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Inhoud

• Kernenergie
Hoe werkt een kernreactor?

• Veiligheid
Hoe is veiligheid geïmplementeerd?

• Toekomst
Welke geavanceerde ontwerpen en waarom?



Introductie
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Elektriciteitsgebruik in Nederland
Introductie

Uitdaging
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Uitdaging

Energiegebruik in NederlandIntroductie



Kernenergie
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Kernenergie

• “Grote waterkoker en een dynamo”
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Kernenergie
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Kernenergie
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Kernenergie

1950 1970 1990 2010 2030 2050 2070 2090 
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Veiligheid
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Veiligheid

Veiligheidsfuncties

• Afschakelen (controle van reactiviteit)

• Koeling (kern en vervalwarmte)

• Insluiten radioactief materiaal
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Veiligheid

• Meerdere barrières om 

vrijkomen van radioactief 

materiaal te voorkomen

• Splijtstofpil

• Splijtstofstaaf

• Reactorvat

• Core catcher

• Reatorinsluiting

• Reactorgebouw
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Veiligheid
Defense In 

Depth

Korte

beschrijving

Doel Voorbeeldmaatregelen

Level 1 Preventie Preventie van afwijkingen in 

bedrijf en falen

Conservatief ontwerpen

Kwaliteitsnormen

Level 2 Controle Controle van afwijkend bedrijf en

detectie van fallen

Controle

Beperkende en beschermende

systemen

Level 3 Bescherming

tegen ontwerp-

ongevallen

Controle van ontwerpongevallen Veiligheidssystemen en

ongevalsprocedures

Level 4 Ernstige

ongevallen

Controle van ernstige

bedrijfscondities inclusief

voorkomen en reduceren van 

consequenties

Extra maatregelen en

managementprocedures voor

ernstige ongevallen

Level 5 Reduceren van 

impact buiten de 

poort

Reduceren van radiologische

consequenties van vrijkomen

van radioactief materiaal

Assistentie van buiten de poort



15

Veiligheid

Strategiën om veiligheid to vergroten:
• Redundantie

• 2, 3, of 4-voudig uitgevoerde systemen

• Diversiteit

• Voorkom falen door gemeenschappelijke oorzaak

• Verschillende types systemen of systemen van verschillende fabrikanten

• Verschillende lokaties

• Passiviteit

• Gebasseerd op natuurlijke principes

• Zwaartekracht

• Drukverschillen

• Natuurlijke convective

Verschillende (combinaties van) strategiën mogelijk!
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Veiligheid

• Primaire drukbeveiliging
• Containment

• Regelstaven
• Boreersysteem

• Noodkoelsysteem
• Noodkoeling via stoomgenerator
• Koelsysteem splijtstofopslagbassin
• Injecteersystemen
• Koelsystemen reactorinsluitgebouw
• Koelsystemen voor componenten
• Ventilatiesystemen (met filters)
• Core-catcher koeling

• Back-up elektriciteitsvoorziening
(netstroom, nood-diesel, nood-batterijen)

• Waterstofbeheersing in reactorinsluitgebouw

Afschakelen

Insluiten

Koelen

Algemeen
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Veiligheid



Toekomst
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Toekomst
Kleine Modulaire Watergekoelde Reactoren

• Grotendeels bewezen technologie

• Fabrieksmatige productie in series

• Stapsgewijs bijbouwen van nieuwe eenheden

• Reductie van investeringsrisico
• Lagere ‘upfront’ kosten

• Stapsgewijs investeren

• Kleiner vermogen: minder benodigde koeling

• Minder koeling: meer mogelijkheden passieve 

koelsystemen

• Integraal type: heel primair systeem in 

reactorvat

Rolls-Royce (VK)NuWard (Frankrijk)BWRX-300 (VS)
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Toekomst
Microreactoren

• Minder dan 10 MW

• Afgelegen gebieden

• Mobiel (in container)

• Zelfstandig bedrijf (van afstand)

• Toepassing bij bedrijven

• Fabrieksmatige productie in series

• Minder koeling nodig

• Nieuwe koeltechnologiën

• Weinig vermogen, weinig nakoeling

• Koeling passief

• Geen splijtstofwissel

eVinci
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Toekomst
Gasgekoelde Hoge Temperatuur Reactoren

• Technologie bekend en beproefd

• Testreactoren in Duitsland

• Nieuwe testreactor in China

• Hoge temperatuur laat warmte-kracht

koppeling toe voor proceswarmte in industrie

• Lage vermogensdichtheid

• Splijtstof opgesloten in grafiet kan niet smelten

• Mogelijkheden passieve veiligheidssystemen

• Lage activatie koelmiddel (helium)

• Afdichten koelsysteem moeilijk

• Radioactief grafietstof

HTR-PM (China)
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Toekomst
Metaalgekoelde Reactoren

• Hergebruik van gebruikte splijtstof

• 20x meer energie uit uranium

• Minder hoog radioactief afval

• Electriciteit en warmte voor de komende eeuwen

• Bedrijf bij lage druk

• Goede warmtegeleiding

• (Zeer) hoog kookpunt

• Grote massa nadelig bij aardbevingen

• Corrosie (vooral bij hogere temperaturen)

• Solidificatie (‘bevriezen’)

WLFR (VS) ALFRED (EU) SEALER (Zweden)
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Toekomst
Gesmolten Zout Reactoren

• Continu hergebruik van thorium

• Bijna geen hoog radioactief afval

• Elektriciteit en warmte voor de komende 

eeuwen

• Bedrijf bij lage druk

• Slechte warmtegeleiding

• Mogelijkheden passieve veiligheidssystemen

• Opwerken bij de plant
• Chemische fabriek

• Geen transport radioactief materiaal

• Corrosie

• Radioactief koelmiddel

• Solidificatie (‘bevriezen’)

IMSR (Canada)
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Toekomst

Verschillende types 

kernreactoren voor 

verschillende toepassingen 

en doeleinden en met 

verschillende tijd tot 

realisatie

“Niet OF-OF maar EN-EN”



25

Questions


