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2. INLEIDING. 

2.1. Doel Tan het rapport. 

De reactor ATHENE ia in opdracht Tan het college Tan Curatoren 

van de Techniache Hogeachool te EindhoTen ontworpen door het 

Reactor Centrum Nederland onder leiding Tan Prof.dr.H. Bogaardt. 

Het ontwerp Tan het reactorayateem. het gebouw en alle voor

zieningen daarin werden beschreven in het rapport RCN-Int-63-

001 d.d. 14 januari 1963. Op d1t rapport en de correspondentie 

hieroTer met ae Arbeidainspectie is de hinderwetvergunning 

verleend voor de bouw. 

Verachillende wijzig1ngen zijn aindadien in het ontwerp aan

gebracht op grond van adviezen van de arbe1ds1nspectie en de 

gezondheidaraad; voorta enige om de tlexibiliteit van het sys

teem nog wat te verhogen en tenalotte sommige om in bepaalde 

behoeften te kunnen voorzien tegen lagere kosten. uiteraard 

zonder hierbij de stringente veiligheidae1aen te verminderen. 

Voor het verkrijgen van de hinderwetvergunn1ng voor het in-be

drijfstellen en houden van de reactor wordt in dit rapport 

beschreven hoe het reactorayateem, het gebouw hierToor en alle 

voorzieningen daarin gerealiaeerd zijn met het accent op de 

veiligheidaaapecten hiervan. 

2.2. De reactor. 

De reactor ATHENE ia van het Argonaut-type. Bet vermogen ervan 

is 10 kW. De naam is afgeleid Tan !toomreactor Technische 

Hogeschool !indhoven !!derland. 

De reactorkern is opgebouwd u1t twee bakken Tan aluminium 

(zie figuur 1). De reactor kan zowel met 'en ala met twee 

bakken gevuld met aplijtstofplaatjes kritiseh gemaakt worden. 

De aplijtstof bestaat uit uranium tot 93% verrijkt met de 

isotoop U-235. 
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Moderatie van neutronen en warmteafvoer vindt plaats met ge

demineraliseerd licht water. De reflector om en tussen de beide 

bakken bestaat uit grafiet. Bieruit kunnen verschillende verti

caal geplaatste segmenten verwijderd worden voor experimentele 

doeleindeno Per kernbak zijn er drie neutronen absorberende en 

in verticale zin beweegbare boralplaten aangebracht voor bevei

liging en regeling van de reactor. 

De reactor is omgeven door een betonnen afscherming tegen radio

aotieve straling. In deze afscherming is aan een kant van de 

reaotor een waterbassin aangebracht. !an de andere kant van de 

reactor is de afscherming uitgevoerd als een deur waardoor men 

toegang krijgt tot een grafietstapeling tegen de refleotor aano 

Deze grafietstapeling kan dienst doen als Uthermisehe kolomu , 

dooh ook voor een deel verwijderd worden voor het opstellen van 

bestralingsexperimenten. V~~r bestralingsdoeleinden zijn ook 

een aantal radiaal gerichte horizon tale kanalen aangebraoht in 

de betonnen afsoherming en de grafietreflector. 

De bovenkant van de reactor is vooreen deel uitgevoerd als een 

pneuma tisch verplaatsbare schuif. Daaronder bevindt zich een 

draaibaar deksel. Via pluggen in dit deksel heeft men toegang 

tot oomponenten in de kern. 

2.3. Gebouw en voorzieningen. 

Ret gebouw voor de reactor is geplaatst op het terrein van de 

Technische Rogeschool te Eindhoven (zie figuren 38 en 39). 

De reactor is opgesteld in een hal van 14x18 m met een hoogte 

van 10 m. In deze hal beTindt zich tevens het belangrijkste 

deel van het systeem door de afvoer van de ontwikkelde kern

energie. Ook een opbergplaats voor radioaotieve splijtstofele

menten en de bedieningslessenaar met instrumentenpaneel is in 

deze hal ondergebracht. 
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De reactorhal steekt gedeeltelijk in een laagbouw. Hierin be

vinden zich een radiochemisch laboratorium, ruimten voor onder

houd-werkzaamheden, een telkamer, een bibliotheek, een instruc

tielocaal en verschillende werkkamers. Zie de figuren 25 tim 

33. 

In het gebouw zijn distributie-systemen aangebracht voor elec

trische energie, aardgas, water, perslucht, argon, stikstof en 

verwarming. 

Speciale zorg is besteed aan de behandeling van het afvalwater 

en aan de luchtventilatie (hoofdstuk 5). 

Het gebouw is verdeeld in een beschermde en een niet-beschermde 

zone. De toegang tot de beschermde zane staat onder controle. 

Dit deel van het gebouw is semi-gasdicht uitgevoerd. Hierin wordt 

t.o.v. de omgeving een geringe onderdruk gehandhaafd om eventuele 

vrijgekomen radioactiviteit binnen het gebouw te houden. 
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3. HET REACTORSYSTEEM. 

3.1. InLei.di.ng. 

In hoofdstuk 2, paragraaf 2, werd reeds een korte besehrijving 

gegeven van het reaetorsysteem. Hiermee kan worden volstaan 

als i.nleiding tot dit hoofdstuk. 

De belangrijkste reaetorparameters zi.jn samengevat i.n tabel 

1. De reaetiviteitswaarden van de regel- en veiligheidsplaten 

zi.jn gegeven in tabel 2. 

3.2. Constructie van de reaetorkern. 

De kern van de reactor bestaat uit twee evenwijdi.g geplaatste 

reehthoeki.ge aluminium bakken met inwendige afmetingen: 148 x 

503,4 x 1397 mm. De hart op hart afstand van de bakken bedraagt 

619 mm. Zie figuren 1 tim 5. 

Teneinde verdamping en ongecontroleerde condensati.es van koel

water te voorkomen zijn beide bakken van een deksel voorzien. 

Deze deksels kunnen door een meehani.sch overbrengsysteem buiten 

de reactor bediend worden. 

In de kernbakken kunnen in totaal 2 x 6 alumi.nium houders voor 

splijtstofplaatjes worden geplaatst. Iedere houder kan 12 plaatjes 

bevatten. Zie figuur 6. 

De splijtstofplaatjes zijn opgebouwd ui.t een urani.um-alumi.ni.um 

legering met afmetingen: 610x66x1,01 mm. Deze splijtstoflegering 

wordt beschermd en opgesloten door een alumi.ni.um bekleding met 

een dikte van 0.51 mm. De buiten afmetingen van de plaatjes 

zijn 651x75x2.03 mm. De arstand tUBsen de plaatjes i.n een hou

der bedraagt 10 mm. Zie fi.guur 6. 

Gedurende reactorbedrijf zijn deze bakken gevuld met stromend 

gedemi.neraliseerd water voor het afvoeren van de ontwikkelde 

kernenergi.e en het afremmen van de snelle neutronen. 
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TABEL 1. 
De belangrijkste ATHENE parameters. 

1. Algemeen. 
maximaal vermogen 
eplijtstof 

== 10 kW 
:::: hoog verrijkt uranium 
:::: 1848 gram U-235 
:::: 3360 gram U-235 
:::: licht water 

kritische Massa met 'en bak 
kritische Massa met twee bakken 
moderator en koelmiddel 
kerngeome trie :::: twee aluminium bakken;" 148x503x 

1397 mm inwendig; op 619 mm h.o. 
h. afatand van elkaar; wandd1kte 

reflector 
overreact1viteit 
moderator/splijtatof 
druk 
maximale temperatuur 

volume 

5mm 
:: grafiet, 
:::: 0,5% A k/k 

vernoud1ng :: 337 
:::: atmosferiach 
:: 800 c 

2. Splijtatofelementen. 
aantal houdera voor aplijtstofplaatjes :: 6 per kernbak 
aantal plaatjee per houder :::: 12 

.,.r n 
:'.:lJ ~ 

splijtatof = uranium tot 93,27% verrijkt 
met de iaotoop U-235 

splijtstoflegering =U-Al 
afm. van de U-Al legering 
uranium per plaatje 

per plaatje = 610x66x1 mm 

bekleding van de U-Al legering 
afmetingen van het plaatje 
h.o.h. afstand tuseen de plaatjes 

:: 30 gram 
= Al t 0,5 mm d1k 
:;; 651x75x2 mm 
=12 mm 

== grafiet 
3. Reflector. 

materiaal 
buitenafmetingen 
reflector afmeting tuaaen de 
ext erne reflector minimaal 

:::: 1117x1409x1218 mm 
kernbakken = 354 mm 

4. Neutronen abaorptie-platen. 
aantal per bak 
materiaal 
valtijd 
afmetingen 
bewegingaanelheid van de platen 

:::: 277 mm 

:: 3 
= boral 
= 0,5 eec 
:: 150x375x6 mm 

veiligheidsplaten :: 103 mm/min 
regel- en compeneatieplaten:: 210 mm/min 

totale u1ttrektijd veiligheidaplaten:::: 5 min 
n If regel- en compenaatieplaten == 2,5 min 

5. Moderator en koelmiddel. 
medium. 

geleidbaarheid 
zuurgraad 

::: gedeatilleerd en gedeminerali
eeerd licht water 

:: < 0,75 mikromhoa/cm 
= 5.0 tot 7.0 pH 
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Rondom en tussen deze kernbakken is grafiet geplaatst. Dit 

doet dienst als reflector voor de neutronen uit de kernbakken. 

De grafiet-reflector is minimaal 277 mm dike Tussen de beide 

kernbakken is de ruimte die met grafiet is opgevuld 354 am 

dike De buiten afmetingen van de grafiet-reflector zijn 1117x 

1409x1218 Mm. Zie figuren 1, 2 en 3. 

In de reflector zijn een aantal voorzieningen aangebracht. 

Zie figuur 4. Er zijn 7 uitsparingen voor de sensoren van de 

n .. :;f'lJUJail.8'e.t'..-systemen. Er kunnen verschillende verticale seg

menten worden verwijderd; 3 hiervan zijn cilindervormig en 2 

rechthoekig, zoals aangegeven in de figuren 2 en 4. Voorts be

vat de refleotor zes sleuven waarin de veiligheids- en de regel

platen op en neer bewogen kunnen wordene 

De veiligheidsplaten bevinden zich aan de lange buitenzijde 

van iedere kernbak. De regel- o.q. compensatieplaten zijn ge

plaatst op de 4-kopse kanten van deze beide bakken. 

net materiaal van deze platen is boral t een legering van alumi

nium en borium. De mogelijke posities van deze platen t.o.v. 

de actieve kern zijn aangegeven in figuur 7. 

Bet aandrijfmechanisme voor deze platen is gegeven in figuur 8. 

Om een snel stoppen van de reaotor mogelijk te maken, kan men 

niet volstaan met zonder meer deze boral-platen in de kern te 

laten vallen. Hiervoor zijn zij te lioht. Ret snel naar be

neden brengen van deze platen wordt dan ook gerealiseerd door 

een veerwerking. Bij het bereiken van de onderste stand wordt 

de valbeweging afgeremd door een pneumatische demper. Deze is 

aangebracht in het aandrijfmechanismen. Bet uit de kern trekken 

van de platen tegen de veerwerking in, geschiedt electrisch. 

In het aandrijfmechanisme vindt men nog eindstandschakelaars 

voor het signaleren van de onderste en van de bovenste positie. 

Ook is een geefsysteem ingebouwd voor de stand-indioatie van 

de plaat op de bedieningslessenaar. 



Aan de zuidzijde van de reactor is het kanaal aangebracht 

Toor de neutronenbron. Zie f'iguur2. De bron bestaat uit een 

cilindervormige capsule 22,4 mm ¢, 48,5 mm lang, waarin zich 

een mengsel van beryllium en de radioisotoop americium 241 

bevindt. De neutronen-emissie bedraagt 7,5x106 n/sec. De 

radioactiviteit van de bron is 3 curie. De gammastraling op 

1 m af'stand is 1milli .... rontgen/uur. De halfwaardetijd van 

deze bron bedraagt 458 jaar. In het kanaal zijn er twee rust

posities voor de bron; of in de kern of geheel uit de kern. 

Deze posities zijn gesignaleerd op de bedieningslessenaar 

(figuur 20). 

3.3. Reaotorflsica-aspeoten. 

De splijtstofplaatjes be.vatten 30 gram uranium tot 93,27% 

verrijkt met de isotoop U-235. Dit betekent Tear een element 

met 12 plaatjes een maximale hoeveelheid splijtbaar U-235 

van 335,8 gram. Per kernbak is dit 2014,6 gram. In totaal 

kan de reaotor geladen worden met 4029,3 gram U-235. 

