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Inleiding 

Met het gereedkomen van de eerste Nederlandse kernenergiecentrale 3 
te Dodewaard is er in ons land een bescheiden begin gemaakt met de 
toepassing van kernreactoren voor de opwekking van elektrische 
energie. 
Bescheiden, omdat de 54 MW elektrisch van deze centrale slechts 
een geringe fractie uitmaakt van het totale in Nederland opgestelde 
vermogen. Toch gaat de betekenis van dit projekt ver uit boven de rol, 
die het zal spelen in de vaderlandse energievoorziening. 

Zonder te kort te doen aan de kundige begeleiding van de Amerikaanse 
firma General Electric, kan gesteld worden, dat de bouw van deze 
centrale tot stand is gekomen door Nederlandse technici met een zo 
groot mogelijke inschakeling van de eigen industrie. 
Dit betekent, dat zowel de elektriciteitsbedrijven als de industrie een 
unieke kans hebben gekregen de achterstand, die ons land op dit 
gebied had, voor een groot deel in te lopen. 
Daar verwacht mag worden, dat de kernenergie in de toekomst een 
steeds grotere rol zal gaan spelen in de wereldenergievoorziening, zal 
de betekenis van de bouw van deze kernenergiecentrale mogelijk pas 
later volkomen duidelijk worden. 

Dit boekje beoogt een overzicht te geven van de overwegingen, die 
bij de bouw een rol gespeeld hebben, alsmede enig inzicht te ver
schaffen in de werking van de kernreactor. 
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Oe voorgeschiedenis 

Om de bouw van deze centrale tegen de juiste achtergrond te zien, 5 
dient allereerst iets vermeld te worden over die instellingen van de 
Nederlandse elektriciteitsbedrijven, die bij de voorbereidingen be
trokken waren. 

Voor het waarborgen van een bedrijfszekere en zo economisch moge
lijke elektriciteitsvoorziening is er in de loop der jaren tussen de 
elektriciteitsbedrijven een hechte samenwerking tot stand gekomen. 
Uit deze samenwerking zijn een aantal instellingen ontsproten, die in 
het raam van deze gezamenlijke activiteiten een bepaalde taak ver
vullen. 
Zo is in 1927 opgericht de NV tot Keuring van Electrotechnische 
Materialen (NV KEMA). Binnen deze NV wordt veel van het keurings
en speurwerk voor de elektriciteitsbedrijven verricht. 
In het kader van dit speurwerk ging de NV KEMA zich reeds in 1946 
als eerste van de Arnhemse instellingen van de elektriciteitsbedrijven 
actief bezig houden met de studie betreffende de kernenergie. Deze 
studie resulteerde in fundamenteel ontwikkelingswerk. In het kern-



6 reactorlaboratorium van de KEMA wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van een homogene suspensiereactor. 

In 1949 werd opgericht de NV Samenwerkende Electriciteits-Pro
ductiebedrijven (NV SEP), met als taak de coördinatie van de Neder
landse centrales door middel van het koppelnet. 
De studies, die in het kader van deze vennootschap zijn verricht, heb
ben onder meer geleid tot de bouw van de kernenergiecentrale Dode
waard. 

Toen de ontwikkeling van de kernenergie in de vijftiger jaren in een 
zodanig stadium was gekomen, dat men in verschillende landen de 
bouw van kernenergiecentrales overwoog, heeft in SEP-verband een 
onderzoek plaats gevonden teneinde na te gaan of toepassing van 
kernenergie voor het opwekken van elektrische energie technisch 
en economisch aanvaardbaar kon worden geacht. 
Het resultaat van de studie was de conclusie, dat de bouw van een 
ontworpen kernenergiecentrale van 150000 kW technisch mogelijk 
zou zijn, doch - in economisch opzicht - onaanvaardbaar wegens de 
te hoge financiële lasten voor de elektriciteitsbedrijven. 
In verband hiermee werd daarna naar een meer aanvaardbare oplossing 
gezocht voor de verwezenlijking van de eerste kernenergiecentrale. 
Na een diepgaand onderzoek besloten de elektriciteitsbedrijven over 
te gaan tot de bouw van een centrale van kleiner elektrisch vermogen, 
namelijk 50000 kW. Deze centrale zou een geringere kapitaalsinveste-

ring vergen, maar zou qua vermogen en omvang toch voldoende groot 
zijn om ervaring op te doen, die in de toekomst nodig is voor de bouw 
en de exploitatie van grotere kernenergiecentrales. 
Daarom werd op 2 februari 1965 de NV Gemeenschappelijke Kern
energiecentrale Nederland (NV GKN) opgericht, met als doel de bouw 
en het bedrijf van deze centrale. 
Vooruitlopend op deze oprichting werd echter reeds in september 1964 
begonnen met het grondverzet. 
Met de Amerikaanse firma General Electric, in Europa vertegenwoor
digd door IGEOSA (International General Electric Operations SA), 
werd een contract gesloten waarbij werd bedongen, dat de onder
delen zoveel mogelijk in Nederland zouden worden vervaardigd. De 
Nederlandse industrie zou hierdoor zoveel mogelijk ervaring kunnen 
opdoen. 
Bovendien werd bedongen, dat een werkgroep van deskundigen van 
de elektriciteitsbedrijven en van Naratoom in Amerika zou kunnen deel
nemen aan de vervaardiging van het nucleaire ontwerp, waardoor 
men in Nederland zeer nauw betrokken bleef bij het ontwerp en de 
constructie. 
Door deze werkwijze was men tevens in staat de Nederlandse industrie 
te belasten met de vervaardiging van de kerntechnische onderdelen. 
Het bouwbureau van de GKN heeft de algehele leiding van de bouw 
in handen gehad. General Electric trad hierbij op als adviseur, terwijl 
een Nederlands civiel ingenieursbureau medewerking verleende voor 
de bouwkundige werkzaamheden. 
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Begin van het grondverzet in september 1964. 



