241 - 12,7 11,0 10,9 10,8
Pu242 - 46,3 48,3 48,6 48,7
Pu243 - 0,0 0,0 0,0 0,0
Pu244 - 0,0 0,0 0,0 0,0

samenstelling plutonium in nieuwe MOX-splijtstof
iteratie 1 iteratie 2 iteratie 3 iteratie 4 evenwicht

Pu238 2,4 3,0 3,1 3,1 3,1
Pu239 50,8 41,8 41,6 41,6 41,6
Pu240 24,4 22,5 22,4 22,4 22,4
Pu241 14,8 14,2 13,8 13,7 13,7
Pu242 7,6 18,4 19,1 19,3 19,3
Pu243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pu244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabel 20: samenstelling van het plutonium uit verschillende heropwerkingstakken (%)
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8 Vergelijking tussen de once-through-cyclus met 

PWR en de MOX-cycli

8.1 Economische aspecten
De MOX-cycli verschillen niet significant in kostprijs. De once-through-cyclus is zo'n acht procent 
goedkoper. Dit komt vooral voor de hogere operatiekosten van de MOX-cycli. Ook de hoge 
heropwerkingskosten dragen hiertoe bij. Men mag zich echter niet blindstaren op die hoge kosten. 
Dankzij de heropwerking moet er namelijk minder uranium aangekocht worden en dalen ook de 
andere massastromen in de front-end.

minimum 
($/MWh)

centrale 
schatting 
($/MWh)

maximum 
($/MWh)

once-through met PWR 30,1 37,1 44,1

MOX-cyclus 33,4 40,4 47,4

geavanceerde MOX-cyclus 33,6 40,6 47,6

Tabel 21: vergelijking kostprijzen once-through-cyclus met PWR en de twee MOX-cycli

8.2 Afvalproductie
Figuur 36 toont een vergelijking van de totale radiotoxiciteit van de once-through cyclus en beide 
MOX-cycli. De rode referentielijn ligt bij 4∙105 Sv, het natuurlijk radiotoxiciteitsniveau van 
uranium. Voor de once-through-cyclus duurt het zo'n 153000 jaar eer dat niveau opnieuw bereikt 
wordt. Bij de MOX-cycli ligt het radiotoxiciteitsniveau lager. Daardoor is de terugvaltijd voor de 
gewone MOX-cyclus maar half zo groot meer (79000 jaar) en als ook de bestraalde MOX-splijtstof 
heropgewerkt wordt, daalt dit nog een beetje verder tot 68000 jaar.
Recupereren van uranium en plutonium uit bestraalde splijtstof leidt dus tot een vermindering van 
de radiotoxiciteit en tot een halvering voor de tijd tot het bereiken van het referentieniveau.

Ook wat betreft de geologische berging zelf betekenen de MOX-cycli een vooruitgang. De massa's 
HLW zijn 6 tot 15 keer kleiner geworden. Bij de once-through-cyclus was dit nog 2394 kg, terwijl 
dit bij de gewone MOX-cyclus maar 382 kg meer is en bij de geavanceerde zelfs maar 159 kg. De 
volumes die hiermee gepaard gaan lopen echter niet zoveel uiteen: 0,24 m³/TWh voor de once-
through-cyclus, 0,25 m³/TWh voor de MOX-cyclus en 0,32 m³/TWh voor de geavanceerde 
MOX-cyclus. Hoewel deze laatste het grootste volume afval produceert, is de benodigde 
galerijlengte toch het kleinst: 3,76 m/TWh. Voor de MOX-cyclus is dit vergelijkbaar met 
4 m/TWh, maar voor de once-through-cyclus is dit 5,33 m/TWh.
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8.3 Duurzaamheid
Tegenstanders van de MOX-optie argumenteren (zoals MIT in [55]) dat de (relatief kleine) 
meerkost voor de huidige markt en zolang er nog voldoende uraniumvoorraden zijn, nog te groot 
is. Een veelvoorkomende manier om dit te bewijzen is de uraniumprijs (voor aankoop van 
natuurlijk uranium) berekenen waarbij de once-through-cyclus even duur wordt als de MOX-optie 
(zie bijvoorbeeld [49] en [56]). Men komt dan tot een prijs van 400 $/kg U, vier maal meer dan de 
huidige prijs (die al verveelvoudigd is tegenover een aantal jaar terug). Hierbij houdt men dan 
enkel rekening met de kosten van de splijtstofcyclus zelf en niet met die van de constructie- en 
operatiekosten. Voor de geavanceerde MOX-cyclus bekom ik dezelfde waarde. Voor de gewone 
MOX-cyclus zou dit pas bij 430 $/kg U gebeuren. Dit is echter een eenzijdige manier van 
voorstellen: de aankoopkosten van natuurlijk uranium maken slechts een klein deel uit van de totale 
kosten en de benodigde hoeveelheid uranium ligt bij de MOX-optie ook niet zo veel lager. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat er een verviervoudiging van de uraniumprijs nodig is om het 
verschil van 1,3 $/MWh te overbruggen. Als de kosten van heropwerking met een derde zouden 
dalen, zou dit bijvoorbeeld hetzelfde effect hebben.
Bovendien is deze gedachtegang louter economisch, van duurzaam redeneren is hier geen sprake. 
Men moet zich dan uiteraard afvragen in hoeverre de MOX-optie wel duurzaam is. 
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Figuur 36: Totale radiotoxiciteit van verschillende splijtstofcycli
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- Daartoe kijken we vooreerst naar de hoeveelheid natuurlijk uranium dat jaarlijks nodig is om 
onze reactoren te herladen. Vergeleken met de once-through-cyclus, verbruiken de MOX-cycli 
twintig procent minder. Dit kleine verschil in tijdsduur voor het uitputten van natuurlijke 
grondstoffen, maakt deze optie iets duurzamer.

- Ook voor het afvalprobleem hebben we verbeteringen waargenomen. De tijd om het natuurlijk 
toxiciteitsniveau van uranium te bereiken, is ruwweg gehalveerd vergeleken met de once-
through cyclus. Ook de plaats die het afval inneemt bij definitieve berging is kleiner geworden. 
Voor de once-through cyclus bekwamen we 5,33 m/TWh. Het afval van de MOX-cycli neemt 
met de efficiënte strategie zo'n 4 m/TWh in: 25 procent minder vergeleken met de once-
through cyclus.

- Hoe wegen de proliferatierisico's zich nu af tegen de betere milieuaspecten van de MOX-
cyclus? Dit hangt voornamelijk af van hoe groot de kans is dat gescheiden plutonium werkelijk 
in een kernwapen gebruikt wordt. Gezien alle praktische moeilijkheden is het niet 
waarschijnlijk dat een staat 'reactor grade' plutonium gaat gebruiken voor het fabriceren van 
een nuclear wapen. Het is voor een land veel gemakkelijker om in het geheim 'weapon grade' 
plutonium te produceren en op een gesofisticeerdere manier een kernwapen te maken. De 
dreiging komt dus van terroristische groeperingen of andere gewapende organisaties die erop 
uit zijn een aanslag te plegen. Het is dus van het grootste belang om opgeslagen plutonium 
streng te bewaken, zoals het trouwens ook verplicht wordt door het Internationaal 
Atoomagentschap. Verder doet men er uiteraard goed aan de opslagduur zo veel mogelijk te 
verkorten. Eens de MOX-splijtstof gemaakt is, wordt de aantrekkelijkheid van plutonium voor 
kernwapens al een stuk kleiner. Als de splijtstof al eens bestraald werd in een reactor, heeft het 
geen waarde meer voor deze toepassing. Mengen van dit type plutonium met plutonium uit 
UOX-splijtstof doet dan ook de waarde van deze laatste dalen. Als al deze maatregelen 
genomen worden, kunnen we stellen dat de gevaren die samengaan met de opslag van reactor 
grade plutonium geminimaliseerd zijn.

