Thermische enradioactieve verontreiniging van oppervlaktewater

Voordracht gehouden tijdens de Benelux-waterdagen te 's-Gravenhage op 9en 10juni 1982.

Inleiding
Vroeger kon aan de drinkwaterbehoefte
meestal voldaan worden door grondwaterwinningen. Door het stijgend verbruik en
door de beperktheid van de ondergrondse
waterlagen moesten meer en meer watermaatschappijen oppervlaktewater als
grondstof gebruiken. Daarvoor dient in
België en in Nederland voor de meeste
maatschappijen de Maas. Hoewel van
betrekkelijk goede kwaliteit isdeze
waterloop, zoals vele andere, verontreinigd.
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In het begin van de jaren '60 kwam er een
belangrijke algemene bezoedeling bij, te
wijten aan de radioactieve neerslag afkomstig
van bovengrondse proefexplosies van
atoombommen.
Door de toenemende vraag naar energie
moesten ook meer en meer electriciteitscentrales gebouwd worden. Als brandstof
voor deze centrales wordt steenkool,
petroleum, aardgas en nu ook splijtbaar
materiaal zoals 23:, U gebruikt. Dit laatste
meestal in reactoren waar 'water' onder druk
als warmtewisselaar wordt aangewend
(DWR) meer bekend onder de Engelse
benaming PWR (Pressurised Water Reactor).
In 1971 trad een eerste kerncentrale van
320 MW(e) in werking aan de FransBelgische grens te Chooz en in 1977 een
volgende te Tihange in België van
870 MW(e). In Tihange worden nog twee
andere kerncentrales gebouwd: één van
900 MW(e) (1982) enéén van 1000 MW(e)
(voorzien voor 1984).In Chooz zijn er nog
vier van elk 1300 MW(e) gepland door
EdF (Electricité de France).
Deze bestaande en toekomstige kerncentrales langsde Maas kunnen, door hun
radioactieve, thermische en chemische
lozingen, een belangrijke invloed hebben op
de kwaliteit van het Maaswater en dusop de
kwaliteit van het drinkwater van ±5 miljoen
mensen (AWW: ±0,8 miljoen; BIWM:
±2 miljoen; Nederland: ± 2 miljoen).
Andere radioactieve lozingen zijn afkomstig
van hospitalen, van steenkolencentrales, van
opzoekingscentra, van ertsverwerkende
industrieën en van nucleaire heropwerkingsfabrieken.
De aandacht van iedereen spitst zich,
misschien ten onrechte, alleen toe op de
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kerncentrales en alleswat met atoomenergie
te maken heeft. Daar devraagnaarenergiein
de wereld steeds toeneemt en daar de
kernenergie, willens nillens,steeds meer en
meer gebruikt zal worden, moeten de
eventuele gevaren hiervan zo klein mogelijk
worden gehouden.
De waterleidingmaatschappijen zijn in
principe geen voor- of tegenstander van
electriciteitsproductie door kernenergie,
maar ze moeten wel zorgen voor drinkwater
van onberispelijke kwaliteit. Een belangrijke
vereiste isde kennisvanderuwwaterbron,in
ons geval de Maas.
1. De oorsprong vande radioactieve
stralingen
1.1. De natuurlijke radioactiviteit
Sporen van natuurlijke radioactiviteit komen
voor in alle substanties, levende zowel als
niet-levende. Ioniserende kosmische stralen
vallen continu op het aardoppervlak in.
De natuurlijke radioactiviteit waaraan de
mens onderworpen is,heeft dan ook een
aardse en een buitenaardse oorsprong.
Van de ongeveer 340 nucliden die in de
natuur voorkomen zijn erongeveer 70radioactief (meestal zware elementen).
De belangrijkste zijn de uraniumisotopen
( 3 3 8 U 99,28%; - 3 5 U 0,71%;2 3 4 U 0.0058%)
en thorium-232 met hun dochterelementen.
Als voorbeeld:
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Door het feit dat uranium een element isdat
in kleine concentraties bijna overal
voorkomt, ook in het grondwater, vindt men
daar dan ook deze radionucliden terug.

atmosfeer. De belangrijkste zijn
3
H, l4Cen?Be.
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Cwordt gevormd bijdereactievan l4 N met
neutronen die in de hoogste lagen van de
atmosfeer ontstaan door kosmische stralen.
Per gram koolstofvindenwe7,5 ±2,7pCi l 4 C.
De totale hoeveelheid koolstofineen lichaam
van 70 kgbedraagt ongeveer 18%of12,6kg.
De totale activiteit van l 4 C isdan 0,1/xCi
(max. ß energie van 0,16 MeV;
T l / 2 = 5.730jaar).Destralingsdosis hiervan
isongeveer 1,6 mrem per jaar [I, p.481],
Tritium ( 3 H) ontstaat in de atmosfeer door
volgende reacties:
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Een andere groep van radionucliden, diein
de natuur voorkomen, zijn degene die
gevormd worden door de inwerking van
kosmische stralen op elementen in de