Kosten en financiering 

a Met het gehele projekt van de Dodewaard centrale- die, zoals uit het 
voorgaande is gebleken, geen commerciële opzet heeft gehad - zijn, 
inclusief alle secondaire kosten (zoals o.a. opleiding personeel), ruim 
140 miljoen gulden gemoeid geweest. 

Deze investering moet gedeeltelijk gezien worden als leergeld, dat 
betaald moest worden om de elektriciteitsbedrijven in staat te stellen 
ervaring op te doen met de bouw en de exploitatie van een kern
energiecentrale en om de industrie vertrouwd te maken met de proble
matiek van de bouw en de inrichting van een dergelijk project. 

De bouw is mogelijk gemaakt. dank zij belangrijke bijdragen van de 
Nederlandse regering en Euratom, die het grote belang hebben inge
zien van het totstandkomen van een kernenergiecentrale in ons land. 

De elektriciteitsbedrijven hebben in de vorm van een aandelenkapitaal, 
een bedrag ter grootte van ruim 42 miljoen gulden à fonds perdu ge
stort. Het ontbrekende kapitaal werd verkregen in de vorm van leningen. 
De bijdrage van de Nederlandse regering was in het bijzonder bedoeld 
ter stimulering van de industriële ontwikkeling op het gebied van de 
kerntechniek. 

De Euratom bijdrage was bestemd voor het specifiek nucleaire werk. 



Controlemetingen aan de kernondersteuningsplaat. 

Aandeel van de Nederlandse industrie 

De Nederlandse industrie heeft - overeenkomstig de opzet - een be- 9 

langrijk aandeel in het project gehad. Ruim 95% van de werkzaam
heden verbonden aan de bouw, de inrichting en de vervaardiging van 
de outillage is door onze nationale industrie uitgevoerd. 
Zo werden de specifiek nucleaire componenten, zoals de nucleaire 
instrumentatie, de splijtstofelementen, de regelstaven en het aandrijf
mechanisme van de regelstaven in Nederland vervaardigd. 
Daarnaast ook het reactorvat. de kernondersteuningsconstructies, de 
reactorkamer, de drukvereffeningsvaten, de turbine-installatie, de gene
rator, de transformator, de leidingen, de pompen, de zuiveringsinstal
laties, alsmede het merendeel van de meet- en regelapparatuur. 
Door de vervaardiging van deze onderdelen heeft men zich vertrouwd 
kunnen maken met specifieke fabricagemethoden en met de stringente 
eisen, die gesteld moeten worden aan de vervaardiging van nucleaire 
componenten. De bij de bouw van de Dodewaard-centrale opgedane 
ervaring heeft er mede toe geleid, dat bij de Nederlandse industrie 
belangrijke buitenlandse orders op kerntechnisch gebied werden ge
plaatst. 

De fabricage van de splijtstofelementen kwam tot stand door samen
werking van een Nederlandse met een Duitse industrie. 

Het ontwerp van het civiel-technische deel van de bouw is geheel 
door Nederlandse ondernemingen uitgevoerd. 
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figuur 1 Langsdoorsnede reactorvat 

1 stoomdroger 
2 reactorvat 
3 stoomafscheidingsruimte 
4 schoorsteen 
5 splijtstofbundel 
6 volgstaaf 
7 regelstaaf 
8 valkanaal 
9 mantel 

10 buizen voor kerninstrumentatie 
11 regelstaafaandrijving 



Kernenergie 

De energie, die in een kernreactor wordt vrijgemaakt, is de splijtings
energie. Deze splijtingsenergie is de energie, die vrijkomt bij het in 
twee stukken uitelkaarvallen van de atoomkern van een zwaar ele
ment, bijvoorbeeld uranium. Dit uit elkaar vallen, splijten, kan geïntro
duceerd worden door beschieting met langzame neutronen. Zo'n splij
ting levert een energie van ongeveer 200 miljoen elektron-volt (200 
MeV), veel groter dus dan de bindingsenergie van een koolstof- en 
een zuurstofatoom tot C02 ; deze is namelijk circa 4 eV. Behalve deze 
splijtingsenergie komen er bij een dergelijke splijting ook 2 à 3 neu
tronen vrij (gemiddeld 2,5 per splijting). Met behulp van deze neutro
nen kunnen weer nieuwe splijtingen veroorzaakt worden, die op hun 
beurt weer nieuwe neutronen opleveren, enz. enz. 
De mogelijkheid van een kettingreactie is dus aanwezig. 