Met de beide kernbakken geladen met splijtstof' is de kritisohe 

massa hiervan berekend op 3360 gram U-235. V~~r een eebbaka

kern is de kritisohe massa berekend op 1848 gram U-235. V~~r 

twee geladen bakken is de kritische massa 10% minder dan 2x 

de kritisohe massa voor een eenbakakern. Deze 10% is een maat 

Toor de koppeling tussen de beide bakken bij een tweebaka

kern .. 

Ret versohil tussen de berekende kritisohe massa en de maximale 

lading is voor de eenbaka- en de tweebakakern respeotievelijk 

167 en 669 gram U-235. In het eerste geval is dit de hoeveel

heid U-235 in een half' element. In het laatste geval is de 

overmaat aan U-235 2x de hoeveelheid van een volgeladen element. 

De splijtstof'coeff'icient voor de 'enbaks- en de tweebakskern 

is berekend op respectievelijk 10 en 6 pom per gram U-235. 
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Voor deze laatste bij gelijkmatige verdeling over de beide 

bakken. V~~r de eenbakakern heeft de overmaat aan U-235 dua 

een reactiviteitswaarde van 1670 pcm. Voor de tweebakakern 

is dit 4014 pcm. 

De reactor zal steeds zo geladen worden dat de maximale over

reactiviteit van 500 pcm niet overachreden wordt. De extra 

capaciteitaan overreactiviteit ia ingebouwd om bepaalde ex

perimentele opstellingen, zoals b.v. eenreactiviteitsoscilla

tor, welke een groot negatief effect hebben op de neutronen

huiahoudiJ!lg, te kunnen compeneeren .. Ret beperken van de over

reaetiviteit tot maximaal 500 pcm wordt bereikt door bij een 

bepaalde kerneonfiguratie een aantal dummyplaatjes in de ele

men ten te plaatsen. 

De gemiddelde reaetiviteitsbijdrage per splijtstofplaatje is 

niet gering t.o.v. 500 pem. Dit bedraagt oa. 280 en 167 pcm 

per plaatje voor respeetievelijk de eenbaks- en de tweebaks

kern. Om wat meer flexibiliteit te hebben bij het samenstellen 

van een kernlading zijn daarom tevens 12 splijtstofplaatjes 

aangeschaft die geen 30 maar slechta 10 gram hoog verrijkt 

uranium bevatten. 

De gemiddelde theoretiache neutronenflux is bereke:ad. op 1,8x10" 
2 n/em .see. De berekeningen gaven een maximum in deze flux van 

2 . 
2,5%10" n/cm .aee. Zie figuur 45 voor het neutronenflux-patroon. 

Belangrijke parameters, o.a .. voor de veiligheidaaapecten van 

de reactor zijn verder de gemiddelde neutronen-leeftijd: 
-4 .... JO 1,5x10 sec.; de temperatuur-coeffieient: - 7 peml C en de 

eaviteits-eoeffieient : -0.12 pem/em3 • 

Tot slot geeft tabel 2 informatiea over de berekende reactivi

teitswaarden van de regelplaten op de kopae kanten en de veilig

heidsplaten op de lange buitenzijde van de kernbakken en wel 

voor verschillende combinaties. 



- 12 -

TABEL 2. (ref. 12). 

Berekende reactiviteitswaarden van regel- en veiligheids

platen. 

combinaties "nbakskern tweebakskern 
% .. k/k %Ak/k 

1 regelplaat - 0,65 .-<>,35 
2 regelplaten in 'en bak - 1,40 -<>,?5 
4 regelplaten -1,50 
1 veiligheidspla.t - 2,2 -<>,?3 
2 veiligheidsplaten -2,25 

totale waarde - 3,6 -3,8 



- 13 -

3.4. Afscherming. 

De afscherming van de radioactieve straling van de reactor 

bestaat hoofdzakelijk uit een monolitische constructie van 

zwaar-beton met een s.g. van minimaal 3,5 kg/dm3• !an de noord

en de zuidzijde heeft deze betonnen afscherming een dikte van 

1,8 m. zie figuur 2. 

!an de oostzijde, waar de thermische kolom tegen de kern staat 

opgesteld, bestaat de afscherming uit een betonnen deur, zie 

figuren 2 en 15. De dikte hiervan is 1 m. Ret yerplaatsen van 

deze deur geschiedt electrisch. In deze deur zijn arie pluggen 

aangebracht welke voorzien zijn van een slot. Door deze pluggen 

heeft men toegang tot de drie 4" x 4" kanalen in de thermische 

kolom. 

Ten westen va.n de reactor bevindt zich het betonnen waterbassin. 

De afscherming bestaat dus hier uit de betonnen wand en (zie fi

guur 2) en het water. In dit bassin kan de nis bij de kernbak, 

zie figuren 1, 2 en 3, afgesloten worden door stalen platen. 

Zonodig,b.v. wanneer er geen water in het bassin staat, kan 

hiermee extra afscherming verkregen worden. 

Aan de bovenkant van de reactor bestaat de afscherming uit een 

draaibaar dekeel met daarboven een verrijdbaar dekeel. Zie fi

guren 1 en 3 •. 

Ret draaibare dekeel, zie figuur 11, is uitgevoerd in twee 

del en, met het oog op de beperkte hefcapaciteit van de loop~ 

kraan. De totale dikte bedraagt 50 cm. Ret materiaal ischrot

beton met een s.g. van 5,2 kg/dm3• In dit deksel zijn een aan

tal pluggen aangebracht. Rierdoor kan men desgewenst toegang 

verkrijgen tot de aandrijfmechanismen van de regelpla.ten, de 

sensoren voor het meten van de neutronenflux, de splijtstof

elementen en de verticale voorzieningen in de reflector voor 

experimentele doeleinden. Zie hiervoor de figuren 12 en 13. 
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Ret Terrijdbaar deksel hierboTen, zie de tiguren 1, 3 en 14, 

heett een dikte Tan 70 om. Ret materiaal hierTan bestaat uit 

sohrot-beton met een s.g. Tan 5 kg/dm3• Het verplaatsen van 

dit dekeel gesohiedt pneuma tisch. 

3.5. Bestralingsfaciliteiten. 

Door de betonnen afacherming zijn 4 horizontale kanalen aange

bracht die doorlopen tot de reactorkern zoals aangegeven in de 

horizontale samenstelling Tan figuur 2. De constructie Tan deze 

kanalen is aangegeven in tiguur 9. Ret te bestralen object 

wordt in een uitsparing van een grafietplug geplaatst. Deze 

grafietplug kan met speciaal gereedschap tot bij de kern ge

bracht worden. De afscherming tegen radioactieve straling is 

uitgevoerd als een beton-plug. Ret achterstuk hiervan is groter 

van diameter dan het voorstuk, doorsnede CC en DD. Ret kanaal 

is hieraan aangepast, zodat straling door spleten Toorkomen 

wordt. Tijdens reactorbedrijf mag deze beton-plug niet Ter

wijderd worden. Riertoe is hierop een slot aangebracht (ana

loog de uitvoering Tan figuur 10). 

Door de midden-reflector heen zijn er ook 2 doorlopende kanalen. 

Zie de tiguren 2 en 10. Voor deze kanalen is de afscherming uit

gevoerd als een plug, waarvan het buitenste deel uit lood en 

het binnenste deel uit geboreerd paraffine bestaat. Ook op 

deze pluggen zijn sloten aangebracht. 

De sleutels Tan al deze plugsloten worden beheerd door het Hoofd 

van Dienst Tan ATHENE. 

In de refleotor zijn 3 verticale kanalen aangebracht "en twee 

sleuven tussen de beide bakken in, zie figuren 2 en 3. Deze 

uitsparingen zullen normaal met grafiet zijn gevuld. Ze kunnen 

echter Terwijderd worden voor bestralingsdoeleinden of voor 

het plaatsen van experimenten. b.T. een reactiTiteitspscillator. 
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Door het vullen van desleuven in de binnen-retlector met 

een ander materiaal dan gratiet kan men tevens de koppeling 

tussen de beide kernbakken beinvloeden en het neutronenspeo~rum 

ter plaatae van de centrale doorgaande kanalen. 

In de thermische kolom kunnen 6stuks 8x8 inch gratietblokken 

verwijderd worden. Iiierdoor wordt een grote bestralingaruimte 

verkregen. Er kunnen hier ook drie stuks 4x4 inch gratiet 

staven voor verwijderd worden. TWee hiervan lopendoor tot 

opde kernbak. Zie tiguur 2. De atmetingen van de thermische 

kolom zijn 60x48x56 inch. 

Ook het bassin aan de andere zijde van dereaotor kan dienst 

doen als bestralingstaciliteit. Iiier sullen o.a. atschermings

experimenten onder water worden uitgevoerd o 

3.6. Bet koelsysteem. 

Bet reactors1steem is ontworpen voor een maximaal Vermogen 

van 10 kW. De koeling geschiedt met water dat in de reactor 

tevens dienst doet als moderator voor snelle neutronen. 

Ret water wordt toegevoerd door een leiding van 6" ~. Deze 

leiding doet tevens dienst bij het snel atvoeren van het reac

torwater naar de opslagtank 01-DI (1,2 m3 ) bij het openen van 

de pneumatisch bediende atsluiter 01-v6. Deze atsluiter heett 

een belangrijke tunc tie in de athankelijkheidsschakelingen. 

zie tiguren 22, 23, 24, etco Hierin wordt hij aangeduid als 

stortklep. De stortklep opent bij een noodu1tschakeling van 

de reactor. Het reactorwater wordt dan in ca. 17 sec. atge

voerd waardoor een reactiviteitsvermindering ontstaat van ca. 

30%. Opde halve hoogte van de kernbakken is een overloop

leiding aangebracht. Bij een noodu1tschakeling wordt hieraee 

een deel van het water afgevoerd via de normale atvoerleiding 

d.m.v. de pneumatisch bediende klep 01-V11. 

Onder normaal bedrijt van de reactor is de stortklep 01-V6 

gesloten. Ret water wordt dan uit de opvangtank 01-DI door de 
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warmtewisselaar 01-EI met 01-PI (1 pk) gepompt naar de beide 

reaetorbakken. Via overlopen stroomt het dan weer door de af

Toerleidingen terug naar de opvangtank 01-DI. 

In een hulpeireuit kan .en deel van deze waterstroom door 

een zuiveringssysteem gevoerd worden. Dit bestaat nit een ionen

wisselaar (02-STI) en een filter (fabr. Cuno, 5/u.) (02-8I). 

In de opvangtank zijn verwarnngselementen aangebracht:. Hiermee 

kan de temperatuur van het primaire water verhoogd worden. De 

ontwerp-temperatuur voor het reactorsysteem bedraagt 800 c. 

In de warmtewisselaar stromen het primaire water uit het reac

torsysteem en het seeundaire koelwater door twee aparte spiralen, 

beide ondergedompeld in water wat door een roerder in beweging 

wordt gehouden (zie figuur 16 9 warmtewisselaar 01-EI). Deze 

uitToering is gekozen om lekkage van primair water naar het 

secundaire koelsysteem practisch onmogelijk te maken. Lekkage 

in een Tan de spiral en zal het niveau van het water in de warm

tewisselaar veranderen. Dit wordt gesignaleerd (LA8). Tijdens 

bedrijf heerst er in de spir.alen bovendien een hogere druk dan 

in het intermediaire water. De kane dat tezelfdertijd een lek 

optreedt in beide spiralen is gering, de kans dat dan nog pri

mair water tegen de hogere druk in het secundaire systeem zou 

komen kan verwaarloosbaar genoemd worden. 

In het secundaire koelsysteem wordt het water aangevoerd via 

een buffertank om eventueel terugstromen naar de waterleiding 

te Toorkomen. Met de centrifugaalpomp 03-PI (1 pk) wordt het 

koelwater door de warmtewisselaar afgevoerd naar de rioolput 

(zie hoofdstuk 5). 

Het gehele koel- en waterzuiveringssysteem staat opgesteld in 

de pompkelder, zie figuren 30 en 17. Indeze kelder is een 

lensput aangebracht. Hierin is een dompelpomp geplaatst Tan 

0,5 pk, die automatisch aanslaat wanneer het wateraiTeau in 
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deze put te hoog wordt. Dit water wordt dan afgevoerd naar 

het atvalwaterbehandelingssysteem (zie hootdstuk 5). 

3.7. Instrumentatie. 

Voor het bepalen van de neutronentlux in de reactor zijn er 

in totaal 7 meetsystemen. De opbouw hi.ervan is aangegeven in 

tiguur 19. De posities van de sensoren van deze meetsystemen 

zijn weergegeven in tiguur 4. 

In tiguur 19 ziet men hoe de verschillende systemen de meet

gegevens presenteren en welke automatische acties geinitieerd 

kunnen worden = (1) Alarm, (2) Automatische terugloop, (3) 

Nooduitschakeling t (4) Stopt opgaande beweging van compensatie

en regelplaten. 