Om de vergelijking tussen de once-through cyclus en de MOX-optie op een objectieve manier te 
kunnen maken, introduceer ik hier het begrip 'Best Beschikbare Techniek' (BBT)2 [57]. Eenvoudig 
gezegd is een BBT  de techniek die het best is voor het milieu, die bewezen is in de praktijk en die 
economisch haalbaar is.
Concreter:

• "Beste" betekent "beste voor het milieu als geheel", waarbij het effect van de beschouwde 
techniek op de verschillende milieucompartimenten (lucht, water, bodem, afval) wordt 
afgewogen; 

• "Beschikbare" duidt op het feit dat het hier gaat over iets dat op de markt verkrijgbaar en 
redelijk in kostprijs is. Het zijn dus technieken die niet meer in een experimenteel stadium 
zijn, maar effectief hun waarde in de bedrijfspraktijk bewezen hebben. De kostprijs wordt 
redelijk geacht indien deze haalbaar is voor een ‘gemiddeld’ bedrijf uit de beschouwde 

2  Het begrip "Beste Beschikbare Technieken", afgekort BBT, wordt in Vlarem I , artikel 1 29°, gedefinieerd als [57]: 
“het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en exploitatiemethoden, waarbij de 
praktische bruikbaarheid van speciale technieken om in beginsel het uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden te 
vormen is aangetoond, met het doel emissies en effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen of, wanneer dat niet 
mogelijk blijkt algemeen te beperken; 
a) "technieken": zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, 
onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld; 
b) "beschikbare": op zodanige schaal ontwikkeld dat de technieken, kosten en baten in aanmerking genomen, economisch 
en technisch haalbaar in de industriële context kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken al 
dan niet op het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden toegepast of geproduceerd, mits ze voor de exploitant op 
redelijke voorwaarden toegankelijk zijn; 
c) "beste": het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in 
zijn geheel.” 
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sector én niet buiten verhouding is tegenover het behaalde milieuresultaat; 
• "Technieken" zijn technologieën én organisatorische maatregelen. Ze hebben zowel te 

maken met procesaanpassingen, het gebruik van minder vervuilende grondstoffen, end-of-
pipe maatregelen, als met goede bedrijfspraktijken. 

Met deze definitie moet het duidelijk zijn dat het recycleren van uranium en plutonium de Best 
Beschikbare Techniek is. Ze is bewezen in de praktijk, want ze wordt in verschillende landen 
toegepast en de additionele kosten zijn zeker niet excessief. Dat ze beter is voor het milieu is al 
voldoende duidelijk gemaakt. Het proliferatierisico is niet opgenomen in de definiëring van BBT. 
Met de juiste maatregelen en voldoende bewaking moet dit probleem echter van de baan zijn en 
blijft de MOX-optie de best beschikbare techniek.
De geavanceerde MOX-cyclus doet het op vlak van afvalproductie nog iets beter dan de 
eenvoudige, zonder dat er bijkomende nadelen zijn. Voorlopig kan deze cyclus nog niet op grote 
schaal toegepast worden door het gebrek aan capaciteit om bestraalde MOX-splijtstof herop te 
werken. Het uitbouwen hiervan zou zeker een meerwaarde betekenen voor de kernindustrie.
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Hoofdstuk 4

Splijtstofcycli met toekomstige 

reactoren

In hoofdstuk 4 behandel ik het mogelijke effect van enkele nieuwe reactortypes op de economie 
van kernenergie, de uitputting van de uraniumvoorraden, de afvalproductie, de veiligheid en het 
proliferatierisico. Eerst bekijk ik de pebble bed reactor, een vierde generatie 
hogetemperatuursreactor (HTGR) waar onderzoek naar gebeurt in Zuid-Afrika (door Eskom) en in 
de Verenigde Staten (door MIT). Ook General Atomics doet onderzoek naar de HTGR. In 
samenwerking met University of Texas zal een hogetemperatuurs-onderzoeksreactor gebouwd 
worden. De kern zal hier niet uit sfeervormige elementen bestaan zoals bij de pebble bed reactor, 
maar uit prismatische blokken. Voor deze reactoren is een once-through-cyclus de enige 
mogelijkheid omdat de sferen of blokken heel moeilijk open te breken zijn.
In de tweede paragraaf bestudeer ik een gesloten splijtstofcyclus waarbij het afval van 
lichtwaterreactoren heropgewerkt wordt om dan als splijtstof gebuikt te worden in snelle reactoren. 
Dit is bovendien de cyclus die president Bush begin 2006 voorstelde in 'The Global Nuclear 
Energy Partnership (GNEP)'. Met dit plan wil hij de nucleaire energieproductie uitbreiden zonder 
daarbij het proliferatiegevaar te verhogen. De snelle reactoren die binnen het generatie IV concept 
vallen zijn de natriumgekoelde, de loodgekoelde en de gasgekoelde snelle reactor. De 
superkritische watergekoelde reactor zal wellicht eerst voor een thermisch neutronenspectrum 
ontworpen worden, maar het uiteindelijke doel is dat dit ook een snelle reactor wordt.
De laatste generatie-IV-reactor is de gesmolten zout reactor. Er is geen enkel land dat dit project op 
zich heeft genomen. Ik behandel die reactor dan ook niet in deze thesis.

1 De once-through cyclus met hoge burn-up:

de pebble bed reactor

Recycleren van uranium en plutonium had aanzienlijke milieuvoordelen, maar bracht ook een 
aantal problemen met zich mee. In deze paragraaf wordt onderzocht of het mogelijk is om de 
voordelen te bereiken zonder aan heropwerking te moeten doen.
In een pebble bed reactor kan een veel hogere burn-up bereikt worden dan in een typische LWR. 
Dit heeft als voordeel dat de hoeveelheid benodigde splijtstof per energie-eenheid substantieel 
daalt. Dit geldt dan natuurlijk ook voor de bestraalde splijtstof, die het hoogactief afval vormt.
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Figuur 37 geeft de massastromen die hier optreden, voor een pebble bed reactor met een burn-up 
van 86 MWd/kgHM en uraniumsplijtstof met een verrijkingsgraad van 8%.

1.1 Technische aspecten en veiligheid
Pebble bed reactoren zijn hoge-temperatuursreactoren, gekoeld met helium. De kern bestaat uit 
±360000 sferen ter grootte van een tennisbal. Elke sfeer bevat slechts 9 gram uranium. Het 
merendeel van zo'n sfeer bestaat uit grafiet, dat als moderator dient. Op die manier wordt een 
reactor met lage vermogensdichtheid bekomen. De lage vermogensdichtheid en de grote 
grafietkern verstrekken inherente veiligheidseigenschappen. Vervangen van de splijtstof gebeurt 
continu, terwijl de reactor in werking is. Elke sfeer zou in 3 jaar tijd 6 tot 10 keer door de reactor 
passeren. De temperatuur van het heliumgas na doorgang door de reactorkern (het gas stroomt 
tussen de grafietbollen door) is ongeveer 900°C. Dit laat toe de thermische energie te gebruiken 
voor waterstofproductie. De thermische efficiëntie ligt ook hoger dan bij een lichtwaterreactor 
(45% ipv 33%). Verder zullen ze modulair zijn: dit wil zeggen dat de reactoren als vervangbare 
modules ontworpen worden. Menselijke interventie, en daarmee de kans op menselijke fouten, is 
zoveel mogelijk geminimaliseerd.

72

Figuur 37: massastromen voor de once-through cyclus 
met PBMR



Pebble bed reactoren zijn klein: de MIT Modular Pebble Bed Reactor heeft bijvoorbeeld een 
vermogen van 250 MWth en 120 MWe. Indien er nood zou zijn aan een reactor met vermogen van 
1200 MWe, kunnen 10 reactoren op dezelfde site gebouwd worden. Daardoor zijn de initiële 
kosten van nieuwe installaties lager dan bij andere reactoren en kunnen de reactoren in serie en 
grote stukgetallen in een fabriek geproduceerd worden.. 
Onderzoek gebeurt in China (Tsinghua University’s Institute of Nuclear Energy Technology), 
Zuid-Afrika (ESKOM) en in de VS (MIT). In Zuid-Afrika zou een eerste Pebble Bed Modular 
Reactor (PBMR) operationeel moeten worden in 2010 (400 MWth & 165 MWe).

Veiligheid
- Pebble bed reactoren hebben een erg lage vermogensdichtheid. Zelfs bij een ongeval met 

volledig verlies van koelmiddelen is er nog voldoende warmtetransport door straling en 
conductie om te vermijden dat de kern zou smelten. Stijging van de temperatuur maakt ook de 
kettingreactie minder efficiënt, wat die stijging tegenwerkt. Bij hogere temperaturen stijgt 
immers de kans op neutronenvangst door een U-238 atoom. Daardoor daalt het aantal 
splijtingen van U-235 atomen. Dit alles zorgt ervoor dat in een pebble bed reactor er een 
maximale temperatuur is die de splijtstof kan bereiken. De piektemperatuur zou pas na 70 uur 
bereikt worden.