N
C

De aldus geproduceerde hoeveelheid tritium
wordt geschat op4tot 8MCi/jaar ende totale
hoeveelheid tritium in de aardse atmosfeer
op 20 tot 40 MCi. De nucleaire explosies
hebben deze waarde verhoogd tot 300 MCi
(In 1963) [Ij.
De belangrijkste reactie waardoor 7 Be
gevormd wordt in de natuur is
17
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Hierdoor ontstaat een concentratie van
ongeveer 18nCi/m 3 in regenwater.
Men neemt aan dat de totale stralingsdosis te
wijten aan de natuurlijke radioactiviteit
ongeveer 100mrem perjaar en per persoon
bedraagt (dit cijfer varieert van streek tot
streek) [2,p. 147].
(Ter herinnering: / Rem = hoeveelheid
ioniserende straling die geabsorbeerd door
het menselijk lichaam een zelfde biologisch
effect ontwikkelt alsditteweeggebracht door
een geabsorbeerde dosisvan 1 rad geleverd
door X-stralen.)
TABLL II — Stralingsdosis te wijten aan de natuurlijke
radioactiviteit
MREM/JAAR
UITWENDIGE BRONNEN
KOSMISCHE STRALING

Een belangrijk natuurlijk radioisotoop is4ÜK
(0,01% innatuurlijk kalium met een
specifieke activiteit van 770pCi/gram kalium
of 28,5 Becquerel/gram kalium).
Een man die 70 kgweegt bevat ongeveer
140gram kaliumzodatde4()Kactiviteit inhet
lichaam ongeveer 0,1/uCi bedraagt.
De stralingsdosis te wijten aan dit isotoop
bedraagt dan ook een 20mrem per jaar
[I,p. 482].
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1.2 De door demens gemaakte radioactiviteit
De mens heeft ook kunstmatige stralingsbronnen gemaakt, waarvan de belangrijkste
in de geneeskunde gebruikt worden
(radiodiagnose en radiotherapie). In de
technisch ontwikkelde landen bedraagt de
stralingsdosis (met inbegripvande X-stralen)
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1. Reactorvat
2. Stoomgenerator
3. Turbine
4. Condensor
5. Alternator
6. Koeltoren

industrieën tevoldoen zalhetnodig zijnhet
debiet vandeMaasbijlageafvoer te steunen.
,-~_"i

In devolgende afb.zien wedetoenamevan
de temperatuur vanhetMaaswater in Tailfer
ten gevolge vandewarmtelozingen inChooz
en infunctie vanhet debiet.
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Afb. I-Principe vande DWR-kringloop.