In tiguur 19 aangegeven meetkanalen I en II worden gebruikt 

bij het opstarten van de reactor. Het meetbereik van deze ka

nalen komt ov~reen met een reactorvermogensgebied tussen ca. 

10-5 en 1 Watt. Deze meetsystemen zijn due zeer gevoelig. Zelfs 

van de lage neutronenfluxen bij het begin van het opstarten 

van de reactor worden hiermede nog meetgegevens verkregen. 

Een duidelijk meten van deze neutronenflux is een van de Teilig

heidseisen waaraan Toldaan moet worden Toor men de reactor kan 

gaan opstartell. 

De kanalen III en VIII van' figuur 19 geven een lineaire pre

sentatie van het Termogensniveau vanat 10-3 Watt tot Tol Termo

gen. Naar keuze kan een van deze meetsystemen gekoppeld worden 

met de automatisohe regeling van het vermogensniveau van de 

reaotor. 

Het Kanaal IV van tiguur 19 geeft het niveau van het reactor

vermogen in een meetbereik over ruim 6 decaden in een logarith

mische schaal. Dit meetsysteem wordt voornamelijk gebruikt 

om de reactor te beveiligen tegen te snelle toename van het 

nuoleaire vermogen en tegen een te hoog niTeau van dit Termogell. 
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De kanalen V en VI zijn twee identieke meetsystemen, die uit

sluitend tot doel hebben om de reactor te beveiligen tegen 

het overschrijden van een te hoog vermogensniveau. Ret meet

gebied van deze systemen loopt over ongeveer 4 decaden tot 

ruim 150% van het nominale reactorvermogen. Op de versterkers 

van deze kanalen is een bereikschakelaar aangebracht, waar

mee het mogelijk is om het niveau waarop de reactor buiten 

werking werdt gesteld desgewenst te verlagen. 

Haast deze meetkan.len voor de neutronenflux in de reactor 

zijn er nog drie meetlijnen voor gammastraling. De seneoren 

hiervan zijn over de reactorhal verdeeld opgesteld. Ret 

meetinterval van deze gamma-meetsystemen leopt van 0 tot ca. 

500 mr/uur. Dit loopt over twee bereiken, hetgeen verkregen 

wordt met behulp van twee G.M. buizen per sensor. 

De procesinstrumentatie heeft als doel het lokaal bepalen van 

drukkelh temperaturen, debieten, waterniveaux en andere water

condities zoals geleidbaarheid in het systeem. Wanneer het 

belangrijk is voor het bedrijf, worden de gemeten waarden door

gegeven aan het instrumentenpaneel. Tevens zijn op enkele 

plaatsen instrumenten aangebracht teneinde een bepaald appa

raat te beveiligen, zodat - overigens ongevaarlijke - bedrijfs

storingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Verschillende be

langrijke procesgrootheden zijn gekoppeld met een vooralarm t 

zodat de operator onmiddellijk wordt geinformeerd omtrent een 

ongewenste procesconditie. V~~r een overzicht van de proces

instrumentatiezij verwezen naar het processchema, fig. 16. 

Uiteraard zullen alle meetsystemen bij de in bedrijfstelling 

gecalibreerd worden. Voor de neutronenfluxkanalen geschiedt 

dit door Tergelijking met een activeringsmeting van het neu

tronenflux-patroon in de reactor. Deze calibraties worden 

regelmatig herhaald. Nieuwe calibraties zijn vooral noodzake

lijk wanneer door veranderingen in de kernlading het neutronen

flux-patroon ingrijpend gewijzigd is. 
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3.8. Instrumentenpaneel en bedieningslessenaar. 

De nucl~aire instrumentatie(met uitzondering van de seneoren 

en de voorversterkers)en de presentatie van een deel van de 

procesinstrumentatie zijn ondergebracht in de bedieningslesse

naar (figuur 20), en het instrumentenpaneel (figuur 21). 

~ittend aehter de lessenaar heeft men goed zieht op de meters 

hierop en op die in het instrumentenpaneel terwijl men tevens 

het grootste deel van de reactorhal kan overzien. 

Op de bedieningslessenaar wordt informatie gegeven over de be

langrijkste bedrijfsgegevens zoals vermogensniveau, tijd-con

stante van de verandering hierin. positiea van de boralplaten. 

De bedieningsorganen hierop zijn op elkaar aansluitend geplaatst 

van links naar rechts voor starten en bedrijven van de reactor. 

De hierbijbehorende signaleringen geven informaties over de 

sohakelstanden van de bedieningsorganen. Voor details wordt 

verwezen naar figuur 20. De schakelstanden van de bedienings

organen zijn aangegeven in het afhankelijkheidsschema, figuren 

22, 23 en 24. 

Het instrumentenpaneel is verdeeld in 5 secties. Zie figuur 21. 

In sectie 1 zijn relaia gemonteerd voor ondermeer de afhanke

lijkheidsschakelingen. Op sectie 2 worden de belangrijkste 

proceegegevens gepresenteerd. Op de sec ties 3. 4 en 5 vindt 

men meters voor de nucl~aire parametere. 

Boven alle secties zijn lichttableaux aangebracht ten behoeve 

van de vooralarmering (secties 1, 2) en indicaties voor nood

uitschakeling (secties 4 en 5). Zie figuur 21. 

Het alarmeringssysteem is zo uitgevoerd dat bij normaal bedrijf 

de contacten voor het melden van de storing gesloten zijn. De 

gloeilampen in de tableaux zijn dan gedoofd. 

Bij een storing wordt het desbetreffende meldingscontaot g<e

opend. Een claxon treedt in werking. De lampen in de bijbehorende 

lichtmeldingen gaan knipperen met een frequentie van ca. 120 

maal per minuut. 
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Wordt de storing opgeheven. dan zijn de desbetreffende me1dings

contacten wederom gesloten. Dit wordt gesignaleerd door de 

knipperfrequentie te verlagen tot 45 maal per minuut. 

Door het indrukken van de knop "herstel tf gaan de lampen uit 

en wordt de uitgangetoestand weer bereikt. Mits uiteraard 

de storing inderdaad niet meer optreedt. 

Door het indrukken van de knop "test't word t op alle me1dingen 

een storing geinitieerd. waarna de bovenomschreven procedure 

gevolgd wordt. De storingen, die voor of tijdens het testen 

optreden, blijven hierbij ongehinderd gesignaleerd. 

Deze procedure geldt zowel voor het vooralarm-syst.em als voor 

het uitschakel-alarmeysteem. 

3.9. De afhankelijkheidsschakelingen. 

Met de bedieningsorganen op de lessenaar kan men niet zonder 

meer bepaalde acties initieren. Voor de uitvoering van zulk een 

aotie moet eerst voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Is 

dit niet geschied~ dan wordt de uitvoering van de gevraagde 

aotie Diet veilig geacht en derhalve automatisch onmogelijk 

cemaut. 
De voorwaarden t waaraan voldaan moet worden, voordat men met 

de bedieningeorganen op de lessenaar bepaalde acties kan doen 

uitvoeren in het reaetorsysteem, zijn aangegeven in de figuren 

22, 23 en 24. De verklaring van de hierbij toegepaste symbolen 

is gegeven in figuur 24. 

Bet afhankelijkheidsschema in de figuren 22, 23 en 24 spreekt 

voor zich. Bier kan nog aan toegevoegd worden dat deze bevei

ligingsvergrendelingen opgezet zijn volgens het ruetstroom

prinoipe. V~~r het bereiken van de eindcondities in het afhan

kelijkheidssohema is het noodzakelijk dat de energietoevoer 

Diet onderbroken is. 
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De afhankelijkheidsschakelingen zijn dusdanig opgezet dat in 

voorkomende gevallen de veiligheid prevaleert boven het in 

bedrijf houden van de reactor bij mogelijke storingen in een 

van de meetsystemen. Zo ziet men dubbel uitgevoerde meetsys

temen in serie geschakeld in beveiligingsacties. 

De energietoevoer naar de signaleringen is gescheiden van die 

naar de daarbijbehorende acties. Dit is steeds zo gerealiseerd 

dat het uitvallen van de energietoevoer naar de signalering 

tevens de energietoevoer naar de daarbijbehorende acties onder

breekt. Uitvallen van de laatete onderbreekt echter niet zonder 

meer de energietoevoer naar de signalering. 

Elk van de systemen, die een reactiviteitsverandering in de 

reactor kan veroorzaken t kan worden getest zonder dat er een 

kana bestaat dat de reactor kritisch wordt. Dit geldt voor de 

beveiligingsplaten A en B, de stortklep, de circulatiepomp 

van het primaire koelsysteem en voor de compensatie- en regel

platen. V~~r het testen van een van deze systemen moet de be

drijfstestschakelaar (53). zie figuur 22, in een bepaalde stand 

staan waarbij het dan onmogelijk is de andere systemen zo te 

bedienen dat zij de reactiviteit van de reactor kunnen doen 

toenemen. 

Zoals reeds eerder gesteld, wordt het afhankelijkheidsschema 

op zich voldoende duidelijk geacht. Tot slot wordt nog gewezen 

op de bedieningsmogelijkbeden van de boral-platen: de schake

laar 55 in figuur 22 voor de veiligheidsplaten A en B; de scha

kelaar ZT5 en zTG in figuur 23 voor de compensatieplaten C en 

D; de schakelaars ZT3 en ZT4 in figuur 23 Toor de regelplaten 

E en F. Alsmede de keuze van deze regelplaten E, F of E+F voor de 

automatische regeling, schakelaar 57 in figuur 23. 

3.10. Ret bassin. 

!an de westzijde van de reactor bevindt zich een waterbassin 

van beton met aluminium bekleding. De vorm van het bassin is 

gegeven in de figuren 1, 2 en 3. De waterinhoud is 23~5 m3 • 
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De atmetingen zijn zo gekozen, dat bovenop en rondom het 

bassin de doseringssnelheden van radioactieve straling be

neden de 2,5 m rem /uur liggen. 

Op de bodem van het bassin zijn rails aangebraeht. Hierop 

kan een wagen met experimenten in de nis worden gereden. 

In de nis is er aIleen de aluminium bekleding tussen het bassin

water en de grafiet-reflector. Het verplaatsen van de wagen 

in en uit de nis kiln geschieden als de reactor in bedrijf is. 

De nis tegen de reactorkern kiln worden afgeSChermd met stalen 

platen (zie fig. 1 en 3). Hier zal aIleen gebruik van worden 

gemaakt wanneer door eventuele langdurige onderhoudswerkzaam

heden het bassinwater verwijderd is en derhalve enige extra 

afscherming noodzakelijk zal zijn. De mogelijke behandelingen 

van het bassinwater 11jn weergegeven in figuur 16. 

Met de centrifugaalpomp 05-PI (1,5 pk) kan men bassinwater 

laten cirouleren door de ionenwisselaar 05-ST I en een filter 

05-52 (fabr. Cuno, 5/U). 

Het bassinwater kan afgevoerd worden naar een opslagtank 

(25 .3), of naar het afvalwaterbehandelingssysteem, of direct 

naar de riool. De laatste afvoermogelijkheid heeft geen per

manente aansluiting. Hiervoor dient een slang gekoppeld te 

worden tUBsen de afvoerpomp 04-PI (1,5 pk) en de afvoerleiding 

naar het riool. 

Ret vullen van het bassin met water uit de opvangtank geschiedt 

met de centrifugaalpomp 04 PI (1.5 pk). 

3.11. Splijtstofopbergplaats. 

In de zuid-westhoek van de reactorhal bevindt zich de opberg

plaats voor splijtstofelementen. Zie de figuren 18 en 30. 

Deze bestaat uit 28 inwendige gemoffelde stalen pijpe~t 

welke in de vlcer zijn :Lngestort. Van de opvu1ling t.saen de 

pijpen ia de boyenate laag, 30 cm dik beton van hoog a.g. 

<3,5 kg/dm3 ). 
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De pijpen steken 5 em boven het vloeroppervlak uit om te 

yoorkomen dat b.v. bij sehoonmaken, water in de opslagruimten 

loopt. 

Iedere pijp is aan de onderzijde aangesloten op een afzuig

leiding. Zonodig kunnen de pijpen hiermee geventileerd worden. 

0p deze wijze kan eventueel eondenswater worden afgevoerd. 

De bovenafsoherming van de pijpen bestaat uit stalen pluggen. 

Deze zijn ieder atzonderlijk voorzien van een slot. De sleu

tels hiervan worden beheerd door het hootd van Dienst van de 

ATHENE. 
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4. GEBOUW EN VOORZIENINGEN. 

4.1. ligemeen. 

!an het ontwerp van het gebouw liggen de volgende uitgangspun

ten ten grondslag: 

• Ret gebouw moetvoldoen aan de technische en veiligheids

eisen resulterend uit de plaatsing van een 10 kW reactor. 