- Elke grafietsfeer bestaat uit tien à vijftienduizend zogenaamde TRISO-deeltjes met elk 0,0009 
gram uraniumdioxide, ingebed in vier coatings (zie figuur 38). De siliciumcarbidelaag moet 
van dergelijke kwaliteit zijn dat ze alle fissieproducten tegenhoudt. Testen hebben aangetoond 
dat de sferen routinematig gefabriceerd kunnen worden met minder dan 1 defecte pebble op 
10000.

- Bij hoge temperaturen oxideert grafiet met zuurstof met vorming van CO en CO2. Bij 
temperaturen lager dan 3000°C (die niet bereikt kunnen worden in pebble bed reatoren) 
gebeurt dit echter zonder te branden. 

- Grafietreactoren hebben door het Tsjernobil-accident een slechte reputatie gekregen. Er zijn 
echter een aantal grote verschillen waardoor een soortgelijk ongeval uitgesloten is. De reactor 
in Tsjernobil werd gekoeld met water, wat tot stoomexplosies leidde. Dit is onmogelijk in een 
pebble bed reactor. Verder is er ook geen zirconium (dat brandt in lucht bij hoge temperaturen) 
en is smelten van de splijtstofkern uitgesloten.

- Koelmiddel helium is inert en kan dus niet combineren met andere elementen. Door een breuk 
van de heliumleidingen zou lucht door de kern kunnen circuleren. Het zou echter 9 uur duren 
voor het zo ver is. Maar zelfs als het zo ver komt, zou er nog maar één miljoenste van de 
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Figuur 38: TRISO-deeltje met meervoudige coating (links) en grafietsfeer die  
15000 zulke TRISO-deeltjes bevat (rechts)



radioactiviteit die per dag in de kern vrijgegeven wordt, kunnen ontsnappen. Dit is tienduizend 
keer minder dan de activiteit die een off-site noodsituatie (waarbij dus ook de personen buiten 
de reactorsite mogelijk gevaar lopen) in gang zou zetten [58] [59].

1.2 Economische aspecten
Zowel door MIT en Eskom zijn studies uitgevoerd naar de uiteindelijke kostprijs van een complex 
met tien commerciële PBMR's. Eskom gelooft dat de constructiekosten onder $1000/kWe kunnen 
gehouden worden. Dit is een stuk lager dan voor andere kernreactoren, zeker omdat het over een 
nieuw type reactor gaat. University of Chicago schat bijvoorbeeld dat de bouwkosten voor nieuwe 
reactoren, van een reeds commercieel gebouwd type en afhankelijk van de ervaring van vroegere 
versies, tussen 1200 en 1800 $/kWe zouden liggen.[45] De reden voor deze lage schatting ligt bij 
de modulaire constructie van de PBMR. Hierdoor kunnen de verschillende onderdelen op een 
gestandaardiseerde manier in een fabriek gebouwd worden. Daarnaast zou er dankzij de verhoogde 
veiligheid zou minder personeel nodig zijn, wat de prijs ook drukt. De totale kostprijs zoals 
berekend door Eskom zou dan tussen 16 en 22 $/MWhe liggen [58].
De eerste schattingen gedaan door MIT liggen een stuk hoger. Zij zijn iets voorzichtiger wat betreft 
de constructiekost (1860 $/kWe). Dit komt voor een levensduur van 30 jaar, een capaciteitsfactor 
van 0,9 en een discount rate van 0,1 neer op 25 $/MWhe. De geologische berging zou 1 $/MWh 
kosten en de front-end 2,6 $/MWh. Samen met onderhouds- en splijtstofkosten wordt de totale kost 
33 $/MWhe, 50% meer dan de hoogste schatting van Eskom [60].

Thermisch vermogen 10 x 250 MWth

Efficiëntie 45,3%

Elektrich vermogen 1100 MWe

Constructiekosten 1860 $/kW

Jaarlijkse kosten M$/y

Constructie 217

O & M 31,5

Splijtstof 32,7

Ontmanteling 5,4

Energieprijs $/MWh

Constructiekost 25,0

O & M 3,6

Splijtstofcyclus 3,8

Ontmanteling 0,6

Totaal 33,0

Tabel 22: MIT MPBR kosten [60]

Zelfs de 33 $/MWh van MIT is lager dan de elektriciteitsprijs van de huidige reactoren in de eerder 
besproken splijtstofcycli. 
Deze studie hield nog geen rekening met de verhoogde uraniumprijzen. Aan 100 $/kg U in plaats 
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van 25 $/kg U zou dit nog eens 2 $/MWh bijdragen aan de totale kostprijs.
De totale kost ligt op dit moment rond 37 $/MWh. Naast de verhoogde veiligheid blinken pebble 
bed reactoren dus ook op economisch vlak uit.

1.3 Afvalproductie
Voor een pebble bed reactor is geen bibliotheek beschikbaar in ORIGEN. Samen met Wim Haeck 
heb ik er een ontworpen. Op het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) in Mol ontwikkelt 
hij ALEPH, een programma dat resultaten uit de Monte-Carlo code MCNP gebruikt om ORIGEN-
bibliotheken aan te maken. Meer uitleg over ALEPH is terug te vinden in appendix C.
We hebben drie verschillende eenheidscellen gemodeleerd: simple cubic (sc), body centered cubic 
(bcc) en face centered cubic (fcc). In elk rooster raken de grafieten sferen elkaar net (zie figuur 39). 
In het sc-rooster wordt zo 52% van het volume van de eenheidscel ingenomen door de sferen. In 
het bcc-rooster is dat 68% en in het fcc-rooster (wat de dichtst mogelijke stapeling is) 74%.

De gemodeleerde reactor heeft een thermisch vermogen van 265 MW, of 711 Watt per pebble.
De totale burn-up was 86 Mwd/kgHM na een bestralingsduur van een pebble van in totaal 3 jaar. 

-   vergelijking tussen de verschillende berekeningen
We zijn begonnen met eenvoudige berekeningen voor de drie roosters. Het neutronenspectrum 
werd eerst berekend door MCNP. Daarmee worden een nieuwe ORIGEN-library en inputfile 
gemaakt. ORIGEN kan dan de samenstelling van de splijtstof na 25 dagen bestraling berekenen. 
Hiermee wordt opnieuw een ORIGEN-inputfile gemaakt, enzovoort. Tussendoor wordt het 
neutronenspectrum dus niet herberekend. Zulke berekeningen duren enkele minuten. Op figuur 4 
werd het toxiciteitsverloop voor de verschillende berekeningen geplot. De streepjeslijnen zijn voor 
de berekeningen waarbij het spectrum niet opnieuw berekend werd tijdens de gehele 
bestralingsduur. De grafieken voor het sc-, bcc- en fcc-rooster zijn amper van elkaar te 
onderscheiden. Op het eerste zicht mogen we vermoeden dat alle roosters gelijkwaardig zullen zijn.
Deze berekeningen kunnen op twee manieren verbeterd worden. Ten eerste door het spectrum wel 
te herberekenen. In onze berekeningen was dat altijd om de 25 dagen bestraling in de reactor. De 
rekentijd stijgt daardoor naar ruwweg 9 uur. Deze simulatie hebben we enkel voor het simple-
cubic-rooster gedaan: de magenta stippelijn die dit voorstelt op figuur 40 zit verborgen onder de 
volle zwarte lijn. 
De gedane simulaties zijn eigenlijk criticaliteitsberekeningen: de effectieve multiplicatiefactor keff 
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Figuur 39: de drie eenheidscellen waarvoor een ALEPH-inputfile gemaakt werd



wordt op een iteratieve manier berekend door de simulatie te herhalen met de nieuwe waarde voor 
keff. De resultaten zouden dus ook nog aan nauwkeurigheid kunnen winnen door de effectieve 
multiplicatiefactor preciezer te berekenen. Dit, samen met het herberekenen van het spectrum op 
geregelde tijdstippen in de bestralingscyclus, levert de beste (dit wil zeggen, nauwkeurigste) 
resultaten. Dit soort berekeningen hebben we weer voor alle configuraties gedaan; de 
toxiciteitsverlopen zijn met volle lijnen geplot op de figuur. Opnieuw zijn de resultaten voor de 
verschillende configuraties niet onderscheidbaar. Ook het verschil met de iets minder nauwkeurige 
criticaliteitsberekeningen is verwaarloosbaar. Dit betekent dat bij nog zwaardere 
criticaliteitsberekeningen de resultaten maar weinig aan nauwkeurigheid zullen winnen. Frequenter 
herberekenen van het neutronenspectrum kan de resultaten natuurlijk wel nog verbeteren. De grote 
verschillen met de eerste 'verkennende' berekeningen toont ons het belang daarvan.
We kunnen hieruit ook besluiten dat  de verschillende stapelingen allen equivalent zijn. In een reële 
pebble bed reactor zitten de sferen niet in een vaste configuratie: ze bewegen in de kern en zakken 
langzaam van de bovenkant (waar ze ingeladen worden) naar de bodem van de reactorkern (waar 
ze ontladen worden). Uit het feit dat de resultaten voor de drie beschouwde configuraties gelijk 
zijn, kunnen we met een redelijke zekerheid besluiten dat de resultaten ook voor een reële kern, 
met bewegende pebbles geldig zullen zijn.