Voor het instandhouden van een stabiele kettingreactie is het nood
zakelijk, dat elke splijting weer aanleiding geeft tot één volgende 
splijting. Dit betekent, dat er van de 2,5 neutronen, die er gemiddeld 
per splijting vrijkomen, één neutron een nieuwe splijting moet ver
oorzaken. Aangezien in uranium al veel absorptie van neutronen 
plaatsvindt, die geen aanleiding tot splijting geeft, is het zaak de 
absorptie in andere materialen zo laag mogelijk te houden. 
De elementen, die naast het uranium in de kernreactor worden ge
bruikt, moeten daarom met zorg worden geselecteerd en behandeld. 

Het feit, dat uranium neutronen absorbeert zonder splijting te veroor-

zaken, is grotendeels terug te voeren op het voorkomen van twee 11 

isotopen van uranium, het uranium-235 en het uranium-238. Van deze 
twee is alleen het uranium-235 gemakkelijk splijtbaar. In de natuur 
komt slechts één uranium-235 kern op de 140 uranium-238 kernen 
voor. 

De neutronen, die bij de splijting vrijkomen, hebben een vrij grote 
energie; men noemt ze daarom snelle neutronen. 
Uit experimenten is echter gebleken, dat de langzame neutronen een 
veel grotere kans hebben om splijting te veroorzaken. 
Om nu een stabiele kettingreactie tot stand te brengen, staat dus een 
tweetal middelen ter beschikking, te weten: toepassing van een 
'moderator' en 'verrijking' van het uranium. 

De moderator in een kernreactor heeft ten doel snelle neutronen te 
verlangzamen. Dit wordt bereikt door de neutronen te laten 'botsen' 
tegen lichte elementen, atomen dus uit het begin van het periodiek 
systeem. Waterstof zou daarvoor zeer geschikt zijn als het minder neu
tronen absorbeerde, maar zware waterstof, berillium en koolstof (gra
fiet) zijn goede moderatoren. 
Bij verrijking wordt door een proces van isotopenseparatie de ver
houding van het aantal uranium-235 kernen tot dat van de uranium-
238 kernen verhoogd. 

Er zijn op de wereld thans vele reactortypen in gebruik. In Frankrijk en 



12 Engeland zijn vele grafiet-gemodereerde reactoren in bedrijf.ln Canada 
heeft men zich geconcentreerd op de zwaar-water-gemodereerde reac
tor. In de Verenigde Staten vindt men vooral de kernreactor, die met 
gewoon water wordt gemodereerd. Door de relatief hoge absorptie 
van neutronen door waterstof kan men deze water-gemodereerde 
reactoren slechts bedrijven met verrijkt uranium. Men werkt vaak met 
uranium, dat 2 tot 4 procent uranium-235 bevat. 
De reactor te Dodewaard is een water-gemodereerde reactor en aan
gezien het water tijdens bedrijf kookt, spreekt men van een kokend
water-reactor, in het Engels 'Boiling Water Reactor' of BWR. 
Dit type reactor werd gekozen, omdat men uitsluitend ervaring wilde 
opdoen met het ontwerpen en construeren van een beproefd type 
reactor. De uitvoering van de reactor is in principe vrij eenvoudig. Het 
uranium komt in de kern voor in de vorm van het oxide U02 • Dit kan 
omdat zuurstof zeer weinig neutronen absorbeert. Het is gewenst om 
dit oxide te gebruiken vanwege de hogere toelaatbare temperaturen 
en de geringere affiniteit tot water. Het U02 is bekleed met Zircaloy, 
een zirconium legering, en staat in de vorm van staafjes in het water. 
Dit water heeft hier dus een tweeledige bestemming: In de eerste 
plaats doet het dienst als moderator en zorgt dus voor de verlang
zaming van de neutronen. In de tweede plaats vervult het de taak van 
koelmiddel, waarmee de in de splijtstof ontwikkelde warmte wordt af
gevoerd (figuur 1 ). 
Door het kookverschijnsel binnen de kern wordt een gedeelte van de 
moderator vervangen door dampbellen. Aangezien de reactor onder-

De 3 m hoge schoorsteen (boven de kern) tijdens de constructie. 



gemodereerd is zal de reactiviteit, ten gevolge van het koken, afnemen. 
Er is hier sprake van een inherente terugkoppeling, die bepalend is voor 
het ontwerp van de reactorkern. De koeling van de splijtstofelementen 
door het water vindt plaats door middel van natuurlijke convectie, die 
nog vergroot wordt door toepassing van een 'schoorsteen' boven de 
kern. De damp, die binnen de reactorkern ontstaat, wordt grotendeels 
afgescheiden aan het wateroppervlak. Daardoor ontstaat er een verschil 
in gemiddelde vloeistofdichtheid binnen en buiten de kern, met als 
gevolg de natuurlijke circulatie. Deze natuurlijke circulatie wordt nog 
versterkt doordat binnen de ruimte tussen de kern en de wand van 
het reactorvat, de zogenaamde valruimte, het koudere (132.C) voe
dingswater wordt geïnjecteerd. In tabel 1 zijn de belangrijkste ge
gevens van de reactor vermeld. 