• Preparatie en behandeling van bestraalde monsters, alsmede 

licht radioohemisch werk moet in het gebouw zelf kunnen worden 

verricht. 

• In verband met beperkte loz!ngsmogelijkheid in het gebouw zal 

niet worden gewerkt met de volgende radioactieve isotopen 
90 129 210 210 211 224 als open bronnen: Sr t J ,Ph ,Po ,At t Ra 9 

n_ 226 A 227 n_ 228 Th230 P 231 Th232 t Th ~ t C 9 ~, ,a, en na. • 

• Langdurige of permanente opslag van sterk radioactieve media 

(met uitzondering van de in de reactorhal aanwezige splijt

stofelementen) zal in het gebouw niet plaatsvinden. 

• Lozing van gassen en vloeistofren zal moeten voldoen aan de 

door de overheid te stellen eisen en richtlijnen. 

• Continu-bedrijf van de reactor moet mogelijk zijn. 

• Ret gebouw moet geschikt zijn voor het geven van theoretische 

en practische instructie aan kleine groepen van ca. 30 per-

sonen. 

4.2. Ret gebouw. 

Ret gebouw bestaat uit een rechthoekige voorbouw, waar de semi

gasdicht uitgevoerde reactorhal gedeeltelijk insteekt. V~~r de 

indeling van het gebouw wordt verwezen naar de figuren 29 tIm 

33. 

Ret gebouw is ingedeeld in een normaa! toegankelijke zone en 

een gecontroleerde zone. De routine doorgang tussen beide zones 

bevindt zich op de begane grond bij de kamer van het gezondheids

toezicht. 
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Een tweede toegang tot de gecontroleerde zane bestaat uit de 

vrachtwagendeur en de daarin opgenomen personenvluchtdeur in 

de reactorhal. De sleutel van de grote deur wordt beheerd 

door het hoofd van de reactor. De sleutel van de personen

vluchtdeur zal naast de deur in een kastje aehter een glazen 

plaat worden opgehangen. Gedurende reactorbedrijf is deze 

toegang gesloten. Dit is vooral van belang voor het handhaven 

van een geringe onderdruk in de reactorhal. Ret open of dicht 

zijn van deze toegang zal worden gesignaleerd op de bedienings

lessenaar van de reactor. 

In de kelder omvat de gecontroleerde zone de ruimten voor af

valwaterbehandeling en zuur- en loog opslag. De zonegrens in 

de kelder bestaat uit een dubbele deur in de gang die normaal 

gesloten is en in hoofdzaak als personen-vluchtweg fungeert. 

Aan weerszijden van deze deur is een sleutel in een kastje 

achter een glazen plaat opgehangen. Beide zones in de kelder 

hebben naast de gewone trapverbinding nog een extra vluchtweg 

(zie figuur 29) die van binnenuit geopend kan worden. 

Op de verdieping bestaat er geen deurverbinding tussen de beide 

zones. 

Alle ruimten hebben in het algemeen twee of meer vluchtwegen. 

In beide zones is er een trappenhuis; tevens zijn er nood

uitgangen via ramen, nooddeuren die alleen van binnenuit ge

opend kunnen worden (verzegeld loopslot), een buitenomloop 

rond de verdieping en tot slot twee vluehtladders, waarvan 

een aan de westzijde en een aan de zuidzijde. 

Ret trappenhuis in de gecontroleerde zane heeft in de dakopbouw 

een deurverbinding met het dak. Deze deur is als regel geslo

ten. Op het dak is een takeltje aangebracht ten behoeve van 

het verwiss~en van filters voor het ventilatiesysteem. 

De toelaatbare vloerbelasting voor de diverse ruimten is gege

ven in tabel 3. 
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TABEL 3. (ref. 13). 

Toelaatbare vloerbelastingen. 

vloer reactorhal 

dak reactorhal 

kelder laagbouw 

begane grond laagbouw 

verdieping laagbouw 

dak laagbouw 

3000 kg/m2 

100 kg/m2 

500 kg/m2 

2 500 kg/m 

350 kg/m2 

2 100 kg/m 
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Op de oost-, zuid- em westzijde van het gebouw zijn voor de 

ramen buitenzonweringen aangebracht. 

4.3. Re .. ctorh .. l .. 

De re .. ctor is ondergebracht in de semi-gasdichte h .. l en wel tegen 

het midden v .. n de westelijke wand. (zie tek. 30 en 33). In 

deze hal is verder ondergebracht de opbergplaats Toor splijt

stotelementen in de zuid-west hoek en de pompkelder in het 

midden Tan de zuidzijde, waar het grootste deel Tan de reactor

koelinstallatie staat opgesteld. De bedieningslessenaar en het 

instrumentenpaneel bevinden zich in de noord-oost-hoek. Boven 

in de hal, OTer de hele noordzijde bevindt zich een ruimte 

waar het grootste deel Tan het ventilatie-systeem is onderge

bracht (zie tek .. 32 en 33). 

De h .. l is geconstrueerd van gewapend beton, 30 em dik .. Hier

omheen is nog een thermisch-isolerende plaat-bekleding aan

gebracht met een warmtedoorgangseoetticient K = 1. Er zijn geen 

ramen a .. ngebracht in de buitenw .. nden, wel 'in vast raam na .. r de 

gang op de beneden verdieping en twee vaste ramen op de boven

verdieping waarvan een naar het instructielokaal en ien n .... r de 

kamer vanhet hootd van de reactor. Al deze r .. men zijn uitge

voerd in dubbel spiegeldraadglas. In het dak van de hal bevinden 

zich 6stuks betonnen legramen met ingesohokte glazen bouwstenen. 

De semi-gasdichtheid is verkregen door de toeg .. ngen uit te yoe

ren in staal met rubber atdichting .. Verder zijn alle pijp- en 

kabel-doorvoeringen naar aangrenzende ruimten tochtvrij uitge

voerd .. De vent.ilatie wordt zo geregeld dat er voortdurend een 

geringe onderdruk gehandhaatd blijtt. Bij het atzetten van de 

ventil .. tie worden alle ventilatie doorgangen automatisch tocht

vrij .. tgesloten d.m.v. kleppen. 

Zoals overal binnen de beschermde zone is er steeds naar ge

etreetd om zo min mogelijk plaatsen te krijgen, Waar zich stet 

kan ophopen; tevens naar zoveel mogelijk gladde oppervlakken 
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en goede bereikbaarheid om doelmatig te kunnen schoonmaken 

en voor eventueel decontamineren. Zo zijn ondermeer a11e wanden 

en p1afonds in de beschermde zone afgeschi1derd met gladde en 

chemicalie-bestendige niet poreuze verfsoorten (verfsoorten op 

epoxyhars-basis). A~le vloeren zijn uitgevoerd in naadloos ge

laste PVC tegels. 

Het grootste deel van het vloeroppervlak in de hal kan worden 

bestreken door een 7,5 tons kraan met een hijshoogte van 9 m. 

Deze kraan wordt bediend door middel van een druktoetzen ta

bleau dat afhangtvan de kat. 

4.4. Laboratorium. 

Het laboratorium in de gecontroleerde zone aan de westzijde van 

het gebouw, is geschikt voor licht radiochemisch werk (klasse 

Bt ref. 24). Het is uitgevoerd in twee verdiepingen, met elkaar 

verbondell door een trappenhuis en een vide waardoor .,.:La een 

takeltje lichte lasten overgebracht kunnen worden. Op beide 

verdiepingen zijn diverse zuurkasten (fabr. Vinitex), eiland

tafels en bergmeubels geplaatst. 

In het laboratorium zijn branddouches aangebracht (fig. 34) 
bij de deuren. 

Alle toegangsdeuren zijn uitgevoerd met deurdrangerse In het 

laboratorium is uitsluitend vaste beglazing toegepast. De beide 

verdiepingen zijn aangesloten op een speciaal ventilatie-systeem 

(zie hoofdstuk 5). De opslagplaats voor zuren en logen is onder

gebracht in de ke1der. Deze ruimte heeft een eigen ventilatie

systeem. In deze ruimte is ook een met lood afgeschermde kluis 

geplaatst voor het opbergen van radioactieve preparaten. 

4.5. Voorzieningen. 

De verwarmingsinstallatie is aangesloten op het centrale ver

warmingsnet van de TH. Het grootste deel van deze voorziening 

is ondergebracht in het niet gecontro1eerde deel van de kelder-
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verdieping (zie figuren 29 en 35). 

De electrische energie wordt verkregen via het 10 kV TH net. 

D.e hoofd- en laagspannings-verdeel-installatie is eveneens 

in dat gedeelte van de kelder opgesteld. Er is een noodstroom

voorziening die bestaat uit een accu-batterij voor de belang

rijkste reactorinstrum~atie en een noodvoeding vanaf het cen

trale noodstroom-agregaat voor de rest van het gebouwe 

De koud- en warm water voorziening is aangegeven in het prin

cipe-schema van figuur 34. Hieruit blijkt dat eventueel terug

stromen van water in de voedingsleiding onmogelijk is gemaakt 

door mid del van vlotter-reservoirs. 

Verder bevindt zich in het gebouw een verdeelnet van leidingen 

voor stikstof en argon, die gevoed worden door middel van 

drukflessen., welke opgesteld staan in de kelder; tevens een 

persluchtleiding welke gevoed wordt door de 7 ato installatie 

van de TH en een leidingen-systeem voor aardgasvoorziening. 

In verband met de uit veiligheidsoverwegingen groter. belang

rijkheid van de systemen voor de behandeling van het afval

water en de ventilatielucht worden deze meer in details apart 

besproken in hoofdstuk 5. 
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5. BEHANDELING VAN AFVALWATER EN VENTILATIELUCRT. 

5.1. De afvalwaterbehandeling. 

De afvalwaterbehandelingsinstallatie in het ATRENE-ge

bouw omvat de opslag-, de behandelingsmogelijkheden en 

de afvoer van alle afvalwater dat met radioactieve stof

fen gecontamineerd kan zijn. 

Hieronder is niet begrepen de afvoer van de toiletgroep, 

die rechtstreeks loopt via een verzamelput en de afvoer 

van het secundaire koelwater van het reactorsysteem, die 

buiten de behandelingsmogelijkheden om rechtstreeks naar 

een controleput buiten het gebouw loopt. Via de laatste 

afvoerleiding kan ook de bassin-opvangtank geleegd worden, 

wanneer de radioactiviteit van het water in deze tank 

zulks toelaato Om vergissingen te voorkomen is deze af

voermogelijkheid van deze dump tank via de bassin-invul

pomp niet permanent uitgevoerd, maar door middel van een 

slang met slangkoppeling, die normaal niet aangesloten 

is (zie figuur 16). 

De mogelijke activiteit van het afvalwater is bepaald 

door de aard van de werkzaamheden in de ruimte van her

komst. Er is onderscheid gemaakt tussen A-, B- en C

water. Met "All-water wordt bedoeld het water af'komstig 

van de secundaire koeling en incidenteel van de bassin

dumptank, zoals boven besproken. Dit afvalwater is niet 

radioactief. Ret "B"-water kan mogelijkerwijze een ge

ringe radioactiviteit bezitten tot 3x10-3 mC/l. Ret is 

af'komstig van douches van het ontlucht- en aftapsysteem 

van de reactor, van het bassindumpsysteem en van een 

deel van de experimenteerrekken, zuurkasten, laborato

riumtafela en -spoelbakken. 

Bij het "CU-water kunnen activiteiten voorkomen groter 

dan 3%10-3 mC/l. net is afkomstig van de afvoer van actief' 
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water uit de zuurkasten van het radiochemisch laborato

rium. Dit "e"-water kan als zwakactief worden beschouwd. 

De afvoeren in het radiochemisch laboratorium Toor "BIt_ 

en neu-wa.ter zijn qua vorm en kleur duidelijk van elkaar 

onderscheiden. 

De verschillende soorten van afvalwater worden in aparte 

tanks opgevangen. Dit is zo uitgevoerd omdat voor de on

deracheidene soorten afvalwater geheel verschillende be

handelingen nodig kunnen zijn. Bovendien zou een kleine 

hoeveelheid actief water na Termenging met een grote hoe

veelheid niet-actief water het noodzakelijk kunnen maken, 

dat deze gehele hoeveelheid water een uitgebreide behan

deling zou moeten ondergaan. 

In figuur 36 is aangegeven hoe de verschillende soorten 

afvalwater geloosd kunnen worden in opvangtanks. Voor 

een bepaald soort water is ateeds "n tank voor opvangen 

aangesloten, terwijl de inhoud van een tweede tank be

handeld kan worden. 

V~~r het "Bit-water hebben de opvangtanks D 1, 2, 3, tot 

de overloopaansluiting een inhoud van 2 m3 met een niveau

alarm wanneer ca. 1,6 m3 van de tank gevuld ia. In het 

laboratorium is plaats voor ca. 10 onderzoekers. Per 

onderzoeker kan men maximaal rekenen op ca. 30 liter 

"Bit-water per uur. 