hiervan afkomstig 50à 100mrem per jaar.
Verder verhoogt deradioactieve neerslag
van dekernexplosies destralingsdosisnog
met 5à10mrem perjaar.Omvolledigtezijn
moeten weooknogdedosissen vermelden
afkomstig van televisieapparaten,
wijzerplaten vanuurwerken, fosfaatmeststoffen, verblijf inhetgebergte.
luchtreisen, enz. De kerncentrales zouden,
volgens experten vandeVerenigde Naties
(UNSCEAR) maar een minieme
supplementaire dosis toevoegen aande
bestaande (ongeveer 1 à4mrem/jaar)[3].
2. Lozingen door kerncentrales
vanhettype DWR
2.1. Principe van eenDWR.
BijdeDruk Water Reactorstaat hetwatervan
de primaire kringloop onder druk
(watertemperatuur 320°Cendruk 155 bar).
De stoom wordt gevormd ineenstoomgenerator, waarin deprimaire en secundaire
kringloop gescheiden zijn. Deinde
secundaire kringloopgevormdestoomwordt,
na expansie ineenturbine, gecondenseerd in
een metoppervlaktewater gekoelde
condensor. Doordat deprimaireen
secundaire kringloop vanmekaar gescheiden
zijn isinprincipe alleen deprimaire vloeistof
radioactief (uitgezonderd bijlekken van de
primaire naar desecundaire kringloop).
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2.2 Dethermische verontreiniging vanhet
oppervlaktewater door kerncentrales
De snelheid, waarmee de afvalwarmte
afgevoerd moet worden indeturbinecondensor vaneenstoom-electrische
centrale, hangt afvan hetvermogen enhet
rendement waarmee dewarmte omgezet
wordt inelectrische energie.VoorDWRcentralesisditrendement ongeveer 33%.
Ongeveer 5% vandewarmtewordt verspreid
indecentrale zelf,zodat er62% doorhet
condensorwater moet verwijderd worden.
Als mendetemperatuur van het condensorwater laat stijgen met 10°C heeft men voor
een kerncentrale van 1000MW(e)een debiet
nodig van45m 3 /sec. bijdirecte afkoeling
[2,p.340|.
TABEL IV- Voorbeelden
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De hoeveelheid afvalwarmte die terechtkomt
in de rivier hangt natuurlijk afvanhet
gekozen afkoelsysteem vandecentrale.
Wanneer menkoeltorens gebruikt zijnde
thermische lozingen geringer danbij
rechtstreekse lozing.Dehuidige kerncentrale
te Chooz (320MW(e)) gebruikt rechtstreeks
het Maaswater omdewarmte afte voeren:
20 m 3 /sec. bijeenopwarming van8°C.
Daar hetdebiet vandeMaas sterk seizoenafhankelijk is(regenrivier) ente Chooz
fluctueert tussen 848m 3 /sec. (februari 1977)
en 12m 3 /sec.(augustus 1976)ishet duidelijk
dat omtoteenoptimaal rendement vanom
'teven welke centrale tekomen de
rechtstreekse koeling alleen niet mogelijkis.
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Integendeel omaandebehoeften van de
centrales, vandescheepvaart en van
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Vergelijking [5].
T = Tmexp (-S/x)
23,9xQ(m 3 /s)
Hierin is x
v (m/s)
17
1,16
Tm: isdetemperatuur vanhetrivierwaterna
volledigemengingvandewarmtelozing;
S : isdevrije (actieve) wateroppervlakte in
10 4 m 2 ;
x : de 'equivalente' koeloppervlakte
(als mendewindsnelheid vinm/sec.en
het waterdebiet O inm 3 /s beschouwd).
De gemiddelde waarde vanvtussen Chooz
en Tailfer schommelt tussen 4,4m/sen
2,2 m/s.DeactieveoppervlaktetussenChooz
en Heer is Imiljoen m 2 en 5,1miljoen m 2
tussen Chooz en Tailfer.
Het netto-resultaat toont aandatde
temperatuur van hetMaaswater in Tailfer
met max. 1 °Ckanstijgen endatde toename
gewoonlijk rond de0,5°C ligt. Indeze
berekening neemtmen aandatde natuurlijke
temperatuur vanhetMaaswater te Tailfer
evenals vanhetwater derbijrivieren van de
Maas tussen Chooz enTailfer gelijk isaan
deze vanhetwater bovenstrooms Chooz.
De kerncentrale I teTihangeheeftkoeltorens
met aangejaagde trek enbijvol vermogen
wordt er2m 3water verbruikt.
EdFgaat teChooz voor de4geplande
centrales van 1300 MW(e) elk,een
aangejaagd koelsysteem gebruiken omde
waterwarmtelozingen tot6m 3 /sec.meteen

De hoeveelheid producten die in de reactor
vrijkomt, hangt af van meerdere factoren.
Gedurende een normale werking van een
DWR blijven deze splijtingsproducten,
waaronder ook tritium, in de U 0 2 splijtingselementen en hun zircaloy-bekleding. Isde
bekledinginroestvrij staalzoalsindeSENAcentrale te Chooz, dan dringt meer tritium
door de bekleding naar de primaire
koelvloeistof door. Maar door kleine
onnauwkeurigheden in de omhulsels, zelfs
met zircaloy,endoor lokalecorrosie, kunnen
gasvormige en gemakkelijk te verdampen
splijtingsproducten, zoals tritium, krypton,
xenon, jodium, en sommige oplosbare
producten ontsnappen naarhet reactorwater.
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temperatuurtoename van 7°Cte beperken.
Infeite gaat men 9m 3 /sec.water aande Maas
onttrekken, waarvan er ten minste 3m 3 /sec.
verdampt zal worden.
2.3 De mogelijke effecten van
warmtelozingen op hetoppervlaktewater [6]
Een temperatuurtoename van het
oppervlaktewater, zoalsze normaal
voorkomt in de zomer, maakt het hieruit
bereide drinkwater minder smakelijk.
Een stijgende temperatuur heeft ook tot
gevolg dat de blauw-groene algen beter
groeien ten opzichte van andere.
Sommigevandeze blauw-groene algen geven
aan het water een slechte smaak en reuk die
moeilijk kunnen verwijderd worden.
Toxische blauw algen komen slechts voor bij
een temperatuur hoger dan 35°C.
Waterbehandelingsprocessen zoals
vlokvorming en oxydatie verlopen sneller bij
hogere temperatuur.
Wanneer organisch afval inhetwater geloosd
wordt, gebruiken bacteriën de opgeloste
zuurstof omeventueleschadelijke substanties
in andere zoals C 0 2 , nitraten en water om te
zetten. De snelheid van deze biochemische
processen stijgt met een stijgende watertemperatuur (ten minste tot 32 °C).
Wanneer niet genoeg zuurstof wordt
opgenomen uit de lucht, zal het zuurstofgehalte van het water dalen. Uiteindelijk kan
men een punt bereiken waar de aërobe
bacteriën niet langer kunnen leven.
De afbraak vandeorganischeafvalwordtdan
overgenomen door anaërobe bacteriën.
Deze maken op hun beurt producten vrij, die
het water een vieze reuk en kleur geven.
Het netto-effect van warmtelozing op het
water zou dus een vermindering zijn van de
capaciteit om organische afval te assimileren.