Tabel 23 geeft een vergelijking tussen de resultaten van een simulatie met en een simulatie zonder 
spectrumherberekening. In beide berekeningen waren de sferen in een simple-cubic-rooster 
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Figuur 40: Radiotoxiciteitsverloop volgens de verschillende simulaties
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gestapeld. Bij de actiniden zijn de verschillen het duidelijkst. Voor de fissieproducten zijn de 
afwijkingen minder uitgesproken.
Wat direct opvalt, is dat wanneer het neutronenspectrum wel met geregelde tussenpozen 
herberekend wordt, er een kleinere massa U-238 en een grotere massa U-235 overblijven na de 
volledige bestralingscyclus. Neutronenvangst en (n,2n)-reacties van U-238 worden dus 
ondergewaardeerd bij de ORIGEN-berekeningen, terwijl fissie van U-235 overschat wordt. Dit 
leidt naast een te kleine fractie U-235 ook tot een serieuze onderschatting van de hoeveelheid 
fissiele plutoniumisotopen. De waarde van de bestraalde splijtstof voor heropwerking is dus een 
stuk groter dan wat de eerste snelle berekeningen, waarbij het spectrum dus niet herberekend 
wordt, laten uitschijnen. Bij die snelle berekeningen is de fractie Pu-239 in het plutonium 41%, 
terwijl dat bij de preciezere 60% is. Ook voor het inschatten van het proliferatierisico is het dus 
belangrijk dat men de berekeningen zo nauwkeurig mogelijk uitvoert.
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Simple cubic, zonder 
spectrumherberekening

Simple cubic, met 
spectrumherberekening

actiniden g/TWh g/TWh
U233 0 0
U234 0 2
U235 25695 34791
U238 917904 883344
Np237 572 845
Pu238 247 331
Pu239 10631 31614
Pu240 6483 7672
Pu241 5194 10151
Pu242 3018 2611
Pu243 0 0
Pu244 0 0
Am241 123 319

Am242m 3 8
Am243 328 416
Cm242 75 94
Cm243 1 2
Cm244 58 102
Cm245 2 6

fissieproducten g/TWh g/TWh
Rb87 625 571
Sr90 1375 1255
Zr93 1925 1829
Nb94 0,0033 0,0032
Tc99 2275 2216

Pd107 778 876
Sn126 58 64
I129 504 545

Cs135 1303 1978
Cs137 3394 3394
Sm147 261 229
Sm151 48 90
Eu154 36 68
Se79 14 14

Tabel 23: vergelijking van de samenstelling van het afval voor simulaties met of zonder tussentijdse 
spectrumherberekening
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-   bespreking van de gebruikte resultaten
De bestraalde splijtstof bevat nog altijd een redelijke hoeveelheid U-235. De verrijkingsgraad van 
het uranium in de gebruikte sferen is 3,7%! Heropwerking om het nog steeds verrijkte uranium te 
kunnen recycleren lijkt hier aangewezen.
De spent fuel zit echter vervat in de TRISO-deeltjes, die dan weer ingesloten zitten in de grafieten 
sferen. De TRISO-deeltjes openbreken en de splijtstof eruit halen, is een heel moeilijk en chemisch 
erg vervuilend proces. Bovendien is de siliciumcarbidelaag erg sterk en zou ze de radioactieve 
deeltjes in een bergingsplaats een miljoen jaar kunnen isoleren van de buitenwereld, dat was een 
van de objectieven bij de ontwikkeling ervan. Het zou zonde zijn om deze beschermingslaag 
proberen te doorbreken. Reprocessing is dus toch geen goede optie: het afval moet na de 
afkoelingsperiode gewoon opgeborgen worden. 
Groot nadeel hierbij is het bijzonder grote volume afval dat zo ontstaat. Jaarlijks worden er per 
reactor 120000 pebbles vervangen, dit is 23 ton, of in een dichtste bolstapeling een volume van 
18,34 m³. Voor een elektrisch vermogen van 120 MW per reactor is dit equivalent met 
17,92 m³/TWh. Ter vergelijking: bij een PWR is het volume afval 0,24 m³/TWh: 75 keer minder! 
Als men de grafieten sferen zou verbrijzelen en enkel de TRISO-deeltjes als afval opslaat, 
vermindert het volume tot 1,24 m³/TWh: slechts 5 keer meer dan bij een PWR. Het overschot aan 
grafiet kan dan herbruikt worden om nieuwe pebbles te maken. De galerijlengte nodig om dit 
volume te kunnen bergen is 12400 cm³ / ( π/4 x (42,5)² ) = 8,74 m. De warmteproductie per 
lopende meter komt hiermee op 2200 W / 8,74 m = 252 W/m, nog onder de maximaal toegelaten 
waarde. De warmtegeneratie valt af te lezen op figuur 42.
Het verloop van de radiotoxiciteit in de eerste miljoen jaar na ontlading uit de reactor is gegeven in 
figuur 41.

fissieproducten g/TWh T1/2 (jaar) A (Bq)
Rb87 571 4,8 1010 1,810 106

Sr90 1255 28,64 6,446 1015

Zr93 1829 1,5 106 1,736 1011

Nb94 0,0032 2,0 104 2,253 107

Tc99 2216 2,1 105 1,411 1012

Pd107 876 6,5 106 1,667 1010

Sn126 64 2,3 105 2,924 1010

I129 545 1,6 107 3,496 109

Cs135 1978 2,3 106 8,433 1010

Cs137 3394 30,17 1,087 1016

Sm147 229 1,1 1011 1,875 105

Sm151 90 93 8,484 1013

Eu154 68 8,8 6,643 1014

Se79 14 4,8 105 4,888 109

Tabel 24: de belangrijkste fissieproducten in het afval van de once-through-cyclus met PBMR voor simulatie  
van sc-rooster met spectrumherberekening (g/TWh)
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Figuur 41: Radiotoxiciteit van de meest belangrijke isotopen in het afval van de once-through-
splijtstofcyclus met PBMR 
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Figuur 42: Vervalwarmte van de meest belangrijke isotopen in het afval van de once-through-
splijtstofcyclus met PBMR
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1.4 Proliferatie
Voor proliferatie hoeft men bij deze splijtstofcyclus niet te vrezen. Het plutonium heeft wel een iets 
proliferatiegevoeligere samenstelling als dat uit een doorsnee PWR. Het bevat 60% Pu-239 en 
slechts 15% Pu-240. Het afval is echter verpakt in de stevige TRISO-coatings, die zoals gezegd 
maar heel moeilijk open te breken zijn. Daarna zou de splijtstof ook nog opgewerkt moeten worden 
om het plutonium te isoleren. 

1.5 Duurzaamheid
- De hogere burn-up leidt niet tot een daling van het benodigde natuurlijk uranium, zoals op 

voorhand verwacht. Qua verbruik van grondstoffen situeert de pebble bed reactor zich tussen 
de PWR en de BWR. Oorzaak hiervan is de hoge verrijkingsgraad die gehaald moet worden, 
maar vooral het feit dat het uranium in de gebruikte splijtstof nog steeds 3,7% verrijkt is aan U-
235. Een nog hogere burn-up zou dit probleem kunnen verhelpen, al moet dan wel verzekerd 
kunnen worden dat de kwaliteit van de pebbles hierdoor niet degradeert. Ook een lagere 
verrijkingsgraad van de tails zou dit kunnen doen dalen. Op dit moment is er een lichte 
ondercapaciteit aan verrijkingsinstallaties. Maar als de pebble bed reactor vanwege zijn 
verhoogde veiligheid inderdaad de reactor van de toekomst wordt, dan zal het opstarten van 
nieuwe verrijkingsfabrieken misschien wel noodzakelijk worden.