tabel1 

Algemeen 

Netto-elektrisch vermogen 
Totaal elektrisch vermogen 
Thermisch vermogen 
Stoomproduktie 
Stoomtemperatuur 
Verzadigingsdruk bij deze temperatuur 

Reactorkern 

Aantal splijtstofelementen 
Aantal staafjes splijtstof (36X156) 
Aantal regelstaven 
Hoogte van de kern 
Equivalente diameter 
Gemiddelde vermogensdichtheid 
Warmte-overdragend oppervlak 
Volumeverhouding water/splijtstof 

Splijtstof 

Materiaal 
Verrijking 
Dichtheid (fractie van theoretische dichtheid) 
Bekledingsmateriaal 

Regeling 

Aantal regelstaven 
Onderlinge afstand van de regelstaven 
Materiaal regelstaven 
Dichtheid (fractie van theoretische dichtheid) 
Compensatie van de initiële over-reactiviteit 
Materiaal absorptieplaten 

51,5 MW 
54 MW 

163,4 MW 
256 ton/h 
286 ·c 

70 bar 

156 
5616 

37 
1793 mm 
1788 mm 

36,3 kW/I 
426 m• 

2,6 

uo. 
2,5% 

94,3% 
Zircaloy-2 

37 
25,4 cm 

B4C 
70 % 

Absorptieplaten 
Roestvrijstaal 
met 0,5% borium 





De reactorkern 

Figuur 2 geeft een schematische doorsnede van de reactorkern. Deze 
bestaat uit 156 splijtstofelementen en 37 regelstaven. 
Elk van de 37 kruisvormige regelstaven is omgeven door vier splijtstof
elementen. Op deze manier grenst elk van de splijtstofelementen aan 
een regelstaaf, uitgezonderd twee elementen per kwadrant, die zich 
aan de buitenomtrek van de kern bevinden. Figuur 3 geeft een schema
tische voorstelling van een splijtstofbundel met een regelstaaf. Aan
gezien dit patroon zich vele malen binnen de reactor herhaalt, spreekt 
men bij de berekeningen vaak van: de eenheidscel. 
Figuur 4 geeft een beeld van een splijtstofelement. In deze figuur zijn 
de splijtstofstaafjes zichtbaar, doordat de splijtstofbus nog niet is aan
gebracht. Verder ziet men onderaan de instroomopening, waardoor 
het water de kern binnenkomt. Dit water stroomt langs de buisjes 
en verlaat het element weer door gaatjes in de boven plaat, bij de haak. 
De regelstaven hebben nagenoeg dezelfde lengte als de splijtstof
elementen (tabel 1). Zij zijn opgebouwd uit roestvrijstalen staafjes, in 
een kruisvorm te zamen gehouden door een roestvrijstalen mantel. 

Een blik op de bodem van het reactorvat wordt 
volkomen weggenomen door de flenzen van 
regelstaven en instrumentatie. 

figuur 2 Schematische dwarsdoorsnede van de reactorkern 

splijtstofelement 
• splijtstofelement niet grenzend aan regelstaaf 
• startbron 
0 open kernpositie 
+ regelstaaf 
e vaste kerninstrumentatie 
e speciale instrumentatie 
• kanalen voor startmonitors 
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figuur 3 Schematische doorsnede van de eenheidscel 
met splijtstofbundel 

2 

1 absorptieplaat 
2 regelstaaf 
3 volger 
4 splijtstofstaafjes 

2 

3 

De roestvrijstalen buisjes zijn alle gevuld met boriumcarbide (B.C), 
waarvan vooral het element borium de neutronen zeer sterk absorbeert. 
Elke staaf kan afzonderlijk bewogen worden door een hydraulisch 
systeem. Daartoe is voor elke staaf een doorvoering aangebracht door 
de bodem van het reactorvat. Elke regelstaaf is aan de bovenkant voor
zien van een verlengstuk, de zogenaamde volger. 
De lengte van de volger is ongeveer driekwart van die van de regel
staaf. Beide zijn kruisvormig, maar de doorsnede van de volger is, om 
mechanische redenen, kleiner dan die van de regelstaaf. Het doel van 
de regelstaafvolger is te voorkomen, dat de plaats van de uitgetrokken 
regelstaaf ingenomen wordt door water. Indien dit namelijk zou ge
beuren, zou er plaatselijk overmoderatie ontstaan, hetgeen tot onge
wenste vermogenspieken aanleiding zou kunnen geven. 
De volgers zijn vervaardigd van Zircaloy; zij absorberen dus weinig 
neutronen. Door de vorming van stoom binnen de kern is de bovenkant 
van de reactorkern van nature echter al te sterk ondergemodereerd. 
Om dit enigszins te compenseren, hebben de volgers slechts driekwart 
van de totale kernlengte. 