chlorofylmg/m3) -

Ook kan de periodiciteit van het biologisch
leven bepaald door de seizoenen worden
gewijzigd door de bestendige opwarming van
de lozingen en bijzonder door een
onderbreking (d.i.plotse afkoeling) van deze
laatste.
Tot nu toe hebben we inTailfer geen enkel
positief of negatief effect vastgesteld op de
waterkwaliteit, dat te wijten isaan de
warmtelozingen van de SENA te Chooz.
2.4. De radioactieve lozingen vaneen
DWR centrale
2.4.1. Oorsprong
De radioactieve elementen die ontstaan
gedurende de werking van een met water
gekoelde engemodereerde DWR kunnen we
onderverdelen in drie categorieën: splijtingsproducten, tritium en neutronenactivatieproducten.
Tritium wordt ook gevormd gedurende de
splijting, maar daar het ook ontstaat bij
andere kernreacties ishet nodig het
afzonderlijk te behandelen.
2.4.1.1. De splijtingsproducten
Gedurende de splijting van 23S U worden
allerhande nieuwe elementen gevormd.
Alsgevolg van het radioactief verval vinden
we naeen korte tijd eencomplex mengselvan
300 verschillende nucliden, waarvan de
meeste radioactief zijn.Vele van deze
radionucliden hebben korte halfwaardetijden
of komen in kleine hoeveelheden voor.
Andere daarentegen zijn zeer belangrijk,
omdat ze in grote hoeveelheden
geproduceerd worden of omdat hun
biologisch effect zeer groot is.
Deze producten komen voorofwel alsgassen
ofwel alsopgelostestoffen of gesuspendeerde
deeltjes.

2.4.1.2 Tritium
Tritium ontstaat bij verschillende processen
in een DW Reactor. Ongeveer 1 splijting van
235
U op 10.000gaatgepaard metde vorming
van tritium (12tot 20 Ci/MW(e)) [7].
Voorts wordt tritium gevormd in het
koelwater door de reactie van de neutronen
met deuterium, dat in het water aanwezigis.
De belangrijkste bron van tritiumisdereactie
van hoge energie neutronen met lOg.
10
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- ' B +0A n - ^ H e + ,H (neutronen
met energie
> 1 MeV?

Ditboorwordt aan het koelwater toegevoegd
om de werking van de reactor in de hand te
houden.
Het tritium ontstaat ook door de neutronenactivatie van lithium dat aan het primaire
koelwater toegevoegd wordt onder de vorm
van lithiumhydroxide. Dit product iseen
corrosieinhibitor.
In de natuur komt het 6Li-isotoop voor met
een concentratie van ongeveer 7,5%;zijn
werkzame doorsnede voor neutronen is
tamelijk belangrijk (940 barns) en iseen
belangrijke bron van tritium.

5Li+in-

>^He+^H

Men kan de productie van tritium, te wijten
aan deze reactie, beperken door lithiumhydroxide te gebruiken waar het lithium
aangerijkt ismet zijn isotoop 7 die een veel
kleinere werkzame doorsnede heeft
(0,037 barns).