Bij een normale toevoer van ca. 300 liter per uur zal 

het niveau-alarm na ruim 5 uur aangeven dat met de be

handeling van de inhoud begonnen moet worden; doch het 

is mogelijk hiermee te wachten tot de he Ie tank nagenoeg 

vol is. Niet aIleen kan hierdoor het tijdstip van de be

handeling deagewenst worden verschoven; het is ook moge

lijk binnen de normale periode van ca. 5 uur een 25% 
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grotere toevoer op te vangen. 

Ret water afkomstig van de douches wordt in een aparte 

tank opgevangen, D 1. Dit water zal normaal niet actiet 

zijn, maar wel zeepresten bevatten. Menging van dit 

water met actiet water zou een behandeling noodzakelijk 

maken. En dit is ongewenst omdat de zeepresten een 

snelle vergittiging van de harsen in de ionenwisselaars 

kunnen veroorzaken. In noodgevallen kan dit water ook 

in de opvangtank D 3 opgeslagen worden. Om vergissing 

te voorkomen is de desbetreffende afsluiter op deze 

tank van een slot voorzien. 

Voor' het "ott-water hebben de opvangtanks D 7 elll D 8 tot 

de overloopaansluiting een inhoud van 0,5 m3 , met een 

niveau-alarm wanneer ca. 0,4 m3 van zulk een tank gevuld 

is .. De productie van het nott-water is in de orde van 

grootte van enige liters per dag .. 

Al het lekwater en het overloopwater van alle tanks wordt 

via een goot gevoerd naar een verzamelput in de ruimte 

voor de afvalwaterbehandeling. Bij een bepaald hiv.au 

van het water in deze put wordt automatisch een dompel

pomp gestart f waarmee dit water naar de tank D 3 of D 2 

gepompt word t. 

Voor het opvangen van gecontroleerd en eventue.l behandeld 

"0"_ en "Bn-water zijn 2 z.g. lozingstanks opgesteld. 

D 4 en D 5 (zie figuur 36). Wanneer na controle blijkt 

dat het water in zulk een tank geen ot slechts een ver

waarloosbare hoeveelheid activiteit bezit, kan het via 

een controleput buiten het gebouw geloosd worden in het 

riool met behulp van de pomp P3 (capaciteit 3.3/h ). 
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In deze afvoerleiding is bij de pomp een klep met slot 

aangebracht om ondoordacht lozen te voorkomen. 

Wanneer een opgeslagen hoeveelheid water te actie! wordt 

bevonden Toor een directe lozing volgt eerst een be

paalde behandeling .. Hiervoor zijn 5 filters, S 1 tim 

5 (fig. 36) aangebracht en een demineralisatie-inrichting, 

welke bestaat uit een kation- en een anion-wieselaart 

respectievelijk SI 1 en 2. V~~r ciroUlatie van het water 

zijn er naast de eerder genoemde pomp P3 nog drie 

pompen ter beschikking; P1 en P2 (capaciteit 1 t 5 tot 6 

m3/h;) p4 (capaciteit 1,5 m3/h.). Zoals figuur 36 laat 

zien, kunnen alle opvangta,nks op de zuig- en persleiding 

van 'en of meerdere circulatiepompen worden aangesloteno 

Het bepalen van de activiteit van een tankinhoud geschiedt 

door het nemen van een monster en het meten van de radio

actieve straling hiervan. Om een representatief monster 

te verkrijgen is het nodig een zo homogeen mogelijk 

mengsel in de tank te hebbeno Dit wordt verkregen door 

ca. 10 minuten de tankinhoud via een pomp te circuleren, 

waarbij het water door speciale straalpijpen onder in 

de tank teruggespoten wordto Het controleren van de acti

viteit van een tankinhoud neemt ca. 'en uur in beslag. 

Wanneer bij de controlemeting blijkt dat de activiteit 

van de tankinhoud veroorzaakt wordt door kort levende 

isotopen, dan kan voor zover de opvangcapaciteit dit 

toelaat, het desbetreffende water enige tijd worden op

geslagen tot directe lozing mogelijk is. 

Blijkt bij de controlemeting dat de activiteit voor een 

groot deel aikomstig is van vaste veronteinigingen, dan 

kan de inhoud van zulk een tank via filters rondgepompt 

worden. Hiervoor zijn IfSuper-Turnokleanu filters gekozen, 

die deeltjes tot 40/u vasthouden. Tijdens zulk een be

handeling moet de desbetreffende tankinhoud minstens 3 
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maal worden rondgepompt. Voor het circuleren door de 

filters S 1 en 2 moeteh de pompen P 1 en 2 met maximale 

capaciteit werken, d.i. 6 m3/h. (Deze capaciteit kan 

door een overstroomventiel met de hand verminderd worden 

tot 1,5 m3/h). 

Bij een controlemeting kanblijken dat demineralisatie 

wenselijk is. Met de pompen P 1 en P 2, op minimum ca

paciteit, d.i. 1,5 m3/h, kan het water uit iedere tank 

door een fijnfilter, S 3 of S 4, naar de ionenwisselaars 

SI 1 en 2 gevoerd worden. De fijnfilters zijn van het 

type nMicroelean", die voorzien zijn van filtreerkaarsen 

op eellulosebasis. Ze houden deeltjes tegen van aanvahke

lijk 5/u en na enige vervuiling van 1 i 2/uo De eigen

lijke demineralisatie vindt plaats in de kation- en de 

anionwisselaar. De capaciteit van de demineralisatie

installatie is 1,5 m3/h. De totale uitwisselingscapa

citeit bedraagt 120 gramequivalenten. 

Als een behandeling is het ook mogelijk om de activiteit 

per volume-eenheid te verminderen door verdunning. Hier

voor kan leidingwater gevoerd worden naar iedere tank 

via het vlotter-reservoir D 6 en de pomp P 5 (capaciteit 

9 m3/h). Het vlotter-reservoir is aangebracht·om te voor

komen dat het water uit de installaties door de een of 

andere oorzaak in het waterleiding-net zou kUnnen stromen. 

5.1.4. !~!!~!~!!:!tL!~_!!!~!::_!!~_!~!!!!!_!!~!!!:!!. 

'1anneer de activiteit in een opvangtank voldoende klein 

is wordt de inhoud van die tank overgebracht naar een 

lozingstank. Hier vindt een laatste controlemeting plaata. 

De lozing van het water op het riool kan dan plaats vinden 

met de pomp P 3, via een sleutelvergrendelde afsluiter 

en via een controleput buiten het gebouw. Een deksel op 

deze put maakt het mogelijk am ten alle tijden .ater 
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of slib-monsters te trekken. 

In een journaal worden a11e oontrolemetingen en water

behandelingen bijgehoudeno In een apart journaal wordt 

voor iedere lozing bijgehouden de tijd, de hoeveelheid 

en de activiteit per volume-eenheido Dit journaal is 

dusdanig ingericht dat op elk ogenblik van een dag de 

totale hoeveelheid geloosd water en de totale hoeveel

heid activiteit direct afleesbaar is. Tevens zullen in 

dit journaal deze hoeveelheden per maand bijgehouden 

worden. 

Ret slib van de filters 81, 82 en S5 en de kaarsen van 

de fijnfilters 83 en 84 kunnen worden opgeslagen in een 

transportvat (W1 in figuur 36). De filterhuizen kunnen 

worden schoongespoeld met leidingwater. Ret slib en het 

water dat uit de aftapopening komt wordt door een filter

zak in het transportvat gevoerd o Ret water gaat hierbij 

weer naar een opvangtank via slangkoppelingen in de 

zuigleidingen van P1, P2 of p4. De filterzak met gecon

centreerde afval in het transportvat wordt dan afgevoerd 

door een daarvoor bestaande speciale dienst. 

Eventueel zwaar actief afvalwater uit de tanken D 7 en 8 
kan zon6dig ook in een transportvat worden opgeslagen 

met de pomp p4 en via een klep waarop een slot is aan

gebracht om ondoordacht openen te voorkomen. 

Om de conditie van de harsen in de demineralisatie-in

stallati, te kunnen nagaan is in de afvoerleiding hier

van een aantal sensoren aangebracht voor het meten 

van de geleidbaarheid en de radioactiviteit. De metingen 

hiervan worden centraal op een schrijver geregistreerd. 

Tevens kan worden gealarmeerd wanneer bij een bepaalde 

meetcel een voorafingestelde waarde wordt overschreden. 

Voor de afvoer van verzadigde harsen en de harsvullingen 

van de ionenwisselaars is een ejecteuraansluiting ge-
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maakt op pomp P5. 

5.2. Ret luchtbehandeliniSsysteem. 

D. volgende rulmten worden geforceerd geventileerd: radiochemisch 

laboratorium, reactorhal, opslagrulmten voor logen en zuren, 

werkplaats, instructie-lokaal, douches, kleedkamers, toiletten 

in de gecontroleerde zane, telkamer en electronica lokalen. 

Ret principe-schemaV8.l1 de luohtbehandeling is gegeven in tiguur 

37. 

De electronica lokalen hebben alleen een luchttoevoer. Bij de 

overige geventileerde ruimten is de afvoer van de hoeveelheld 

lucht per tijdseenheld ca. 10% hoger dan de invoer waardoor er 

een onderdruk van enige mmts kwik gehandhaatd kan worden. De 

bUitenluchtaanzuig-installatles zijn overal aangebracht in ot 

nabij de desbetreffende ruimten. De afvoer van de ventilatie

lucht geschiedt door pijpen (zie tek. 25) op een hoogte van 14 

m boven de begane grond. 

De aanzuigeenheden zijn samengesteld uit een klepsectie t een 

luohttilter, een luchtverwarmer en een ventilator. 

De absoluut-tilters zijn van het tabrikaat Vokes A/66/, waar

mee deeltjes tegengehouden worden groter dan O,5/uo 

De luchtaanzuig voor de reactorhal wordt verzorgd door 

twee eenheden met elk een oapaciteit van 3850 m3/uur. 

De atvoer bij normaal bedrijt geschiedt door een venti

lator van 8500 m3/uur (ventilator (9) in tiguur 37). 

Er zijn drie soorten storingen in dit bedrijt onder

scheiden: 

hootdstoring: uitvallen van afvoerventilator; 

uitvallen van 2 toevoerventilatoren; 

gesloten kleppen. 

secundaire storing: een toevoerventilator uitgevallen; 

een klep in de toevoer geslaten; 

vervuilde filters 

te hoge argon activiteit. 
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Een hoofdstoring wordt door een rode lamp op het in

strumentenpaneel gesignaleerd en initieert een automa

tisch uitschakelen van de reactor. Een secundaire sto

ring initieert geen beveiligings-acties, maar wordt al

leen gesignaleerd door middel van een licht signaal. 

De argon-activiteit wordt gemeten in de lucht-atvoer

leiding met een GoM. buis. Een te hoog niveau voor 

deze activiteit initieert een automatisch-uitschakelen 

van deluchtbehandelings-installatie. Dit veroorzaakt 

op zijn beurt het automatisch uitschakelen van de 
: -6 

reactor. Ret meetbereik van deze monitor is van 10 

tot 1;0-8/i1.cUrie/cm3• 

Ret automatisch uitschakelen van de luchtbehandelings

installatie bij te hoge argon activiteit heeft tot doel 

een eventuele radioactieve besmetting binnen te houden. 

Ret uitschakelen heeft echter tevens tot gevolg dat de 

geringe onderdruk t.o.v. de omgev1ng niet langer ge

handhaafd blijft. Ret doel van deze onderdruk is om 

ongecontroleerd wegstromen van lucht van binnen naar 

bu1ten de semi-gasdichte ruimte te voorkomen .. Dus ju1st 

in zulk een geval van rad10actieve besmetting, waar 

deze onderdruk pas belangr1jk 1s t zou d1t systeem niet 

meer functioneren. 

Om in zulk een geval toch de onderdruk te kunnen hand

haven zijn een stel extra voorz1en1ngen aangebracht die 

kunnen worden bediend vanaf een tableau in de Kamer van 

de stralingsbeschermingsfunct1onaris. Op dit tableau 

geeft een meter het drukverschil aan tussen b~nnen en 

buiten de hal. Door middel van een schakelaar met sleu

telvergrendel1ng kan op dit tableau de afvoer-ventilator 

weer gestart worden. Via een recirculatie-kanaal wordt 

hiermee de. lucht teruggevoerd naar de hal. Door middel 



- 38 -

van een doseerventilator (10 in figuur 37) en een regel

klep in een speciale afvoerleiding kan men nu gecontro

leerd radioactieve lttcht naar buiten lozeD. 