De regelstaven dienen de overreactiviteit van de kern te compenseren. 
Door een juiste keuze van de stand van de verschillende regelstaven 
kan bovendien bereikt worden, dat de vermogensverdeling in de kern 
een bepaalde vorm verkrijgt. 
Voor de eerste kernlading is de negatieve reactiviteit van de regel
staven echter niet toereikend, zodat de kern aanvankelijk nog voorzien 
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figuur 4 Langsdoorsnede splijtstofelem ent 

• splijtstof 

is van absorptieplaten (figuur 3). Het zijn roestvrijstalen platen, waarin 17 
0,5% B. Na ongeveer een jaar worden zij uit de kern gehaald. Daarna 
zijn deze absorptieplaten niet meer nodig, omdat het niet meer zal 
voorkomen, dat de kern geheel met verse splijtstof wordt geladen. 

De totale negatieve reactiviteit van regelstaven en absorptieplaten is 
zo groot, dat de beginkern ook dan nog onderkritisch is en bij afkoeling 
blij ft. als een van de regelstaven niet in de kern gebracht zou kunnen 
worden. Voor het geval dat er meer regelstaven zouden weigeren, kan 
nog een vloeibaar neutronengif in het reactorwater geïnjecteerd wor
den. De gebruikte hoeveelheid van dit gif is voldoende om alleen, 
zonder gebruik van regelstaven, de reactor in onderkritische toestand 
te brengen. Dit vloeibare neutronengif is een oplossing van natrium
pentaboraat. 



Het splijtstofverwisselen 

18 De energie, die de reactor levert, is afkomstig van de versplijting van 
U 235• Het is dus duidelijk, dat ook het U 235 eens opraakt. Weliswaar 
gaat dit niet snel. De versplijting van elke gram U 235 in de reactor 
levert namelijk 24000 kWh aan warmte en dus ongeveer 8000 kWh 
elektrische energie. 
Dit betekent echter, dat er t och ongeveer 50 kg U 235 per jaar bijgevuld 
moet worden. Daar het uranium in de GKN-reactor een verrijkings-
graad heeft van slechts 2,5% (dwz 2,5 gr U 235 per 100 gram U), moet 
er jaarlijks ongeveer 2 ton of één vijfde gedeelte van de kern vernieuwd 
worden. Echter het gedeelte van de splijtstof, dat uit de reactor komt, 
is nog niet geheel uitgeput. Dit kan ook niet, omdat er nu eenmaal een 
minimum hoeveelheid uranium nodig is om de kettingreactie in stand 
te houden. Zodoende komt men bij ontlading en verversing van één 
vijfde gedeelte van de kern niet op een cyclusduur van 1 jaar, maar 
van ongeveer 9 maanden. 
Daar de vermogensvraag in Nederland het laagst is in de zomer-
maanden, streeft men er naar de herlading in deze maanden te doen 
plaatsvinden. Dit leidt automatisch tot een jaarlijkse herlading. In de 
GKN-reactor is het nodig hiervoor ongeveer 42 van de 156 elementen 
per keer te herladen. 
De benodigde ruimte voor deze jaarlijkse splijtstofverwisseling, die 
plaatsvindt op de 36 m vloer (figuur 5) heeft mede bijgedragen 
tot de vormgeving van het gebouw. 
In figuur 7 kan men zien hoe eerst de betonnen deksels van de reactor-
kamer verwijderd moeten worden, dan het metalen deksel en daarna 

figuur 5 Horizontale doorsnede van de 36 m v loer 

1 noodcondensor 
2 betonblokken 
3 spoelplaats voor transportvat 
4 hulpbordes 
5 splijtstofwisselbordes 
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het deksel van het reactorvat. De ruimte boven het vat wordt ver
volgens met water gevuld en via een sluis verbonden met het splijt 
stofopslagbassin. 
Zodoende is het mogelijk met behulp van het splijtstofwisselbordes de 
afgewerkte radioactieve splijtstofelementen onder water vanuit de 
reactorkern naar het opslagbassin te vervoeren. 
In deze opslag blijft de spl ijtstof ongeveer 3 maanden om de meeste 
radioactiviteit te laten vervallen. Daarna wordt deze afgewerkte splijt
stof vervoerd in het transportvat. 
In de beginfase kon de nog verse splijtstof echter goed zonder water 
gehanteerd worden; het verloop ziet men op de foto's voorkomende 
op de bladzijden 19 t/m 21. 

Na aankomst in Dodewaard wordt de splijtstof 
opgeslagen in de droge opslagruimte. Let op alle 
voorzorgen, die genomen zijn om de splijtstof 
absoluut schoon te houden (o.a. plastic verpakking). 

19 
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Bij het laden van de reactorkern werd de splijtstof 
uit de droge opslagruimte naar het opslagbassin 
vervoerd. Er staat nog geen water in het bassin. 

Met de kraan van de splijtstofverwisselingsbrug 
wordt de splijtstof door de sluis naar het 
wisselbassin gebracht. 



Na aankomst in het wisselbassin wordt de 
splijtstof voorzichtig in het reactorvat neergelaten. 