^Li + Q n ^ H e + 0 n + \H
Metingen hebben aangetoond dat 1% van het
geproduceerde tritium inde splijtingselementen diffundeert door de bekleding als
deze van roestvrij staal isen kan dalen tot
0,1% alsze uit zircaloy bestaat [7].
Een DWR-centrale van 1000MW(e) met
zircaloy beklede splijtingselementen loost
theoretische ongeveer 900 Ci tritium onder
vloeibare en 20 Cionder gasvorm.
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Ongeveer 700 Ciistoe te schrijven aan het
U,
Bdat aan het reactorwater wordt
toegevoegd (500 ppm).
2.4.1.3. De activatieproducten
Activatieproducten worden in het koelwater
van de reactor gevormd door de interactie
van de neutronen met zuurstofatomen in de
watermolecule, met zuurstof, stikstof en
argon inopgeloste luchtenmet verschillende
onzuiverheden. De meeste radionucliden die
gevormd worden met zuurstof, stikstof en
argon hebben een relatief korte levensduur.
De belangrijkste activatieproducten zijn
degene die ontstaan uit de reactie van
neutronen met verschillende elementen
(bv.ijzer, chroom, nikkel,cobalt, mangaan)
die in het water voorkomen alsgevolg van de
corrosie van de metalen die gebruikt zijn in
het reactorvat, de pompen, de leidingen, de
kranen, e n z . . .
2.4.2. De vloeibare radioactieve afval
Een radioactieve vloeistof kan
gedecontamineerd worden op verschillende
manieren.
Een eerste wijze isverdampen, waarbij het
water wordt afgekookt en de stoom
gecondenseerd. Het meeste radioactief
materiaal blijft achter in de uitdampingsresten en wordt opgeslagen.
Het gecondenseerde water isvoor het
grootste deel vrij van opgeloste stoffen, maar
het bevat al het tritium alsgetritieerd water.
Een tweede manier om te decontamineren is
demineralisatie met behulp van ionenwisselaars. Het harsweerhoudt het meeste
radioactief materiaal.
Cesium, yttrium en molybdeen worden op
deze manier maar langzaam verwijderd.
Tritium in het geheel niet.
Andere methoden kunnen nog zijn:
vlokvorming, sedimentatie en filtratie.
Men heeft er alle belang bij de opslagcapaciteit van het te lozen radioactief water
zogroot mogelijk te maken, om aldus de
radioactiviteit te laten vervallen en het te
lozenvolume proportioneel aantepassenaan
het debiet van de rivier.

TABEL VII-GV/oavt/Vactiviteitdoor decentraleSENA te
Chooz (in Ci/jaar).
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In moderne DWR's wordt het volume van
dezegassenverminderd door hetgas,dat nog
waterstof bevat, te vermengen met zuurstof,
zodat met een geschikte catalysator water
wordt gevormd.
De radioactieve gassen in het secundaire
koelcircuit komen voor door lekken op het
primaire circuit.
Isdeze radioactiviteit klein dan kunnen deze
gassen zonder behandeling na vermenging
met ventilatielucht geloosd worden.
Anders wordt na het condenseren van de
stoom het gasdoor een koolfilter gestuurd,
zodat de hoeveelheid 13II vermindert, en dan
gefiltreerd met een efficiënte luchtfilter om
eventuele vaste deeltjes te verwijderen.

5

%E

«13ft,

«Cs
1«CE
95

ZR

0,090
0,019
0,013
0,015

TABEI V I I I — De gemiddelde radioactiviteit van
Maaswater in Hustiere (resultatenin pCi'liter).
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TABEL V— De actuele engeplande radioactieve lozingen
op de Maas.
SENA

TlHANGE
I

TlHANGE
II

TlHANGE
III

m (TH)

1,040

2.660

2.700

3,000

4 x 4,300

3

H Cl/JAAR (MAX.)
(VLOEISTOF)

3.000

3.990
(1.330)

1.330

1.330

4 x 1.850

B-Y Cl/JAAR (MAX.)
(VLOEISTOF)

•100 (1967)
5 (1980)

8

8

8

PLAATS

CHOOZ

CHOOZ ( E D F )