Op deze manier kan men actieve lucht gecontroleerd af

voeren in een zeer geringe mate, juist voldoende om een 

kleine onderdruk te handhaven, en op het hoogste punt 

van het gebouwo Zonder deze extra voorzieningen, zonder 

dus het handhaven van de onderdruk in zulk een geval zou 

actieve lucht ongecontroleerd kunnen ontsnappen op di

verse plaatsen van de semi-gasdichte citadel en zeker 

niet op .en zo hoog mogelijk niveau. 

5.2.2. Laboratorium. 

net radiochemisch laboratorium heeft een continue venti

latie met een by-pass bij de zuurkasten met een lucht

stroom over de handen van 0,5 m/sec. 

De toevoer van de lucht wordt verzorgd door 12 stuks "Wor

tington" eenheden met elk een capaciteit Tan 680 m3/uur. 

De afvoer geschiedt door 5 ventilatoren (zie figuur 37). 
De ventilatoren 2, 3 en 5, behorend bij dubbele zuurkasten, 

hebben een capaciteit van 2200 m3/uur. De overige tweet 

1 en 4, hebben elk een capaciteit van 1100 m3/uur. 

5.2.3. ~!!~!~!_~!!!~!!!!!~~!_~~!~!!~! 

De opslagruimten voor logen en zuren en de werkplaats 

hebben een gezamelijke afvoerventilator met een capaoi

teit van 900 m3/uuro Ook de toiletten in de geeontroleerde 

zane, de douches, kleedkamers en het instructie-lokaal 

hebben een gezamelijke afvoerventilator. De oapaciteit 

hiervan bedraagt 2000 m3/uur. 

Al deze ruimten hebben een gemeenschappelijke luchttoe

Toer installatie met een capaciteit van 2750 m3/uur. 
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De luchtaanzuig-ventilator Toor de telkamer en de elec

tronica ruimten heeft een capaciteit Tan 1850 m3juur. 

Alleen de telkamer heeft Tan deze twee ruimten een at

Toerventilator. De oapaoiteit hiervan bedraagt 900 m3juur. 
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6 .. SITUERING .. 

6 .. 1.. Topograf'ie .. 

De stad Eindhoven is gelegen bij de samenvloeiing van de Dommel 

en de Gender (zie f'iguur 38) .. Oorspronkelijk besloeg Eindhoven 

aIleen een hoge zandrug.. Deze heuvel vormt thane het centrum 

van de stado Later groeide de Gemeente Eindhoven uit en verenig

de zich met een aantal randgemeenten t die op de hoge oevers 

van de Dommel en haar zijbeken waren gelegenoVoor de woonwijken 

werden de hoge gronden gebruiktt terwijl bijzondere 

gebouwen (waaronder de Technische Hogeschool) in het drassige 

Dommelgebied werden gebouwdo 

Het drassige veengebied ten noorden van de samenvloeiing werd 

aangewezen voor de Technische Hogeschool (H). De noodgebouwen 

(N) liggen juist op de rand van het veengebied; het nieuwe 

hoof'dgebouw ligt op een laag veen van 4 m dikte. 

De plaats waar ATHENE gebouwd is (zie tiguur 38) ligt ten 

oosten van het veen van een verland meandergebied met een -

op sommige plaatsen 6 meter dikke - veenlaag en met .nige 

zandbankent waaronder grof' zand (ret. 20). 

60 2. Drinkwatervoorziening en geohydrologie. 

De stad Eindhoven betrekt haar drinkwater uit putten tussen 80 

en 200 m onder het maaiveld. Deze putten zijn gelegen ten zui

den van de stad (Aalsterweg) .. De N.V. Philips betrekt zijn 

water ten westen van de stad (Marconilaan) op dezelf'de diepte. 

Andere belangrijke pompstations bevinden zich o.a. te Baren, 

Oisterwijk en Veghel t aIle ten noorden van Eindhoven gelegen. 

Pompstations ten zuiden van Eindhoven zullen niet in deze be

schouwingen worden genoead, omdat de atwatering van het opper

vlakte- zowel als van het dieptewater NNW tot NW gericht is. 

De Dommel komt niet in aanmerking als waterreserve door de 

zeer grote vervuiling .. 
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Ten noorden van de Technische Hogeschool bij de weg van Tongelre 

naar Eckhart is een grote waterreinigings-installatie gebouwd. 

De gemeenten Eindhoven, Geldrop, Nuenen g Mierlo, Heeze, Leende, 

Veldhoven, Aalst en Waalre lozen hierop hun rioleringen. 

De afvoer van deze installatie staat in verbinding met de Dommel. 

De genoemde waterputten van Eindhoven pompen water op nit een 

grofkorrelige poreuze formatie, die bekend staat onder de naam 

"kiezelooliet-formatie ll (zie ItGeologische Geschiedenis van Ne

derland") .. 

De waterproductie der beide Eindhovense pompstations is in de 

orde van grootte van 20-30 miljoen m3/jaar. De gemeenten Veghel 

en Haren betrekken hun water uit de schelpgruislagen van het 

icenien. Boven dit pliopleistocene grind- en zandpakket ligt 

een kleilaag (klei van Tegelen), die in het algemeen als on

doorlaatbaar wordt beschouwd (ref. 16, 179 21 en 23). 

De Dommel enzijn bron- en zijbeken waren een honderdtal ~aren 

geleden als stabiele beken te beschouwen. Door het ingrijpen 

van de mens in het aardoppervlak is hieraan een einde gekomen. 

De beken vervoeren thans vrij veel sediment. 

Een zandvanger is gereed 9 andere zijn in aanbouw en normalisa

ties worden uitgevoerd. In de winter kunnen overstromingen in 

de beekdalen voorkomen (1961-1962: Geldrop9 Eindhoven, de Rond

weg). Het Beatrix-kanaal wordt ten zuiden van Eindhoven vannit 

de Dommel met water gevoed en treedt daarom enigszins regulerend 

OPt doch ondanks dit blijft de bovenloop Tan de Dommel een ty

pische regenbeek met sterke seizoenschommelingen en is hij 

feitelijk (nog) niet beheerst. 
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Hieronder volgen enige gegevens: 

Boven-Dommel 

1" Bovenstrooms Venbergsche Molen 

i= 0,50 m/km, lengte = + 9,5 km 

2" Tussen Venbergsche en Dommelensche Molen 

i= 0,50 m/km, lengte = ~ 2 km 

30 Tussen Dommelensche Molen en Waalresche Molen 

i= 0,65 m/km, lengte = 495 km ongeveer" 

40 Tussen Waalresche Molen en Verdeelwerk 

i= 0,45 m/km, lengte = ~ 5 kmo 

Beneden-Dommel" 

Tussen Vughterbrug en samenkomst met Beschestroom 

i= 0,046 m/km9 lengte = ~ 4,5 kmo 

In het ongenormaliseerde deel van de Dommel kunnen zich stroom

snelheden yoordoen van 1,2 m/aec, waardoor zandtransport langs 

de bodem ontstaat o 

De kleine Dommel ten NO van de Technische Hogeschool is vol

komen onbeheersto De Dommel tussen de aftakking naar het Bea

trixkanaal en de samenvloeiing met de kleine Dommel is minder 

grillig (door atabiliserende werking van het Beatrix-kanaal), 

doch is in feite ook niet onder controle" Benoorden deze samen

vloeiing passeert de Dommel door middel van een duiker het 

Wilhelminakanaal" Bovenstrooms dit kanaal komen gedeelten van 

het Dommeldal in de winter regelmatig onder water te ataano 

Deze gelnundeerde gebieden worden als weidegrond gebruikt. 

De regulatie wordt bemoeilijkt d~or twee dwarskanalen (Eind

hovens- en Wilhelmina-kanaal) me.t duikers. 

De maximale tot nu toe gemeten waterstand van de Dommel ter 

plaatse van het TH-terrein bedraagt 14,80 m + NAP (refp 25). 
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6.4. Geologie en grondwaterbeweging. 

Eindhoven ligt op een a!gezakte schol (slenk) van de aardkorst 

(zie figuur 40)0 Zoalsdeze schematische !iguur aangeeft, is 

een wigvormige sohol langs rekscheuren naar btmeden gezakt. 

Deze structuur blijkt uit boringen en de anomalieen van de 

zwaartekracht volgens Bouguer, en seismische gegevens. Deze 

slenk is een onderdeel van de Beneden-Rijn slenk. Aardbevingen 

komen thans vrijwel niet v~~r. Meerdere gegevens zijn hierover 

gegeven in de paragraa! "seismologie" (6.6.)0 

De lagen van deze afgezakte sohol hellen in NNW-NW richtinge 

Men neemt aan dat het water zich evenwijdig met de gelaagdheid 

beweegto Het grondwater stroomt dus in NW-richting van Eindhoven 

weg. (ref. 16 en 17). 

6.5. Vegetatie en bodemgebruik van de Dommelvallei. 

In de lage vochtige vallei van de Dommel (A in figuur 41) treft 

men veel weidegronden aana Aan de rand en van de vallei liggen 

l1duintjes" (B), die gevormd werden uit sedimenten van de Dommel 

bij hoge waterstanden. 

De hoge oevers ten westen van (B1) en ten oosten van (B2) heb

ben veel last van verdroging. Hier wordt veel rogge verbouwd. 

In de centrale slenk waar Eindhoven gelegen is, liggen de kolen

lagen die een voortzetting zijn van het Limburgse kolengebied, 

op zeer grote diepte (2000 a 3000 meter, momenteel economisch 

onbereikbaar). 

De HAM heeft, 00&0 bij Veldhoven en Oerle, nagegaan of de sto

ringen aanleiding hebben gegeven tot het opzamelen van olie 

in de kop van de tectonische structuur (trap-oil). Het resul

taat was negatief. Leem wordt ontgonnen door verschillende steen. 

fabrieken (Meerveldhoven, Acht, Best). De leem mag niet aan 

de bebouwde kommen worden onttrokken. 
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6.6. 8e1smologie. 

Alleen langs de hoofdstoringen tussen de harst en de slenk 

blijken nog wel eens bewegingen voor te komen. De frequentie 

neemt toe naar het ZOo In november 1932 werd een aardbeving 

met een epicentrum onder Uden geregistreerd; enige schade 

werd aangericht. 

Latere trillingen van de aardkorst waren van minder intensiteit. 

Het volgen van de storingen naar het ZO in de richting van Bonn 

geeft een toenemende activiteitte zien. In dat gebied komt 

zo eens in de twee of drie jaar een zwakke aardbeving voor. 

In Zuid Limburg en in de Kempen komen ook zwakke bewegingen 

voor tengevolge van mijninstortingen. Eindhoven ligt buiten 

dit bewegende storingsgebied. Epicentra zijn hier niet te ver

wachten (ref. 18 en 21). 

Rapporten over schade tengevolge van een aardbeving in Eind

hoven zijn niet bekend. 

6.7. Klimatologie. 

In tabel 4 is voor Eindhoven per maand de frequentie verdeling 

aangegeven van de windsnelheid tegen windrichting .. Deze verde

lingen zijn gebaseerd op uurlijkse metingen in het tijdvak 

1949-1960 (ref. 18). 

In tabel 5 is voor Gemert per maandde hoogste enlaagste tem

peratuur gegeven in de periode 1904 - augustus 19660 Tavens 

is in deze tabel voor Eindhoven opgegeven de hoogste en laagste 

maandsom van de neerslag in mm alamede de hoogate gemetendag

som van de neeralag in mm in de periode 1913 = augustus 1966 
(ref. 18.). 
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TABEL 50 Neerslaghoeveelheden en temperaturen (refo 18)0 

maand hoogste temE" laagste teml!o hoogste maand o laagste maand ... hoogste dage-
neerslag neerslag lijkse neerslag 

Gc °c 11m mm 11m 

januari 15,6 -22,6 127 16 40 
f'ebruari 18,2 -23,1 155 3 30 
maart 239 1 -10,8 121 4 22 
april 29,2 - 5,8 98 4 30 
mei 35,6 - 3,1 115 4 33 
juni 37 t 2 0,6 126 12 66 
juli 35.5 3,1 173 10 79 
augustus 36,9 2,9 162 16 36 I 

september 34,3 - 1,9 161 4 55 ..j:l-
\J1 

oktober 29,0 - 8,4 180 4 48 
november 19 9 9 -12,2 161 9 71 
december 16,1 -17,2 156 7 45 



60 8. Electriciteitsvoorzieningo 

De Technische Hogeschool ontvangt de electrische energie bij 

een spanning van 10 kV over twee kabels van 3 x 95 mm2 en 

'en kabel van 3 x 240 mm2
0 

De interne verdeling geschiedt d.mov. twee ringkabels van 

3 x 70 mm2 voor de gebouwen van de eerste bouwfase. Voor de 

tweede bouwfase zijn twee nieuwe ringkabels geprojecteerdo 

Op een hiervan (3 x 240 mm2 ) is het trafostation Tan het ATHENE

gebouw aangesloten naast twee stations Toor het gebouw Toor 

Warmte en Stroming. 