- Ook wat betreft afvalproductie doet de pebble bed reactor het niet beter dan een 
drukwaterreactor. De radiotoxiciteit is van dezelfde grootteorde. Het volume van het te bergen 
HLW is zelfs vervijfvoudigd. De benodigde galerijlengte per terawatt uur is echter slechts 
tweederde meer dan bij een PWR. Het afval heeft wel de bijzondere eigenschap dat het reeds 
gedeeltelijk verpakt is. De TRISO-coatings vormen een eerste barrière, die reeds aanwezig is 
bij ontlading uit de reactor. De geologische berging wordt daardoor vergemakkelijkt, wat zich 
uit in de lagere kosten van de splijtstofcyclus.

- Op twee andere vlakken presteert de pebble bed reactor dan weer erg goed: veiligheid en 
kostprijs. Hoewel deze weinig of niets met uitputting van de grondstoffen of afvalproductie te 
maken hebben, zijn ze toch een belangrijk aspect van duurzaamheid. Voor de veiligheid 
spreekt dat vanzelf: niemand wil dat er mensen sterven aan de gevolgen van een ongeval met 
een kernreactor. De inherente veiligheid die de pebble bed reactor zo karakteriseert, is iets 
volledig nieuws en zou dus een grote stap voorwaarts betekenen voor de nucleaire 
energiesector. 
Maar ook het economische speelt zijn rol bij duurzaamheid. Een te dure technologie kan 
immers niet blijven bestaan, hoe milieuvriendelijk ze ook is. Een te grote kost legt ook een last 
op de bevolking die na een tijd niet meer te dragen is. Net zoals een te hoge uitstoot van 
broeikasgassen of te grote productie van radioactief afval dat doet. Ook op dat vlak betekent de 
pebble bed reactor een stap voorwaarts. Tot nu toe werd een reactor nog nooit in een fabriek 
gebouwd. Bij de pebble bed reactor zou dit mogelijk worden, wat de kosten drukt en de 
controle op fouten vereenvoudigt.
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2 Versplijten van transuranen in snelle reactoren

Behalve de Very High Temperature Reactor (waar de pebble bed reactor toe behoort) en de weinig 
populaire Molten Salt Reactor zijn alle generatie-IV-reactoren snelle reactoren. Het loont dus de 
moeite eens te bekijken wat de effecten zijn van het invoeren ervan in de splijtstofcyclus.
De splijtstofcyclus die ik hier behandel, is eigenlijk relatief eenvoudig (zie figuur 43). Ze vertrekt 
van het huidige arsenaal aan lichtwaterreactoren. De bestraalde splijtstof hiervan wordt 
heropgewerkt, waarna het residuele transuranenafval verspleten wordt in snelle reactoren. De 
splijtstof uit de snelle reactoren wordt ook heropgewerkt en terug gerecycleerd in snelle reactoren. 
De splijtstofcyclus is dus gesloten. Het enige hoogactief afval dat op die manier geproduceerd 
wordt, zijn de fissieproducten en de verliezen bij heropwerking.
Verder zal ik deze splijtstofcyclus regelmatig aanduiden met de 'FR-TRU-cyclus'.
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Figuur 43: massastromen voor de FR-TRU-cyclus



2.1 De plannen van de Amerikaanse regering inzake kernenergie: 
The Global Nuclear Energy Partnership (GNEP)

Begin 2006 verklaarde Amerikaans president Bush in 'The Global Nuclear Energy Partnership' 
(GNEP) dat hij maatregelen wil nemen om het aandeel van kernenergie in de elektriciteitsproductie 
uit te breiden en tegelijkertijd proliferatierisico's te verlagen. Daartoe zou men bestraalde splijtstof 
zowel uit de Verenigde Staten als uit andere landen heropwerken en versplijten in geavanceerde 
snelle reactoren. De keuze om civiel nucleair materiaal op te werken, is een regelrechte breuk met 
het beleid dat de VS decennia lang gevoerd hebben om het proliferatiegevaar te verkleinen. Men 
zal echter geen zuiver plutonium afscheiden, maar de bestraalde splijtstof wel splitsen in uranium, 
transuranen en fissieproducten. Een bijkomende proliferatiemaatregel is dat deze heropwerking en 
de fabricatie van de splijtstof enkel gedaan zal mogen worden door een aantal 'fuel supplier 
nations', die de  splijtstof dan verkopen aan zogenaamde 'user nations' (zie figuur 44). Op die 
manier hoopt men ook dat  de ontwikkelingslanden op een veilige en proliferatieresistente manier 
de instap in kernenergie kunnen maken. De vraag rijst dan of die landen voor hun 
energievoorziening niet te zeer afhankelijk zullen worden van de VS en de andere 'supplier 
nations'. Deze politieke discussie valt echter buiten de doelstellingen van deze thesis en zal ik dan 
ook niet verder bespreken. 
Verder wil men met deze beslissing ook verzekeren dat de er deze eeuw naast Yucca Mountain 
geen andere geologische bergingsplaats meer nodig zal zijn.
Op 16 februari 2006 tekenden Frankrijk, Japan en de Verenigde Staten een overeenkomst om 
samen de sodium-cooled fast reactor verder te ontwikkelen en zo het GNEP te ondersteunen [61].
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Figuur 44: splijtstofcyclus zoals voorgesteld door de Amerikaanse regering in 'The Global Nuclear Energy 
Partnership' [61]



2.2 Economisch
Het is zeer moeilijk, zoniet onmogelijk om de kosten van een splijtstofcyclus met dit groot aantal 
nieuwigheden te berekenen. Ten eerste is er de (her)invoer van snelle reactoren. Eén van de 
doelstellingen van de generatie-IV-reactoren is economische competitiviteit. In het verleden 
hebben snelle reactoren daar nogal eens problemen mee ondervonden. In 1998 is de Franse 
'Superphénix' gesloten, officieel om economische redenen. De oorzaak van de oplopende kosten 
was dat de reactor het grootste deel van de tijd stil lag door een opeenvolging van mankementen en 
herstellingswerken. De hoge kostprijs was dus een gevolg van technisch falen en niet zo zeer van 
een inherent te duur concept. 
Ook over de exacte kostprijs van heropwerking zijn nu veel onduidelijkheden. De bestraalde 
splijtstof uit de snelle reactoren kan niet met de huidige processen heropgewerkt worden. Daarvoor 
moet droge of pyrochemische heropwerking ontwikkeld worden. Dit procédé zou, eens op 
commerciële schaal werkzaam, nog steeds dubbel zoveel kosten als de huidige PUREX-
reprocessing.
Een derde nieuwigheid die zeker niet over het hoofd gezien mag worden, is de fabricatie van 
splijtstof met hoofdzakelijk transuranen die geschikt is voor de snelle reactoren. We hebben eerder 
al getoond dat fabricatie van MOX-splijtstof 5 à 6 keer meer kost dan fabricatie van 
UOX-splijtstof. Voor de fabricatie van deze nieuwe splijtstof zullen de fabricatiekosten wellicht 
nog meer oplopen. Inderdaad, in [50] schat men een kostprijs van 1500 à 5000 $/kgHM.
Met deze gegevens kunnen we opnieuw de tabel opstellen met de eenheidsprijs van elke stap in de 
splijtstofcyclus (zie tabel 25).

Stap Prijs Minimum- en 
maximumwaarde

Front-end

aankoop uranium $100/kg U

conversie $12/kg U

verrijking $105/SWU

fabricatie UOX-splijtstof $275/kg U

fabricatie FR-splijtstof $2600/kg HM $1500 – 5000/kg HM

Back-end

spent fuel transport $10/kg HM

tijdelijke opslag $ 25/kg HM

UREX-heropwerking $1000/kg HM

PYRO-heropwerking $2000/kg HM $1000 – 2500/kg HM

HLW verglazing $600/kg HM

HLW tijdelijke opslag $150/kg HM

berging van LLW $ 20/kg U

berging van HLW $ 270/kg HM

Tabel 25: eenheidsprijzen voor de verschillende stappen in de FR-TRU-cyclus

84



Samen met de massastromen uit figuur 7 kunnen we de front- en back-end kosten berekenen.
Front-end: (100+12) · 13001 + 7035 · 105 + 1517 · 275 + 308 · 2600 = 3,41 $/MWh
Back-end: (10+25) · (1517+308) + 1000 · 1517 + 2000 · 308 + (600+150+270) · 120 + 20 · 11469 = 
2,55 $/MWh
Totaal = 5,96 $/MWh.
Dit is met de centrale waarden voor de fabricatie van FR-splijtstof en heropwerking berekend. 
Brengen we de onzekerheden in rekening, dan zal de kostprijs tussen 5,31 en 6,85 $/MWh liggen.