GEPLAND

4X

TABEL IX- Geloosde activiteitdoor decentrale vc
Tikange (in Ci/jaar).
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"~~~^-~^^^
JAAR
ELEMENT
~~~~^^^

1975

1976

1977

1978

1979

1980

0,009

0,031

0,184

0,093

0,037

0,03
0,40

GASSEN C I / J A A R

- ALGEMENE
- HALOGENEN
- TRITIUM

7.000
0.2
300-400

40.000
(20.000)
0.2

20.000

20.000

0,1
?

0,1
?

3.000

?

?

100.000

7

1

?

3

4 x (4 0 - 1 0 0 . I 0 )

»M»

4 x ( 1 - 6)
4 X (150 - 700) i

58Co

0,164

0,376

1,608

1,017

0,354

Co

0,023

0,022

0,827

0,270

0,393

0,48

4 x 4.750

«NB
131,

0,010

0,0003

0,009

0,005

0,028

0,038

0,166

0,299

0,282

0,203

0,015

0,110

4 x 16.000

157

0,005

0,064

0.353

0,170

0,013

0,037

0,035

0,202

0,081

0,022

0.019

0,0002

0,005

-

0,004

0,013

0,0004

0.008

0,020

-

-

0,012

0,077

0,037

0,003

-

VOLUME HOGE A C T I V I T E I T (M37JAAR)

1200-1800

w

VOLUME LAGE A C T I (M37JAAR)

VITEIT

30.000

95

ZINGEN I N C I / J A A R

B* ,

:

H

:

1976
1977
1978
1979
1980

3.6
2,38
0.89
0.92
0,26

1976
1977
1978
1979
1980

1.930
2.635
1.804
2.810
2.986

0,83
7,6
1,94
0.94
1.378

-

-

320
356
282
334

-

-

TABFL VI — De toegelaten volume activiteitinhet
Maaswater.
^""""---—^F'LAATS

3

H NCI/M3

CHOOZ (SENA)

N Cl/M

3

TlHANGE I

CHOOZ ( E D F )
GEPLAND

3.500

7.400

2.000
DAGELIJKS GEMIDDELDE

B UITGEZONDERD 3 H
N Cl/M3

Cs

"
.
-

»«Cs

VASTGESTELDE LO-

3

2.4.3. De gasvormige lozingen
De gasvormige lozingen van een
DWR-installatie zijn afkomstig van het
primaire en het secundaire koelcircuit en van
de ventilatie van het gebouw. In het primaire
koelcircuit vinden wegasvormige splijtingsproducten en ook stikstof, zuurstof- en
waterstofgas. Deze laatstetweezijneengevolg
van de intense neutronen- en gammastraling
in de reactorkern waardoor water ontleed
wordt in zuurstof- en waterstofgas. In een
DWR wordt deze ontleding (radiolyse)
tegengegaan door een hoeveelheid
waterstofgas aan de primaire koelvloeistof

2.4.4. In bijgevoegde tabellen (VtotXII)en
afb. (4tot 6) iseenglobaaloverzicht gegeven
van de radioactiviteit van het Maaswater.

toe te voegen. Verder wordt stikstof gebruikt
om de lucht uit het reactorvat te drijven en
alzo de mogelijke vorming van een explosief
mengsel van waterstof en atmosferische
zuurstof tevermijden. InveleDWR's worden
de gassen verzameld in een opslagtank en
samen geperst inverschillende 'vervalvaten',
waarin de gassen gemiddeld60dagenworden
opgeslagen. De belangrijkste radioactieve
gassen die daarna nog overblijven zijn 8? Kr,
133
Xe, 131Ien tritium. De residuele gassen
worden dan gefiltreerd om eventuele fijne
deeltjes tegen te houden en dan, vermengd
met grote volumes gefiltreerde ventilatielucht, geloosd.

MOMENTELE WEKELIJKS GEMIDDELDE
WAARDE
+ PIEK : 40,000

1,000
(20)

( B E N E L U X FORMULE)

120
WEKELIJKS GEMIDDELDE

BENELUX FORMULE :
5 a + e + 500

226

R A + 30

90

SR

<

1.000

5

7»

%E

51

CR

«Cs
133,
65

Z»

5'co
Ui/te

0,026
0,001

-

0,025

-

0,09

0,102

0.005

0,01

0,003

0,001

0,0001

-

0,001

-

TABEL X- Gemiddelde radioactiviteit vanhet Maaswater
in Ampsin (resultaten inpCiil).
JAAR

•

e

10K

90

1976

0,7

9

1

0,34

1.100

1977

0,81

8

3

0,33

620

1978

-

5

3,3

0,25

6

3

0,35

780
730

9

2

0,38

590

1979
1980

SR

HT0

JAAR

7

BE

1976

«391

1977

< 734

1978

s564

1979

?460

1980

ï363

S

%
981
69
116
142

« 24

58

»Co

Co

689
268
136
143
31

5 94
.< 203
« 13
s 26
< 7

95

ZR

95

NB

103

Ru

106

Ru

« 80

« 68

f 65

« 149

s 266

s306

« 74

s 241

« 21

s170

« 29'

s 103

s 43

s 87

.< 10

« 97

< 18

s 12

« 6

* 28

134

Cs

137

343
136
51
57
18

Cs

W6CE

1 W

660
354
205
193
75

f108

«168

376
268
184

s 99
.<66
« 12
.< 11

CE

s 18

2.4.5. Door ons laboratorium wordt
wekelijks de ß-radioactivitit van het
Maaswater voor en na de SENA-centrale
gemeten. In 1979 bedroeg de gemiddelde
waarde 6,1 pCi/1voor en 6,7 pCi/1na de