6.9. Transportvoorzieningeno 

Eindhoven beschikt over frequente treinverbindingen met Utrecht, 

Rotterdam, Roermond, Venlo en de daarbij mogelijke Terdere aan

sluitingeno 

Drie interlokale autobusondernemingen, n.l. de BBA, de EMA 

en de Zuid-Ooster 9 exploitereneennet van autobuslijnen dat 

Eindhoven met talrijke plaatsen in oostelijk Noord-Brabant 

en in de aangrenzende gedeelten van Limburg, Gelderland en 

Belgie verbindto 

Het collectieve openbare personenvervoer binnen de gemeente 

wordt verzorgd door een particuliere busonderneming. 

De NLM onderhoudt vanuit Eindhoven rechtstreekse vliegverbin

dingen met Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. 

6.10. Bevolking en industrie. 

In figuur 42 is de verdeling Tan de bevolking aangegeven in 

een gebied met een straal van 20 km rond de Testigingsplaats. 

De tussen haakjes geplaatste getallen geven per gemeente het 

aantal arbeidsplaatsen aan in industriale bedrijven met 10 

of meer werknemers~ 
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Ambaehtsbedrijven, bouwnijverheid, openbare nutsbedrijven en 

aIle vormen van niet industriele activiteit ala handel, administra 

tie, vervoerwezen t eod o zijn niat in daze cij!ers inbegrepen. 

Figuur 42 gee!t op deze manier een indruk van de bevolkings

dichtheden op de werkuren en op de rest van de dag. 

De opgave van het aantal inwonera per gemeente dateert van 

31-12-1965 en het ~antal arbeidaplaatsen in de industrie per 

ultimo 19650 

De deabetre!!ende gegevens zijn verkregen van ref. 19. 
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70 BEDRIJFSVOERING. 

7010 Organisatie o 

De personeelsbezetting voor de ATHENE en de samenhang hiervan 

met de organisatie van de Technische Hogeschool te Eindhoven 

is schematisch weergegeven in het organigram van figuur 420 

De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en de veilig

heid berust bij de Afdeling Werktuigbouwkunde en is door de 

Voorzitter-Beheerder hiervan gedelegeerd naar de hoogleraar 

voor Warmtetechniek en Reactorbouwo Het hoofd van de ATHENE

reactor en het gebonw zal zorgdragen voor een veilig en effi

cient gebruik hiervan onder deze verantwoordelijke hoogleraar. 

Bij afwezigheid van deze hoogleraar berust de directe verant

woordelijkheid voor de bedrijfsvoering en de veiligheid in het 

hele gebouw bij het hoofd van de ATHENE. 

Het hoofd van de ATHENE is onder deze hoogleraar tevens verant

woordelijk voor het experimentele programma vande Afdeling 

Werktuigbouwkunde en de coordinatie van alle experimenten ge

initieerd buiten deze afdelingo Hij is niet verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de laatstgenoemde experimenten, wel 

echter voor de veiligheidsaspecten hierbij. 

Een speciale functionaris, die niet tot de staf van de Afdeling 

der Werktuigbouwkunde behoort, doch rechtstreeks onder de se

cretaris van de TH ressorteert, is belast met de stralingsbe

scherming bij alle radioactieve objecten op de Technische 

Hogeschoolo Hij zal er mede zorg voor dragen dat op dit ge

bied de nodige veiligheid betracht wordt bij de bedrijfsvoering 

en het uitvoeren van experimenteno 

Ook voor de conventionele veiligheidsaspecten is er een speciale 

functionaris bij de Technische Hogeschool werkzaam voor het 

desgevraagd verstrekken van adviezen en het controleren of de 

hiervoor gestelde regelen nagekomen worden. 
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De chef van de bedrijfsvoering is een gekwalificeerde reactor

operateur" Onder verantwoordelijkheid van het hoofd van ATHENE 

is hij belast met de dagelijkse leiding van het reactorbedrijf; 

de behandeling van aIle afva1 9 de inventaris van het gebouw en 

de veiligheid en de orde in hat gehele ATHENE-gebouw" 

De reactor-operateurs zijn met directe verantwoording aan de 

chef van de bedrijfsvoering afwisselend belast met toezieht op 

het reaetor-systeem vanaf de bedieningslessenaar en met het 

uitvoeren van controle-metingen 9 bediening van het systeem 

van de afvalwaterbehandeling 9 assistentie bij experimenten, 

etco Wanneer de reactor niet in bedrijf is, zijn zij belast 

met het geven van preventief onderhoud 9 met het assisteren bij 

het opstellen van de experimenten en diverse andere werkzaam

heden, die door de chef van de bedrijfsvoering noodzakelijk 

worden geacht .. Bij toebeurt is een van de operateurs belastmet 

de routine bezigheden voor de stralingsbescherming; zulks on

verminderd de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van de 

stralings-beveiligings-functionaris van de THE" 

De chef experimenten is onder verantwoording aan- en in nauwe 

samenwerking met het hoofd van ATHENE belast met de uitvoering 

van het experimentele ATHENE programma van de Afdeling Werk

tuigbouwkunde en de coordinatie van aIle experimenten, geini

tieerd buiten deze afdelingo 

Om zoveel mogelijk tijd ter beschikking te hebben om creatief 

aan het experimentele programma te kunnen werken heeft de chef 

experimenten een assistent aan zich toegevoegd gekregen .. Deze 

assistent is dus met verantwoordingaan hem9 belast met aIle 

werkzaamheden door hem opgedrageno In het bijzonder zal deze 

assistent belast zijn met de metingen in de telkamer en het 

beheer van aIle hier opgestelde apparatuur. Daze assistent zal 

ook belast zijn met hat toezicht op aIle routine experimenten, 

uitgevoerd door studanten 9 coq. extra-univarsitaire cursisten. 
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702. Veiligheids-adviescommissie o 

Het doel van de veiligheids-adviescommissie is het desgevraagd 

adviseren voor de bedrijfsvoering van de reactor, experimenten 

daarmee of elders in het gebouwo 

De samenstelling van deze Commissie zal enigszins kunnen varieren 

naar gelang de aard en de omvang van een gesteld probleem. 

In het algemeen zal de Commissie samengesteld zijn uit deskun

digen op het gebied van de stralingsbescherming, bedrijfsbe

veiliging 9 reactorfysica 9 chemiet beveiligingsinstrumentatieo 

Als regel zal men de Commissie om advies verzoeken wanneer ver

wacht wordt dat door ingrijpende veranderingen in het reactor

systeam hat fyaischa gedrag aryan belangrijk gewijzigd zal zijno 

Advies kan ook gevraagd worden bij de aerate uitvoering van aen 

geheel nieuw type van experimenten. Een verzoek tot advies zal 

gesteld worden wanneer de hoogleraar, die verantwoordelijk is 

voor ATHENE, dit nodig oordeelto In het algemeen zal deze slechts 

die experimenten en die reactor-opera ties toelaten die de goed

keuring van de Commissie hebben gekregen. 

De leden van de Veiligheida-Adviescommissie verplichten zich 

om desgevraagd een grondig onderzoek te doen; op de eerste 

plaats naar alle aspecten die gevaar kunnen opleveren voor de 

personen, betrokken bij de bedrijfsvoering en de experimenten, 

of aanwezig in de onmiddel'lijke omgeving; op de tweedeplaats 

naar mogelijke ongevallen waardoorschade aan het reactorsys

teem zou kunnen ontstaan. Het resultaat van dit onderzoek wordt 

dan als advies schriftelijk aangeboden aan de desbetreffende 

hoogleraar" 

703. Experimenten met de reactor" 

Het experimentele programma zal de eerate jaren voornamelijk ge

richt zijn op het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de statische 

en dynamische eigenschappen van het reactorsysteem en de ont-
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wikkeling van de meettechnieken hiervoor" Hiernaast zal de 

reactor gebruikt worden voor chemische en fysische bestralings

experimenten en het bepalen van reactorfysische eigenschappen 

van construetie-materialen voor atoomreactoreno 

De reactor zal worden gebruikt zowel met een actieve kernbak 

als met twee bakken gevuld met splijtstof. 

Een aantal experimenten zoals bovo het meten van nautronen

fluxen en het calibreren van neutronen-absorberende platen 

zullen vaak uitgevoerd worden voor instructie-doeleinden t.b.v. 

studenten .. 

7.4. Experimenten in het radiochemisch laboratorium .. 

Volgens het door de Gezondheidsraad opgestelde ttAdvies inzake 

indeling van laboratorian dod .. 28 november 1962 is dit geelassi

ficeerd als een B-Iaboratorium. 

V~~r het radiochemisch laboratorium moet de reactor gezien 

worden als leveraneier van radioactieve preparateno De meeste 

bestralingen voor activeringsanalysen e"d. zijn in orde van 

grootte van ca. 1 millicurie. Bogere waarden kunnen echter 

evenwel voorkomen, bov. bij de productie van isotopen tot ca. 

1 curie. 

Om het afvalwaterbehandelingssysteem van het gebouw te beperken 

tot de opzet besproken in hoofdstuk 5 zullen de volgende radio

actieve isotopen niet worden verwerkt als open bronnen: 

Sr 90, I 129, Ph 210, Po 210, At 211, Ra 223, Ra 224, Ra 226, 

Ac 227, Ra 228, Th 230, Pa 231, Th 232 en natuurlijke Th. 

Radiochemisch werk wordt voornamelijk in de zuurkasten verricht. 

Eindbewerkingen met geringe activiteit kunnen ook op de labora

toriumtafels uitgevoerd worden. 

V~~r vrij veel handelingen zullen loodafschermingen in de zuur

kasten vereist zijn.. Veelal zal met 5 em lood volstaan kunnen 

worden. In uitzonderingsgevallen kan dit 10 em bedragen. Daze 
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afscherming zal worden opgebouwd uit losse loodstenen in V-vorm 

om straling door spleten te voorkomeno 

Voor globale metingen van radioactiviteit is er stralingsmeet

apparatuur aanwezig in het laboratorium~ Nauwkeurige metingen 

worden uiteraard uitgevoerd in de hiervoor speciaal ingerichte 

telkamer o 

De werkzaamheden in het radiochemisch laboratorium zullen ge

schieden onder toezicht van een deskundige op academisch niveau 

met goede kennis van radioactieve straling 9 het meten en het 

doelmatig afschermen hiervano 

7.50 Radioactiviteit~ 

De afschermingen coqo afbakeningen zullen zodanig opgesteld 

worden dat de doseringssnelheid op normaal betreedbare plaatsen 

lager is dan 295 m rem/uuro 

Een oppervlaktebesmetting met een gemiddelde dichtheid groter 
-5 I 2 -4 I 2 , dan 10 IUC cm voor alfa's en 10 IUC cm voor beta's wordt 

niet toelaatbaar geachto 

Een argonactiviteit op de monitor in de ventilatie-u1tlaatleiding 

voor de reactorhal groter dan 5x10-5/uc/cm3 wordt niet toelaat

baar geachto Eveneens zal een luchtverontreiniging groter dan 

0,1 mpc niet geaccepteerd worden~ 

Bij het bereiken van deze grenzen zmllen maatregelen genomen 

worden om de radioactiviteit te verminderen, terwijl deze tij

delijk frequenter gemeten zullen worden dan bij de normale 

routine hiervoor het geval is o 

De hoeveelheid radioactiviteit9 die in het radiochemisch labo

ratorium verwerkt zal worden, is maximaal k=10n+p- 6 curie. 

Hierbij geeft n de mate van radioactiviteit aan: 

n = 1 zeer sterk radiotoxisch (b.vo Pu 239, Sr 90) 

n = 2 sterk radiotoxisch (bovo J 131, Ca 45) 

n = 3 matig· radiotoxisch (bove Na 249 Co 60) 

n = 4 zwak radiotoxisch (bove C 14 in H20 of CO2 ) 
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Hierbij zal de Euratom-indeliRg worden aangehouden 

De exponent p hangt aamen met de aard van de bewerking: 

p = 1 zeer grote verapreidingskans (droog poeder) 

p = 2 grote verspreidingskans 

p = 3 normale bewerkingen 

p :::: 4 geringe verspreidingskans (natte bewerkingen) 

p :::: 5 opslag 

Hieruit volgt dus dat voor normale bewerking in de zuurkasten 

mag worden gewerkt met 

10 millicurie voor de groep met 

100 millicurie voor de groep met 

1 curie voor de groep met 

10 curie voorde groep met 

n 

n 

n 

n. 

:::: 

= 
:: 

:::: 

1 

2 

3 
4-

V~~r de werkzaamheden buiten de zuurkasten zullen de bovenge

noemde getallen verkleind worden met een factor 1000. 