Door het versplijten van het transuranenafval in snelle reactoren dalen de kosten van de 
splijtstofcyclus t.o.v. de once-through-cyclus. We zien in de eerste plaats een daling van de front-
end kosten met 1 $/MWh die toe te schrijven is aan de halvering van de benodigde hoeveelheid 
natuurlijk uranium. De back-end kost 77 à 95 dollarcent/kWh meer, maar ondanks de dure 
pyrochemische heropwerking is dit toch nog goedkoper dan de MOX-optie.
Dit zijn echter enkel de kosten die te maken hebben met de splijtstof en de behandeling ervan. 
De constructiekosten voor snelle reactoren zullen volgens [50] tussen 1850 en 2600 $/kW liggen, 
met 2100 als beste schatting. Dit geeft ons een waarde van 28,2 $/MWh, met mogelijke 
afwijkingen tussen 24,8 en 34,9 $/MWh. 
Er wordt slechts 36,8% van het vermogen geleverd door deze snelle reactoren, de rest is afkomstig 
van PWR's met constructiekosten van 20 $/MWh. De 'capital cost' voor deze splijtstofcyclus is dus: 
0,632 · 20 + 0,368 · 28,2 = 23,0 $/MWh (afwijkingen tussen 19,2 en 28,0 $/MWh).
Op dezelfde manier kunnen we de operatiekosten berekenen. Snelle reactoren zijn moeilijker 
controleerbaar. Hun kosten voor operatie en onderhoud zullen dus hoger liggen dan bij 
drukwaterreactoren, ook als deze (de PWR's) een MOX-kern hebben. Ik reken verder met de 
waarde 15 $/MWh (afwijkingen tussen 12 en 18 $/MWh). Voor de O&M-kosten van de volledige 
splijtstofcyclus krijgen we dan:  0,632 · 10 + 0,368 · 15 = 11,8 $/MWh.
Tabel 26 geeft een samenvatting van de gebruikte prijzen.
De uiteindelijke energieprijs in deze splijtstofcyclus ligt tussen 37,3 en 47,7 $/MWh, met een 
centrale waarde van 41,8 $/MWh. Van alle cycli bestudeerd in deze thesis, is dit dus de duurste.

Onderdeel Prijs ($/MWh)

Minimum- en 
maximumwaarde 

($/MWh)

Capital costs 23,0 19,2 – 28,0

O & M 11,8 8,8 – 14,8

Splijtstofcyclus 5,96 5,31 – 6,85

Ontmanteling 1

Totaal 41,8 34,3 – 50,7

Tabel 26: energiekosten voor de FR-TRU-cyclus

2.3 Technische aspecten
Tot op heden zijn werden alle snelle reactoren natriumgekoeld. Gedurende hun volledige 
geschiedenis hebben zij steeds veel technische problemen ondervonden. 
Ten eerste stelt het koelmiddel natrium ons voor een aantal problemen. Natrium bij hoge 
temperaturen brandt als het in aanraking komt met lucht. Daarnaast reageert het ook hevig met 
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water. Natriumlekken hebben in het verleden dan ook voor veel, weliswaar kleine, ongevallen 
gezorgd. Bij gas- of loodgekoelde snelle reactoren stelt dit probleem zich uiteraard niet.
Verder heeft men ook geen ervaring met het gebruik van transuranensplijtstof. Tot nu toe werd 
altijd MOX gebruikt als splijtstof in snelle reactoren. Hoge concentraties aan lagere actiniden doen 
de veiligheidskarakteristieken echter verslechteren en maken de reactor dus moeilijker 
controleerbaar. Bij hoge burn-up zoals in snelle reactoren kan men geen oxide-splijtstof meer 
gebruiken bij grotere hoeveelheden transuranen, een metallische splijtstof is noodzakelijk. Hiervoor 
is de technologie wel al vergevorderd.
Niet alleen naar de technologie van de snelle reactoren, maar ook aan die van de pyrochemische 
heropwerking is nog veel onderzoek nodig. Tot nu toe is deze vorm van reprocessing enkel op 
laboratoriumschaal gerealiseerd. Eer dit op commerciële schaal en met zeer kleine verliezen 
mogelijk wordt, is dus nog een lange weg te gaan.

2.4 Afvalproductie
Voor snelle reactoren is geen bibliotheek voorzien in ORIGEN-ARP. Ik heb er geen gebouwd, 
zoals bij de pebble bed reactor, maar resultaten gebruikt uit de studie 'Accelerator-driven Systems 
(ADS) and Fast Reactors (FR) in Advanced Nuclear Fuel Cycles' van het NEA.
Het afval in deze cyclus bestaat enkel uit de verliezen die optreden bij reprocessing. Zowel voor 
UREX als voor de pyrochemische heropwerking veronderstelt men verliezen van 0,1%. Zo komt 
men voor de actiniden tot de hoeveelheden in tabel 27 (in g/TWh). De resultaten voor de 
fissieproducten werden niet gegeven in [50].  We kunnen er van uitgaan dat deze niet zo danig 
zullen verschillen van die uit andere splijtstofcycli. Het zou in principe mogelijk zijn om sommige 
fissieproducten te transmuteren in de snelle reactoren, maar dat laat ik hier buiten beschouwing.

U233 0 Am241 3,13
U234 0,63 Am242m 0,187
U235 11,81 Am243 2,65
U238 1570,2 Cm242 0,01
Np237 2,7 Cm243 0,02
Pu238 4,19 Cm244 2,01
Pu239 34,94 Cm245 0,36
Pu240 29,2
Pu241 5,66
Pu242 10
Pu243 0 HM 1678
Pu244 0 TRU 95

Tabel 27: samenstelling van het afval (exclusief fissieproducten) van de FR-TRU-cyclus (g/TWh) [50]

Met bovenstaande resultaten kunnen we weer het verloop van de radiotoxiciteit van het afval 
berekenen (zie figuur 45). Het verschil met de once-through-cyclus en de MOX-optie zijn 
opmerkelijk: de waarden liggen meer dan twee grootteordes lager. Men mag natuurlijk niet uit het 
oog verliezen dat de fissieproducten hier niet in rekening gebracht zijn. Driehonderd jaar na 
ontlading uit de reactor (of beter: na de heropwerking) is de activiteit van de fissieproducten al 
sterk afgenomen. Op dat moment is de radiotoxiciteit van het actinidenafval reeds onder het 
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radiotoxiciteitsniveau van natuurlijk uranium gezakt. Invoeren van snelle reactoren als 'burners' kan 
dus een erg grote stap voorwaarts betekenen voor de behandeling en het onschadelijk maken van 
langlevend nucleair afval.
In zo'n splijtstofcyclus moet het probleem van de finale berging van het afval herbekeken worden. 
Diepe geologische berging die het afval enkele honderduizenden jaren afschermt van de 
buitenwereld lijkt hier een overdreven maatregel. Maar de tijdelijke opslag van dit afval verlengen 
tot het onschadelijk geworden is, is ook geen duurzame oplossing. We verplichten de volgende 
generaties op die manier het afval van de huidige generatie te blijven bewaken en controleren.

2.5 Proliferatie
De proliferatierisico's zijn miniem: dat is net de reden waarom president Bush in het 'Global 
Nuclear Energy Partnership' voor deze splijtstofcyclus gekozen heeft. Nergens in de cyclus is er 
een volume plutonium afgescheiden van de andere transuranen.