centrale waarvan 3,2 pCi te wijten isaan
4
«K (4,2 mg/l). In 1980bedroegen deze
cijfers 4,8 pCi/1en 5pCi/I waarvan 2,3 pCi/1
te wijten aan 40 K (3 mg/l).

TABEL XI- Hastiere- radioactiviteit van desedimenten (pCi/IOOgdroge sedimenten).

JAAR

7

BE

1976

s 191

1977

s276

1978

s192

188
178

1979
1980

«UN

137
83
36
26
7

58

60

Co

69
s 65
s 42
< 54
s 87

Co

133
158
100
165
73

95

ZR

f 32
s 94

95

NB

-<30

103

103

Ru

* 26

105

Ru

l^Cs

133
60
33
20

« 74

114

< 48

s 15

( 75

< 18

f 44

< 8

< 22

< 5

< 31

s 10

« 31

4 9

i 25

137

Cs

225
165
121
80
46

~< 9

M 6

CE

s 50

« 104

« 86

s 50

v< 122

< 9

< 31

< 13

< 17

Afb. 4 -y-spectrum vangesuspendeerde deeltjesuit 1401Maaswater(tellenper kanaal van 0tot2000 Kev).

28_12_81
348

232

214

Ri

*•*
3000

4000

Afb. 5 -y-spectrum van 4 1geconcentreerd slib (30g/l) bekomen nabehandeling van Maaswaterte Tailfer.

295606.01.82
1992-

1328

664-

228 * 1 tei 5 %

*?K

ÜCU

1

1000

2000

De voornaamste oorzaken zijn:
De totale hoeveelheid geloosde activiteit is
laag en door een betere technologie kan men
deze nog verminderen. Vergelijken we
hiervoor de geloosde activiteit van de
kerncentrales van Chooz (320 MW(e)) en
vanTihangeI(870MW(e)).
Een andere belangrijke rol speelt het
rivierslijk [9].Zoals uit de tabellen blijkt is
veel van de geloosde radioactiviteit terug te
vinden in het rivierslijk. Dit bewijzen ook de
Y-metingen (0-2 MeV) teTailfer op het
Maaswater.

464-

2000

CE

s 45

TABEL XII —Ïvoz-Ramel - radioactiviteit vandesedimenten (pCi/IOOgdroge sedimenten).

1000

1 W

2.4.6. Uit al deze cijfers blijkt dat de
radioactiviteit van het Maaswater zeer laagis
(meestal zelfslagerdandezevan grondwater,
als men tritium buiten beschouwing laat).
Van de gemeten radioactiviteit ismaar een
fractie te wijten aan de lozingen van de
bestaande kerncentrales.

3000

4000

3. Besluit
3.1. De warmtelozingen op de Maas hebben
tot nu toe nog geen meetbaar effect op de
waterkwaliteit teweeggebracht.
Alsertoch een invloedzouzijn,dan isdievan
plaatselijke aard.Toch mogen we stellen dat
er genoeg biologische en ecologische
argumenten zijn om dewatertemperatuur de
30 °C,afwaarts de centrales, niet te laten
overschrijden. Er moeten dus maatregelen
getroffen worden om de nodige
supplementaire watervolumes aan het
waterdebiet toe te voegen.
3.2. Het geloosde tritium isniet uithet water
te verwijderen. De enige mogelijkheid om de
concentratie teverminderen ishet mengen
met water met een lager tritiumgehalte.
Inelke lozingstoelating zou men ook cijfers
moeten geven over 'de ogenblikkelijke
maximale volumeconcentratie' zoals voor
drinkwater. De lozingen moeten
proportioneel aan het debiet van de stroom
gebeuren omdeconcentratiezolaagmogelijk
te houden. Daarom moet ook de opslagcapaciteit groot genoeg zijn.Toch mogen we
niet te pessimistisch zijn over de toekomstige
tritiumconcentraties in het Maaswater.
Alhoewel Tihange I perjaar 3.990Ci mag
lozen wordt in werkelijkheid minder dan
400Ci geloosd. We mogen aannemen dat de
nieuwe centrales proportioneel niet meer
tritium gaan lozen. De vier nieuwe centrales

H 2 0(16) 1983,nr.1

Kamervragen naar aanleiding
van discussie
212 Pb

25.01-82
1633-

J2fcs
^Tl34Cs

544-

214

60

Bi

1000

Co

3000

Afb. 6 -y-spectrum vanafgewerkt slib luitfilterpers).

van EdF te Chooz zouden dan te samen
ongeveer 2500Ciperjaarlozen:ditisminder
dan de huidige SENA-centrale. De aanvraag
voor lozingsvergunning behelst nochtans
7400Ci per jaar.
3.3. De andere geloosde nucliden
('-"Cs, I34CS, 60Co, 58Co, «Mn, enz.), die
samen met denatuurlijke radioactieve stoffen
in het Maaswater voorkomen, voornamelijk
geadsorbeerd op de zwevende stoffen en het
rivierslib, worden in een waterbehandelingsstation dooreen normale flocculatie,
sedimentatie en filtratie voor 60 à85%
verwijderd [10], Het adsorptieverschijnsel
stelt het probleem aan de orde van het