Het maximum wat opgeslagen zal worden is gesteld op 100 maal 

de bovenstaande getallen. 
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8. VEILIGHEIDSBESCHOUWINGEN. 

8 .. 1" Inleiding .. 

De inherente veiligheids~aspecten van het argonaut-type reactor 

maken deze systemen bijzonder geschikt voor onderwijs-doeleindeno 

In tabel 6 is aangegeven waar in Europa zulk een argonaut-type 

reactor in gebruik is voor onderwijs en onderzoek .. 

De veiligheids-aspecten van het argonaut-type zijn experimen

teel het meest intensief onderzocht met de SPERT en BORAX 

reactoren" (ooa" ref .. 26) .. 

Bij deze veiligheidabeachouwingen zal de ATHENE-reactor verge

leken worden met SPERT-1" Vervolgena worden de consequenties 

nagegaan van enige denkbare ongevallen veroorzaakt door het 

optreden van fouten in het reactorsysteem en de beveiliging 

daarvan .. 

8.2. De inherente veiligheido 

De inherente veiligheid van dit type reactoren berust op een 

relatief lange gemiddelde neutronenleeftijd en op negatieve 

reactiviteitscoefficienten voor temperatuur en dampfractie .. 

Des te groter de gemiddelde neutronenleeftijd is des te fllang

zamer tl een vermogensexcursie verloopt na een verstoring in 

reactiviteit .. Met een positieve vermogensexcursie nemen tempe

ratuur en dampfractie toe" Aangezien de desbetreffende reac

tiviteitscoefficienten negatief zijn vormen deze effecten nega

tieve terugkoppelmechanismen. De positieve vermogensexcursie 

wordt hierdoor niet oneindig groot maar begrensdtot een ni

veau, dat weI groter is dan het nomimale vermogen maar geen 

aanleiding geeft tot blijvende beschadiging en evenmin werke

lijk stralingesgevaar oplevert .. 

Dit is uitgebreid onderzocht en experimenteel aangetoond met 

SPERT en BORAX reactoren (o~ao ref .. 26) .. In tabel 7 worden 

enige karakteristieke grootheden van SPERT-1 vergeleken met 

die van de ATHENE-reactor .. 
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TABEL 60 (reto 27)0 
Argonaut-type reactoren in Europa o 

stad beheerder kritisch 

1 Oostenrijk Grasz Technische 1965 

Hochschule 

2 Frankrijk Strasbourg Universiteit 1966 

3 Itali'e Bologne Laboratorio Ingenueria 1964 

Nucleare Montecuecolino 

4 Spanje Barcelona School for industrial 1962 

Engineers 

5 Spanje Bilbao Technical school for 1962 

Engineers 

6 Engeland GlasgoW' Scottish University 1964 

7 Engeland London Queen Mary College 1964 

8 Engeland Risley Manchester + Liverpool 1964 

Universities 

9 Nederland Petten Reactor Centrum Neder- 1960 

land 
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TABEL 7 .. 

Vergelijking tussen SPERT-1 en ATHENE. 

SPERT-1 ATHENE 

1 koelmiddel water water 

2 warmteoTerdrachtsmechanisme convectie en convectie en onder-
onderkoeld koken koeld koken 

3 druk atmosterisch atmosterisch 

temperatuur (oe) 20-97 20-80 
4 warmtecapaciteit kern 0,311 0,3 

<Mw-sec "e) 

5 oppervlak warmteoverdracht 2 23,7 11,2 m 

6 neutronen-leettijd (sec) 0,5 10-4 1,5 10-4 

7 vormtactor neutronentlux 1,9 1,4 
8 temperatuur coetf .. (pcmj>e) -9 -7 
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8.3. Mechanische en electrische fouten. 

De belangrijkste informatie over beveiliging tegen fouten in 

de bedrijfsvoering9 in de instrumentatie of in de signalering 

wordt gegeven in de paragrafen 79 8 en 9 van hoofdstuk 3 met 

de daarbijbehorende figuren 19 tim 24. 

In aansluiting hierop en ter aanvulling worden in deze paragraaf 

nog een paar denkbare fouten besproken. 

8.3.1. !!~!!!~_!~~_!!!~!~!~~~!_!2!~!~~~ 

Wanneer de electrische voeding wegvalt wordt automatisch 

een noodstop geinitieerd (zie afhankelijkheidsschema in 

de figuren 22 tim 24); de regelstaven vallen in de kern; 

de dumpklep opent en het water uit de kernbakken wordt 

hierdoor verwijderd en gevoerd naar de dumptank in 15 
tot 20 sec o Dit resulteert in een reductie van de reacti

viteit van ca. 30%. 

8.3020 Breuk in een kernbak'of in een leiding van het primaire 
-~-----------------------------------------------------

Wanneer door zulk een breuk al het water uit de kernbakken 

zou weglopen dan wordt hierdoor de reactiviteit vermin

derd met ca. 30%. 

Bij een kleine lek in de kernbak kan geleidelijk aan water

absorptie plaatsvinden in het grafiet van de reflector. 

Dit geeft een afname van de reactiviteit en kan dus geen 

aanleiding geven tot een positieve transient in het nu

el~air e vermogen .. 

Na zulk een ongeval moet de reflector verwijderd worden 

en vervolgens gedroogd bij hoge temperatuur. Dit heeft 

dus geen gevolgen van permanente aard. 
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Wanneer er door corrosie of een andere oorzaak een 1ek 

zou ontstaan in de aluminium-bekleding van de splijtstof

legering zou er een mogelijkheid bestaan dat het pri

maire koelwater besmet zou worden met radioactieve splij

tingsproductenc> 

Ret primaire koelwater oirculeert in een gesloten systeem. 

Rierdoor wordt dus voorkomen dat splijtproducten ongeeon

troleerd vrijkomeno Door middel van ionenwisselaars en 

filters kunnen de splijtings produoten weer worden ver

wijderd uit het primaire systeemo De hars uit de ionen

wisselaars en het filter wordt bij verwijdering behandeld 

als actieve afval o Bij een ernstige besmetting kan ook 

al het primaire koelwater als actieve afval worden afge

voerd via het systeem voor de afvalwaterbehandelingo 

Een lek in de bekleding van de splijtstoflegering zal 

worden gedetecteerd bij routine metingeno De splijtings

producten zullen nolo de geleidbaarheid van het primaire 

water doen toenemen o Tevens zal een verhoogde radioacti

viteit ontstaan in dat water en TO oral in de ionenwisse

laar en het filter van de behandelings-installatie voor 

het water uit het primaire circuit. 

8.3.4. Fouten in de instrumentatie o ----------------------------
Een veiligheidssysteem is zodanig uitgevoerd dat het 

optreden van een fout daarin een noodstop van de reactor 

tot gevolg heeft. 

Fouten coqo combinaties van fouten in de inatrumentatie 

van de reactor geven of een alarmering of een automatische 

terugloop van de regelplaten of een noodstop zoals aange

geven in het nucleaire blokschema van figuur 19. Tevens 

wordt verwezen naar de figuren 22 tim 240 
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8040 Maximaal denkbaar ongeval o 

Men kan zich, als gedachten-oefening, een ongeval indenken 

waarbij plotseling aIle overmaat aan reactiviteit van de 

reactor vrijkomt terwijl het regelsysteem en het noodstop

systeem niet funetioneran, doio hat maximaal denkbaar ongeval o 

Na een sprongperturbatie in reaetiviteit wordt de responsie 

van de neutronenfl~~ na een korte onbetekenende transient, 

bepaald door een exponentiele funetie met een relaxatietijd 

To T duidt men aan als stabiele periode of asymptotisehe 

periodeo T is een lunctie van de grootte van de sprong in reae

tinteit; gegeven in de zogo tlinhour lt vergelijkingo In figuur 

44 is daze funetie weergegevan voor ATHENEo 

De kernladingen zullen steeds zo zijn samengesteld dat de 

overmaat aan reaetiviteit de waarde van .Ak/k = 0?5% .... 500 

pem niet overschrijdto Uit figuur 44 blijkt dat voor de denk

beeldige gevallen van sprongsgewijs vrijkomen van reactiviteit 

~,>2 sec o is o Bij zulk een sprongresponsie zal het vermogen, 

evenredig met de n~fluxt exponentieel toenemeno Hierdoor zal 

de temperatuur in de kern stijgen en in extreme gevallen zelfs 

koken van het koelwater op gaan tredeno Beide effecten doen 

de reactiviteiten in de kern verminderen en vormen dus een nega

tieve terugkoppelingo Hierdoor wordt de excursie van het ver

mogen begrensd en na het bereiken van een piekwaarde terugge

braeht naar een stabiel niveauo 

Neemt men voor T de conservatieve waarda van 1 seco t dan zal de 

piekwaarde bij zulk een maximaal denkbare exeursie ea o 3,5 MW 

worden en bereikt zijn na ea o 6 sec o Hierna zal hat vermogen 

zich stabiliseren op cao 180 kWo De totale hoeveelheid energie, 

die bij zulk een excursie vrijkomt bedraagt dan cao 7 MW seco 

Ervaringen met dergelijke exeursies zijn verkregen met BORAX 

en SPERT reaetoreno Hierbij bleek dat zulk een excursie niet 
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groot genoeg is om smelten van de splijtstofelementen te ver

oorzakeno De hoeveelheid vrijkomende energie is zo gering dat 

er geen drukopbouw van enige betekenis door kan ontstaan. Er 

is dus zelfa bij zulk een maximaal denkbaar ongeval geen gevaar 

voor peraonen in of buiten het reactorgebouw voor wat betreft 

eventueel ontsnappende splijtings produeten. Ook de totale ge

integreerde dosis straling, gerekend over het gehele buiten

oppervlak van de afscherming is bij zulk een exeursie gering. 

De orde van grootte hiervan zal 1 mr bedragen. 

De inherente veiligheid van dit type reactor is dus groot. Zelfs 

voor het maximaal denkbaar ongeval is het gevaar van radio

aetieve beametting van de omgeving verwaarloosbaar. Het is dus 

in deze zin ten overvloede dat het reactorsysteem bovendien is 

opgeateld in een semi-gasdiehte ruimte waarin een geringe on

derdruk wordt gehandhaafd om ongecontroleerd weglekken van 

lucht naar buiten te voorkomen. 

Na deze bespreking van het maximaal denkbaar ongeval, waarbij 

dus geen werkelijk gevaar aanwezig blijkt, wordt het niet 

nodig geaeht om nog meer ongevallen te besehouwen waarvan de 

uitwerking Minder is, bov. een startongevalo 

8.5. Afseherming. 

De afscherming van de reactor is besproken in paragraaf 4 van 

hoofdstuk 3. De aplijtstofopbergplaats is besehreven in para

graaf 11 van hetzelfde hoofdstuk. 

Het uitgangspunt voor het bepalen van de afmetingen van de 

reaetorafscherming is geweest een maximale doseringssnelheid 

op het buitenoppervlak van 2,5 m rem/uur. Dit maximum zal 

echter in werkelijkheid slechts plaatselijk optredeno De ge

middelde waarde hiervan over het buitenoppervlak zal veel 

lager zijno 
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De berekende doseringssnelheden op de verschillende plaatsen 

rond de afscherming zijn aangegeven op figuur 46. 

Het draaibaar deksel boven op de reactorkern zal voldoende 

afscherming geven tot een vermogensniveau van ca. 5 Watt. 

Wanneer de splijtstofopbergplaats geheel gevuld is met radio

actieve elementen, dan zal de maximale doseringssnelheid in 

de pompkelder ca.. 2 m rem/uur bedrageno Boven op de bergplaats 

is hiervoor een waarde van 0 9 5 m rem/uur berekend. 

8 .. 60 De splijtstofopbersplaatso 

Men kan zich afvragen of er geen gevaar bestaat dat de splijt

stofopbergplaats zich als een ongecontroleerde reactor gaat 

gedragen. Daarom is hiervoor de mate van subkritikaliteit be

rekend. 

Hierbij is de opbergruimte in het horizontale vlak oneindig 

groot gedacht en geheel gevuld met splijtstof-elementen.op

gebouwd uit 12 plaatjes met 30 gram hoog verrijkt uranium. 

Tevens is er hierbij van uitgegaan dat de pijpen niet met 

lucht maar met water zijn gevuld o V~~r normale omstandigheden, 

dus met lucht in de pijpen 9 is dit een conservatieve benadering. 

Het kan echter voorkomen 9 boY. bij het blussen van een brand, 

dat de pijpen volfopen met water. 

Onder deze extreme omstandigheden b11jkt de opbergplaats 30% 

~k/k subkritisch te zijno Onder normale bedrijfsomstandigheden 

is dit dus veel meer. In de splijtstofopbergplaats zal dus 

onder geen voorwaarden een krit1sch reactorsysteem kunnen ont

staan .. 
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