2.6 Duurzaamheid
De massa natuurlijk uranium nodig in deze splijtstofcyclus is nog wat verder teruggedrongen. 
Dertien ton is nu voldoende voor één terawatt uur elektrische energie. Het grootste effect van het 
invoeren van snelle reactoren is de hoeveelheid geproduceerd afval. De fissieproducten zijn het 
onvermijdbare gevolg van de splijtingen die voor de energie zorgen. De actiniden zijn daarentegen 

87

Figuur 45: Radiotoxiciteit van de meest belangrijke actiniden in het afval van de FR-TRU-splijtstofcyclus
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bijproducten, die dus wel verminderd kunnen worden. Vermijden dat deze actiniden gevormd 
worden, is niet mogelijk. Ze hergebruiken is dat wel, en dat is precies wat hier gebeurt. Dit 
hergebruik kan zelfs op zo'n manier gebeuren dat er uiteindelijk geen actiniden meer als afval 
afgescheiden moeten worden, op de verliezen in het heropgewerkingsproces na. Het enige wat aan 
deze splijtstofcyclus nog zou verbeterd kunnen worden op het vlak van afvalproductie, is 
transmutatie van de fissieproducten.
De schattingen van de energieprijs wijzen op een lichte verhoging, maar als we zien welke 
verbeteringen dit aanbrengt voor het afvalprobleem, is deze hogere kost zeker aanvaardbaar te 
noemen.
Er is echter één punt op het vlak van duurzaamheid waarop snelle reactoren (voorlopig) te kort 
schieten: veiligheid. Er zijn nog heel wat technische moeilijkheden en onzekerheden die verder 
onderzoek vereisen, zowel naar het versplijten van transuranen in snelle reactoren, als naar de 
heropwerking van hun bestraalde splijtstof.
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Hoofdstuk 5

Overzicht en conclusies

In deze thesis werden in totaal zes splijtstofcycli behandeld. De eerste drie waren once-through-
cycli voor de drie meest gebruikte reactoren: de PWR, de BWR en de CANDU. Daarna werd de 
cyclus besproken waarin de bestraalde UOX-splijtstof heropgewerkt en gerecycleerd werd. 
Vervolgens kwamen ook de vierde generatie reactoren aan bod, eerst met de pebble bed reactor (in 
een once-through-cyclus) en daarna met de snelle reactoren (in een gesloten cyclus waarin ze het 
transuranenafval van PWR's versplijten).
Tabel 28 geeft de resultaten voor deze splijtstofcycli gerangschikt volgens economische aspecten, 
afvalproductie en ingenomen galerijlengte, technologie en veiligheid en proliferatie.

Uit de berekeningen van de elektriciteitskost bleek dat de gesloten cycli duurder waren dan de 
once-through-cycli. Voor de MOX-cycli is dit zo omdat de heropwerkingskosten niet helemaal 
gecompenseerd worden door de lagere front-end- en bergingskosten en door de verhoogde 
operatiekosten. Bij de FR-TRU-cyclus zijn de hoge constructiekosten voor nieuwe snelle reactoren 
en opnieuw de hoge operatiekosten de belangrijkste oorzaken. 
De once-through-cyclus met pebble bed reactoren is met 33 $/MWh duidelijk de goedkoopste. Dit 
dankt hij vooral aan de lage operatie- en onderhoudskosten. Deze zijn een rechtstreeks gevolg van 
de inherente veiligheidseigenschappen van de pebble bed reactor, iets wat bij de andere reactoren 
niet aanwezig is. Voor de snelle reactoren moet zelfs nog veel onderzoek gebeuren eer ze veilig en 
betrouwbaar genoeg zijn om ook op commerciële schaal een plaats te krijgen in de nucleaire 
industrie.
Het loont echter zeker de moeite dit onderzoek voort te zetten of zelfs uit te breiden. Per 
terawatt uur wordt in de FR-TRU-cyclus slechts 120 kg hoogactief afval geproduceerd, een 
grootteorde lager dan bij de once-through-cycli. Bovendien bestaat dit afval bijna louter uit 
fissieproducten, met als gevolg dat de terugvaltijd kleiner is dan 400 jaar. Voor de andere cycli 
varieerde dit van 150000 voor de lichtwaterreactoren over 160000 voor de CANDU-reactor tot 
190000 voor de PBMR. Beide MOX-cycli produceren ook niet zo'n grote massa HLW (400 en 
160 kg), maar de aanwezigheid van de actiniden maakt dat de terugvaltijd niet onder de 65000 jaar 
zakt. Op figuur 46  heb ik de totale kostprijs van elke cyclus uitgezet tegenover deze terugvaltijd. 
Op het einde van dit hoofdstuk heb ik de figuur gezien zijn belangrijkheid nog eens groter 
weergegeven.
Wat betreft proliferatie is de MOX-optie de enige die misschien problemen zou kunnen geven. 
Alleen daar wordt immers zuiver plutonium afgescheiden. Dit is evenwel niet van die aard dat het 
gemakkelijk in kerwapens gebruikt zou kunnen worden.
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huidige reactoren toekomstige 
reactoren

open cyclus gesloten 
cyclus

gesloten 
cyclus

open 
cyclus

gesloten 
cyclus

PWR BWR CANDU MOX geavanc. 
MOX PBMR FR-

TRU

ec
on

om
isc

he
 a

sp
ec

te
n

Capital costs ($/MWh) 20 20 19 20 20 25 23
O&M ($/MWh) 10 10 10 12 12 3,8 11,8
Front-end ($/MWh) 4,4 5,0 2,9 4,4 4,5 2,6 3,41
Back-end ($/MWh) 1,7 2,2 1,4 3,0 3,1 1,0 2,55
Ontmanteling ($/MWh) 1 1 1 1 1 0,6 1
Totaal ($/MWh) 37,1 38,2 36,0* 40,4 40,6 33,0 41,8
minimum ($/MWh) 30,1 31,2 29,2 33,4 33,6 22,0 37,3
maximum ($/MWh) 44,1 45,2 42,8 47,4 47,6 35,0 47,7

af
va

lp
ro

du
ct

ie

natuurlijk U (kg/TWh) 24680 28167 16424 20916 20535 27005 13001
verarmd U (kg/TWh) 22286 24917 0 20534 20377 25939 11463
U in HLW (kg/TWh) 2256 3125 16211 249 2,1 918 1,6
Pu in HLW  (kg/TWh) 25 26 65 5,82 0,011 52 0,084
M.A. in HLW  (kg/TWh) 2 1,7 0,5 4,43 7,45 0,9 0,011
HLW (kg/TWh) 2394 3250 16424 382 159 1066 120
Terugvaltijd (jaar/TWh) 153155 154387 161656 78964 67728 188967 335
Volume HLW (m³/TWh) 0,24 0,33 1,64 0,25 0,32 1,24
galerijlengte (m/TWh) 5,33 4,33 11,58 4,00 3,76 8,74

Technologie & veiligheid + + + + +

Proliferatie ++ ++ ++ + +

++ –

++ ++

Tabel 28: vergelijking van de verschillende splijtstofcycli
* De kost van de productie van zwaar water (1,7 $/MWh) is meegerekend in dit totaal
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In hoofdstuk 2 werd reeds besproken dat de MOX-optie op dit moment de Best Beschikbare 
Techniek en dus de meest duurzame cyclus is. Ze is immers het best voor het milieu zonder dat dit 
excessieve kosten met zich mee brengt.
De twee splijtstofcycli met toekomstige reactoren die in deze thesis besproken werden, verschillen 
op bijna alle vlakken heel sterk. De pebble bed reactor is economisch gezien de beste keuze, maar 
blinkt vooral uit qua veiligheid. Dit zijn net de punten waarop de snelle reactoren tekort schieten. 
We kunnen deze echter niet zomaar afschrijven als een gezonde optie voor de toekomst. Dankzij 
het sluiten van de splijtstofcyclus en het versplijten van transuranen wordt het afvalprobleem 
immers tot een minimum herleid. Ook de uitputting van het natuurlijk uranium is gereduceerd. Het 
is net op deze vlakken dat de pebble bed reactor geen vooruitgang en zelfs een lichte achteruitgang 
betekent tegenover de huidige situatie.
Maar zolang de snelle reactoren een technologische achterstand hebben, blijft de keuze voor de FR-
TRU-cyclus een te groot risico inhouden en dus onaanvaardbaar.
Tot op dat moment blijft de pebble bed reactor de beste optie voor toekomstige reactoren. De lichte 
achteruitgang op het vlak van afvalproductie ten opzichte van de huidige reactoren in een once-
through-cyclus weegt niet op tegen de prijsreductie en vooral de sterk verhoogde veiligheid. Ook 
de MOX-optie kan dat niet, temeer omdat daar het proliferatierisico niet nihil is.
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Figuur 46: terugvaltijd tov. kostprijs van de 7 splijtstofcycli
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Appendix A

Kosten van de back-end

1 De once-through-cyclus

Het Nucleair Energie Agentschap (NEA) heeft in haar studie 'Economics of the Fuel Cycle' [62] 
cijfers gepubliceerd van de kosten van de Zweedse bergingsfaciliteit. Aan de hand van die 
gegevens heb ik de kosten van de back-end per kilogram uranium berekend.
Tabel 1 geeft deze gegevens, omgezet naar dollar.