sediment-transport inderivierendeweerslag
hiervan op de radioactiviteit van het ruw
water [12].
Watdeinvloed isoplangetermijn vande aan
het slijk gebonden en door planten en vissen
opgenomen radionucliden isnatuurlijk een
andere vraag. Daar het volume van de hoge
( < 2m Ci/m 3 ) radioactieve lozingen
hoogstens 3600 m 3 per jaar en per
K)OOMW(e) bedraagt, zou eventueel het
transport naar en de rechtstreekse lozingin
zee een oplossing kunnen bieden.
3.4. De radioactiviteit van het ruwe
Maaswater zou regelmatig moeten gemeten
worden. De bepaling van tritium, van de
globale tt-, ß-enY-activiteit eneventueel van
enkele belangrijke radionucliden,zoals6<)Co,
5x
Co, l:,4 Cs, '-"Cs, zou in het meetprogramma moeten opgenomen worden.
3.5. Een belangrijk punt, zoniet het
belangrijkste, isde goede verstandhouding
en het vertrouwen die er moeten bestaan
tussen de uitbaters van de centralesen de
watermaatschappijen. Ingeval er een
ongelukkige lozinggebeurt moeten de

gebruikers van het water verwittigd worden
zodat de waterinname eventueel kan gestopt
worden. Daarvoor moet natuurlijk de
snelheid waarmee de verontreiniging zich
verplaatst gekend zijn. Door een nauwe
samenwerking tussen de SENA-centrale en
de BIWM en door gecontroleerde tritiumlozingen hebben we thans een nauwkeurig
idee over deze parameter voor het
Maastraject tussen Chooz en Tailfer
[4, 11,13].
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Na afloop van zijn voordracht beantwoordde
de heer Goossens vragen uit de zaal.
Daarover verschenen berichten in de pers,
die aanleiding vormden voor het Tweede
Kamerlid Willems (PSP) er vragen over te
stellen aan de minister van V &W. Deze
antwoordde intussen alsvolgt:
Verontrusting over de voorgenomen
lozingen spreekt nagenoeg niet uit deze
lezing. In antwoord op vragen gesteld aan de
heer R. Goossens na de lezing, merkte deze
op: 'Indien de zeer geringe toevoeging van
radioactieve stoffen door Kerncentrales,
maatschappelijk niet geaccepteerd zou
worden, zou gescheiden afvoer van het
afvalwater van kerncentrales via een
pijpleiding een mogelijke oplossing zijn'.
Van een elektrische centrale met een
vermogen van 1.000MW kan, afhankelijk
van het type kerncentrale, een hoeveelheid
van 2.000 à 4.000 m 3 afvalwater perjaar
worden verwacht met een totaleactiviteit van
ongeveer 1.000Ci tritium en 5Ci andere
radioactieve stoffen. Ter nadere
verduidelijking zijnoghetvolgende vermeld.
De radioactief besmette vloeistoffen in een
kerncentrale zijn voornamelijk afkomstig van
het gesloten, primaire koelsysteem. Andere
eventueel, radioactief besmette vloeistoffen
zijn afkomstig van het spoelen of aftappen
van systemen, het reinigen van
componenten, van het vloerwater en van de
wasserij. Al deze vloeistoffen worden zoveel
mogelijk gescheiden naar de plaats van
herkomst. AI naargelang van deze herkomst
en deaard van deverontreiniging worden één
of meer van devolgende reinigingstechnieken toegepast, te weten: filtratie,
ionenwisseling, indamping en centrifugeren.
Indien de vloeistoffen ondanks
voorgenoemde behandelingen niet voor
hergebruik geschikt kunnen worden gemaakt
en de concentratie van radioactiviteit
voldoende laag is,worden zegeloosd. Door
deze afgewerkte vloeistoffen bij het lozen
nogeens temengen met het koelwatervan de
condensor wordt nogeens een aanzienlijke
reductie van de concentratie verkregen. Als
gevolg van de vermenging met het water van
bijvoorbeeld een rivier, waarin wordt
geloosd, vindt andermaaleenreductievan de
concentratie plaats.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid
dat het niet alleen van belangiste weten
hoeveel radioactief water wordt geloosd,
doch tevens de hoeveelheid radioactiviteit,
die wordt geloosd.
Het Tilapia-experiment isin 1977 gestart
onder supervisie van de Universiteit van
Luik. In 1980werd het project commercieel
en de produktie van deze viswasin 1981ca.
10ton. Dit isde maximale jaarcapaciteit. De