Een beeld van het wisselbassin met 
splijtstofwisselingsbrug. Deze verrijdbare brug 
zorgt normaal voor het transport vanuit het 
opslagbassin naar het reactorvat. Hier is de 
handeling bijna voltooid. De bedrijfsingenieur 
beraadt zich alweer over de plaatsing van de 
volgende bundel. 

21 
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figuur 6 Algemene terreinindeling 

1 brug 
2 portiersloge 
3 fietsenstalling 
4 parkeerplaats 
5 werkplaatsen 
6 reactorgebouw 
7 turbinegebouw 
8 kantine 
9 kantoor 

1 0 koelwatergebouw 
11 ventilatieschacht 
12 haven 
13 ventilatie-installatie 
14 opslag en verwerking radioactief afval 
15 waterbehandelingssystemen 
16 steiger met bokkraan 
17 koelwaterafvoerkanaal 

Plaats van vestiging 

Als plaats van vestiging van de kernenergiecentrale is de keuze ge- 23 

vallen op een aan de Waal gelegen terrein in de Hiense uiterwaarden 
bij Dodewaard (figuur 6). 
De redenen, die hiertoe geleid hebben, zijn de volgende: 

de ligging aan de Waal waarborgt te allen tijde de aanwezigheid 
van de vereiste hoeveelheid koelwater; 

de afstand van de centrale naar het nabij gelegen 150 kV -station 
bedraagt ongeveer 3500 m; hierdoor kan de opgewekte energie 
eenvoudig in het landelijke 150 kV -koppelnet worden opgenomen. 
De centrale kan op deze manier altijd als grondlastcentrale gebruikt 
worden, hetgeen een zo intensief mogelijk gebruik van de centrale 
waarborgt; 

Dodewaard ligt op slechts 25 km van Arnhem. Hierdoor werd de 
leiding en het toezicht van de G KN -experts op de bouw vergemakke
lijkt. Bovendien kan in de toekomst gemakkelijk steun van weten
schappelijke aard bij metingen en experimenten verleend worden 
door de specialisten van de Arnhemse instellingen van de elektri
citeitsbedrijven. 

De kernenergiecentrale is gebouwd in de oostelijke hoek van genoemde 
uiterwaarden. Een brug (1) geeft toegang tot het centrale terrein, dat 
een oppervlakte heeft van ca. 1 0 ha. De tot het eigenlijke complex 



24 behorende gebouwen kunnen in 4 categorieën worden onderverdeeld: 
reactorgebouw (6); turbinegebouw (7); nevengebouwen. waarin 
o.a. ondergebracht elektrische voorzieningen voor eigen bedrijf. 
waterbehandelingssystemen (15). ventilatie-installatie (13), opslag 
en verwerking radioactief afval (14); kantoor (9), kantine (8), werk
plaatsen (5) en koelwatergebouw (1 0). 

De ligging in de uiterwaarden bracht met zich, dat het terrein een 
aantal dagen per jaar onder water zou staan. Om deze ongewenste 
situatie te vermijden, werd het gehele terrein opgehoogd tot 13 m 
boven NAP, de hoogte van de rivierdijk daar ter plaatse. De vloer
hoogte van de gebouwen is 13.20 m, zodat geen vrees behoeft te 
bestaan voor wateroverlast. 
Deze ophoging kon geheel bereikt worden met de uit de haven vrij
komende grond. Deze haven (12) heeft gedurende de bouw zijn 
waarde reeds bewezen. Over de lossteiger (16) zijn alle zware onder
delen van de centrale aangevoerd. 
Bij de haven bevindt zich het pompgebouw voor de aanvoer van het 
koelwater. De afvoer van het koelwater vindt plaats via een open 
kanaal, stroomafwaarts van de haveningang gelegen (17). 
De parkeerplaats (4), de portiersloge (2), de fietsenstalling (3) en de 
schoorsteen (hier ventilatieschacht (11)) zorgen er tenslotte voor, 
dat het uiterlijk van deze kernenergiecentrale niet teveel afwijkt van 
dat van een conventionele elektrische centrale. 

De reactorkamer in de takels. 



De bouw 

De belangrijkste data met betrekking tot de constructie zijn: 

23 september 1964 

2 februari 1965 

25 februari 1965 

12 september 1966 

23 januari 1967 

9 maart 1967 

30 maart 1967 

18 mei 1967 

6 januari 1968 

6 maart 1968 

25 maart 1968 

24 juni 1968 

25 oktober 1968 

De bouw van de centrale, gerekend vanaf het eerste grondverzet, 
heeft ongeveer vier jaar geduurd. Daarbij moet echter rekening worden 
gehouden met het feit, dat de eerste grote opdrachten pas gegeven 
konden worden na de oprichting van de NV G KN op 2 februari 1965. 
Er mag dus gesproken worden van een voorspoedig verloop van de 
werkzaamheden. 