Plant Capital Operating (p.a.) Refurbishment Decommissioning

spent fuel transport 57 2,8 69,3 -

tijdelijke opslag 534 11,1 116,5 48,0

verpakking 379 21,6 16,5 34,1

diensten bergingssite 455 6,7 27,9 31,0

bergingsfaciliteit 636 4,2 424 25,9

Tabel 29: back-end kosten van de once-through fuel cycle

De bergingsfaciliteit zou 30 jaar open blijven voor de berging van nieuwe bestraalde splijtstof. 
Daaruit kunnen we de jaarlijkse kosten berekenen: de som van de capital, refurbishment en 
decommissioning costs gedeeld door dertig jaar, plus de jaarlijkse operating costs. Elk jaar zou de 
bergingssite 270 ton uranium bergen. Dit laat ons toe de prijzen om te zetten naar dollar per 
kilogram uranium. De uiteindelijke resultaten staan in tabel 30.
Voor de berging van het laagactief afval heb ik de gegevens uit de back-end voor de MOX-optie 
overgenomen.

Stap $/jaar $/kg U

Back-end

spent fuel transport 52 M 26

tijdelijke opslag 256 M 130

verpakking 268 M 130

diensten bergingssite 177 M 90

bergingsfaciliteit 301 M 150

berging van LLW 15,4 M 20

Tabel 30: back-end kosten van de once-through fuel cycle
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2 De MOX-optie

Een analoge methode werd gevolgd voor de back-end kosten van de MOX-splijtstofcyclus.
De gegevens zijn dit keer afkomstig van British Nuclear Fuels (BNFL) [44]. De jaarlijkse stroom 
hoogactief afval bedraagt 900 ton, en dit gedurende 28 jaar.

Stap $/jaar $/kg U

Back-end

spent fuel transport 8,82 M 10

tijdelijke opslag 22,4 M 25

HLW verglazing 384 M 600

HLW tijdelijke opslag 94 M 150

berging van LLW 11 M 20

berging van HLW 107 M 270

Tabel 31: back-end kosten voor de MOX-cyclus
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Appendix B

ORIGEN-ARP en CARL 2.1

1 ORIGEN-ARP

ORIGEN is een computercode die gebruikt wordt voor de karakterisatie van bestraalde splijtstof uit 
kernreactoren. ORIGEN berekent de isotopische samenstelling van de splijtstof in functie van de 
tijd. Gedurende deze tijd kan de splijtstof ofwel bestraald worden in een reactor, ofwel radioactief 
vervallen (zoals bijvoorbeeld bij opslag). Met deze resultaten kan dan de activiteit, de 
radiotoxiciteit en de warmtegeneratie bepaald worden. In deze berekeningen worden 
neutronenreacties, moderatie, fissie en radioactief verval in rekening gebracht, maar het is voor de 
gebruiker ook mogelijk zelf isotopen (of fracties ervan) te verwijderen.
ORIGEN-ARP is het snelste alternatief voor de verschillende versies van ORIGEN en heeft ook 
een grafisch gebruikersmenu.
Voor de simulatie kan starten moeten een aantal gegevens ingegeven worden. Ten eerste moet de 
gebruiker de samenstelling van de splijtstof en splijtstofstaven ingeven, samen met het type reactor. 
Druk-, kokend- en zwaarwaterreactoren zijn standaard ingebouwd in ORIGEN. De volgende stap is 
het kiezen van de energiegroepen voor de neutronen en gamma-stralen. Vervolgens kan de 
gebruiker een aantal opeenvolgende stappen van bestraling en verval definiëren. Bij bestraling 
moet de duur en het gegenereerde thermisch vermogen ingegeven worden, bij verval enkel de duur. 
Bij elke stap is het mogelijk de resultaten op te slaan, zodat ook tussentijdse samenstellingen van 
de splijtstof gebruikt kunnen worden. Uiteindelijk kan men nog kiezen welke grafieken (gram, 
activiteit, toxiciteit, vervalwarmte van elk isotoop) ORIGEN na de simulatie moet plotten, en welke 
isotopen het daarbij moet gebruiken (actiniden, fissieproducten, lichte elementen of een zelf te 
bepalen set).

2 CARL 2.1

De CARL (CAlculation of Radiotoxicities Lifetime) code is een computercode geschreven in 
Matlab. De belangrijkste functie is het berekenen van het radiotoxiciteitsverloop voor een gegeven 
materialensamenstelling. De gebruiker moet de initiële massa van volgende isotpen meegeven: 
Th232, U233, U234, U235, U238, Np237, Pu238, Pu239, Pu240, Pu241, Pu242, Pu243, Pu244, 
Am241, Am242m, Am243, Cm242, Cm243, Cm244, Cm245, Rb87, Sr90, Zr93, Nb94, Tc99, 
Pd107, Sn126, I129, Cs135, Cs137, Sm147, Sm151, Eu154, Se79.
Met behulp van de bateman vergelijkingen berekent CARL de veranderingen in massa van elk 
isotoop. Van daaruit kan het dan de activiteit, toxiciteit, vervalwarmte,... berekenen en plotten in 
een grafiek. De Bateman vergelijkingen zijn een eenvoudige set vergelijkingen van volgende vorm:
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Daarbij stelt Ni het aantal atomen van nuclide i voor en λji de vervaltijd van nuclide j met vorming 
van nuclide i. De sommaties lopen over alle j verschillend van i.
CARL 2.1 geeft ook het tijdstip waarop de radiotoxiciteit van het materiaal onder een gegeven 
referentieniveau (bijvoorbeeld dat van natuurlijk uranium) komt.
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Appendix C

ALEPH

ALEPH is een Monte Carlo burnup code die MCNP of MCNPX (alle versies) samen met 
ORIGEN 2.2 gebruikt voor de berekening van de evolutie van de splijtstofsamenstelling en 
NJOY 99.112 voor de nodige data.
ALEPH wordt op dit moment ontwikkeld door Wim Haeck en Bernard Verboomen aan het 
SCK•CEN in het kader van het MYRRHA-project en als een deel van het doctoraat van Wim 
Haeck aan de UGent.
Een typische ALEPH-berekening start bij de inputfile. Deze bestaat uit een gedeelte ALEPH-
opties, gevolgd door een MCNP(X) input-file. De ALEPH-opties zijn bijvoorbeeld de 
bestralingshistoriek, de energiegroepen, materialen en databibliotheken die gebruikt moeten 
worden, volumes en dichtheden,... Het MCNP(X)-deel bevat andere belangrijke informatie zoals de 
initiële samenstelling en temperatuur van het materiaal.
Eens deze gegevens ingelezen zijn, start ALEPH met het maken van een MCNP(X)-inputfile. De 
neutronenspectra hiermee bekomen, worden dan gebruikt om een ORIGEN-bibliotheek en inputfile 
te maken. Dit programma berekent dan de nieuwe samenstelling van de materialen na de eerste 
bestralingsstap (in mijn berekeningen 25 of 30 dagen). De gebruiker heeft dan de keuze of hij het 
neutronenspectrum al dan niet laat herberekenen. Indien niet, gaat ORIGEN gewoon door met de 
volgende bestralingsstap. Als dit wel gevraagd wordt, maakt ALEPH een nieuwe MCNP-inputfile 
aan, waarna de neutronenspectra opnieuw berekend worden. Daarna kan opnieuw de ORIGEN-
bibliotheek en inputfile gemaakt worden, enzovoort. Deze laatste methode vraagt veel meer 
rekentijd, maar is ook veel nauwkeuriger.
In ALEPH bestaat ook de mogelijkheid om materialen en geometrieën te veranderen tijdens de 
simulatie. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als effecten van het opwarmen van het koelmiddel, het 
wijzigen van de concentratie boorzuur in het koelwater of het verschuiven van controlestaven in 
rekening gebracht willen worden. Dit heb ik echter niet gebruikt.
De Monte Carlo code MCNP en de burn-up code ORIGEN hebben hun eigen specifieke data 
nodig. Voor MCNP is dit onder andere microscopische werkzame doorsneden, angulaire 
distributies en energiespectra voor de verschillende nuclides. ORIGEN heeft microscopische 
werkzame doorsneden van de verscheidene vangst- en fissiereacties nodig, samen met de 
distributies van de fissieproducten. Nauwkeurige vervaldata voor alle nuclides zijn ook 
noodzakelijk. De microscopische werkzame doorsneden moeten voor beide codes dezelfde zijn, wil 
men tenminste enige consistentie in zijn programma. Daarom werd geöpteerd om een module 
(ALEPH-DLG, waarbij DLG staat voor Data Library Generator) te programmeren die deze 
gegevens uit NJOY gebruikt en compatibel maakt in MCNP en ORIGEN. Doordat dit in een aparte 
module gebeurt, kan men vlug inpikken als nieuwe data beschikbaar worden.
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Figuur 47: schematisch overzicht van de werking van ALEPH
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