Eerste grondverzet 

Oprichting NV GKN 

Aanvang heiwerk 

Aankomst van de 2 hoofdcondensors te Dodewaard 

Hoogste punt bereikt 

Aankomst drukvereffeningsvaten 

Aankomst generator 

Aankomst reactorkamer met deksel 

Aankomst reactorvat 

Splijtstof voor eerste maal kritisch bij experiment in Petten 

Aanvang splijtstofvervoer naar Dodewaard 

Eerste kritikaliteit Dodewaard-reactor bereikt 

Eerste parallelschakeling aan koppelnet 

25 



Het primaire circuit 

26 De hoeveelheid stoom, die onder normale omstandigheden geprodu
ceerd wordt, is 256000 kg/h. De temperatuur van deze stoom is bij 
het verlaten van de reactor 286•c, wat overeenkomt met een druk van 
70 bar. 
De stoom-waterafscheiding vindt plaats aan het oppervlak van het 
water. De stoom wordt daarna gedroogd in een stoomdroger, die on
der het deksel van het reactorvat is aangebracht. Vandaar gaat de 
stoom direkt naar de turbine. 'Direkt' wil hier zeggen: zonder tussen
schakeling van een warmtewisselaar. De turbine wordt gevolgd door 
twee parallel geplaatste condensors. Het water uit de condensors gaat 
via ionenwisselaars naar vier voorverwarmers, waarna het terugge
pompt wordt naar de valruimte in het reactorvat. 

Het reactorvat 

Enige van de belangrijke afmetingen van het vat zijn gegeven in tabel 2. 

tabel2 

Reactorvat 

Vatlengte, inwendig 
Inwendige diameter 
Dikte van het deksel 
Dikte van de cylindrische vatwand 
Bodemdikte 
Bekledingsdikte 
Totaal gewicht, inclusief deksel 

12090 mm 
2794 mm 

65mm 
80mm 

65-95 mm 
3à4mm 

ca. 90 ton 

Voor de fabricage van dit vat is gebruik gemaakt van het Franse staal 
1 ,2 M DO 7. Dit staal vertoont veel overeenkomst met het Amerikaanse 
staal A302B. 
De resultaten van bestralingsproeven tonen aan, dat het gebruikte 
staal1 ,2 M DO 7 - ook wat betreft de stralingsbestendigheid -veel ge
lijkenis vertoont met het staal A302B. Met het oog op de bestralings
bestendigheid werd het vat ontworpen voor een levensduur van 40 
jaar. Om een goede weerstand tegen corrosie te verkrijgen, werd de 
binnenzijde van de wand bekleed met een dunne laag roestvrijstaat 

tabel3 

Ontwerpgegevens 

Maximaal optredende bedrijfsdruk 
Maximaal optredende temperatuur van het water 
Normale bedrijfsdruk 
Normale bedrijfsteroperatuur 
Beproevingsdruk 

87,0 bar 
301,6 ·c 

70,0 bar 
285,1 ·c 
119 bar 



Het opbrengen van de roestvrijstalen bekleding 
in een der ringen van het reactorvat. 
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figuur 7 Het drukvereffeningssysteem 

zwaar beton 
gewoon beton 

• insluitingssysteem en reactorvat 
• reactorkern 

Reactoromhulling 

Voor de reactoromhulling werd gebruik gemaakt van het drukver
effeningssysteem (figuur 7). 
Dit systeem heeft het voordeel zowel goedkoper als veiliger te zijn dan 
de tot nu toe gebruikelijke droge reactoromhulling. Het bestaat uit drie 
delen: één stalen reactorkamer, waaromheen het biologisch schild, en 
twee drukvereffeningsvaten. De drukvereffeningsvaten dienen ervoor 
om bij een eventuele breuk van een leiding in het primaire systeem 
binnen de reactorkamer te verhinderen, dat de druk in de reactorkamer 
te hoog wordt. Daartoe staat de reactorkamer met twee leidingen met 
een diameter van 1,50 m met de condensatievaten in verbinding. 
Deze vaten bevatten elk 240 m3 water op kamertemperatuur, ruim 
voldoende om de totale hoeveelheid stoom, die zich uit het water 
in het reactorvat kan vormen, te condenseren. 

De ontwerpgegevens van de reactorkamer zijn 

Ontwerpdruk 
Ontwerptemperatuur 

3 bar 
150 "C 

Tijdens normaal bedrijf heersen de volgende 
condities in de reactor-kamer 

Druk 
Temperatuur 
Relatieve vochtigheid 

atmosferisch 
s5•c 
70% 

De ontwerpgegevens voor de drukvereffeningsvaten zijn 

Ontwerpdruk 
Ontwerptemperatuur 

5 bar 
45 ·c 

De condities tijdens normaal bedrijf zijn 

Druk 
Temperatuur 
Relatieve vochtigheid 

atmosferisch 
30 ·c 

100% 



Biologisch schild 

Om de reactorkamer is het biologisch schild aangebracht (figuur 7), 
zijnde een betonnen mantel van 1,8 m dikte. De uit de reactor tredende 
straling wordt in dit schild omgezet in warmte. Ter hoogte van de kern 
werd zwaar beton toegepast met een soortelijk gewicht van ongeveer 
3,45. Door toepassing van dit beton bleek het mogelijk de dikte van het 
schild van 2,5 m, bij uitvoering in licht beton, tot 1 ,8 m te reduceren. 
Hierdoor kon het gehele biologische schild als een niet te dikke 
cylinder uitgevoerd worden. 
Om te voorkomen dat de betonnen wand door de geabsorbeerde 
straling te heet zou worden, is er tussen reactorvat en biologisch 
schild een 10 cm dikke stalen cylinder geplaatst. 
In deze stalen cylinder wordt een groot gedeelte van de stralingsenergie 
omgezet in warmte. De maximaal optredende temperatuur in het beton 
ter hoogte van de kern blijft daardoor beneden de 75•c. Aangezien 
deze temperatuur tenslotte toch de constructieve eigenschappen van 
het beton nadelig zou kunnen beïnvloeden, werd de binnenste 50 cm 
van het beton in een stalen bus gegoten, zodat dit beton geen dragende 
functie heeft. Tussen deze bus en de rest van het biologische schild is 
vervolgens een warmte-isolatie van polyurethaan aangebracht. 

De turbo-generator 

De turbine is een gelijkdrukmachine met een toerental van 3000 om- 29 

wentelingen per minuut. De machine heeft een enkele as; is dubbel
huizig uitgevoerd met dubbele axiale stroming in het lage-druk ge
deelte. 
De inlaatstoomdruk is 66,3 bar, de temperatuur 283,2•c. Speciale 
voorzorgen zijn genomen om lekkage van radioactieve stoom langs 
de as te voorkomen. Dit wordt verkregen door middel van een zoge
naamd pakkingbussysteem, waarin de eventueel ontsnappende stoom 
wordt gecondenseerd en ontgast. 
Het vermogen van de generator (54MWe) wordt geleverd bij een 
spanning van 10000 Volt. De generator wordt gekoeld met waterstof 
De opwekkar is direkt gekoppeld met de turbo-generator. 
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De voedingwaterpompen. 

De hulpsystemen 

De hulpsystemen van een kernenergiecentrale vertonen grote ver- 31 
schillen met die van conventionele centrales. Dit wordt ten eerste 
veroorzaakt door de aanwezigheid van radioactieve straling, die de be
diening gecompliceerd maakt. Verder brengt de eigen aard van een 
kernenergiecentrale het gebruik van volkomen andere hulpsystemen 
met zich. 
De beschrijving van de hulpsystemen voor de reactor zal plaatsvinden 
aan de hand van de tekening van de begane grond (13,20 m vloer). 
Op deze plattegrond vindt men in de linkeronderhoek het rechthoekige 
reactorgebouw (figuur 8). 
In dit gebouw vindt men de reactorkamer (RK) en de drukvereffenings
vaten (OVV) opgesteld, met hun biologische afscherming (BS). 
Om de reactorkamer tijdens reactorstilstand toegankelijk te maken, is 
een personensluis (PS) gebouwd. 
Verder is plaats gereserveerd voor het hydraulische systeem voor de 
aandrijving van de regelstaven (RSA), compleet met pompen en druk
accumulatoren voor noodstop. 
Ook is er voldoende ruimte vrijgelaten om een wagen, voor het tran
sport van het splijtstoftransportvat, naar binnen te rijden. 
Een gedeelte van het water in het reactorvat wordt continu rond
gepompt voor reiniging in het reactorwaterzuiveringssysteem (RZS). 
Dit systeem is opgesteld naast de drukvereffeningsvaten op de begane 
grond. 
Naast de personensluis is een ruimte gereserveerd voor meetappara
tuur, die van buitenaf in de kern kan worden ingebracht, dit is het 
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figuur 8 Horizontale doorsnede van de 13,20 m vloer 

AC afvalchemicaliëntank PS personensluis 33 
AF afgastilters RAS reactorafkoelsysteem 
BS biologisch schild RK reactorkamer 
CP condensaatpompen RSA regelstaafaandrijving 
CR condensruimte RT reservetanks 

CRS condensatiereinigingsyssteem RZS reactorzuiveringssysteem 
cvs centrale-verwarmingssysteem SP schrootpers 

OR drukvereffeningsruimte SR schakelruimte 
OVV drukvereffeningsvat SWO suppletiewater-demin-systeem 

FR filterruimte TB transportband 
GKS gesloten koelwatersysteem TGS turbine- en generatoroliesysteem 
GW werkplaats voor gecontamineerde onderdelen TIP traversing incore probe 

HRS harsregeneratiesysteem TN transformator 500 KVA 
HS hoofdschakelruimte TR bedrijfstrafo's 

11 indamperinstallatie TS transportsluis 
KKS condensorreinigingssysteem VAS vacuümafgassysteem 

LR waterlaboratorium VK vulkamer 
LS liftschacht VP voedingpompen 

LVS luchtvoorzieningssysteem VR ventilatorenruimte 
MT machinetransformator vs ventilatieschacht 
NA noodaggregaat VT vervaltanks 
NV noodventilatiesysteem vo voorwarmers 
OK oliekoelers WR waterbehandelingsruimte 

OM omvormers SBK splijtstofbassin koelsysteem 
OP opslagruimte 



Begane grond turbinegebouw 
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zogenaamde neutronenijksysteem (NIJS). In de kelder van het reactor- 35 
gebouw (niet zichtbaar op de plattegrond) bevindt zich een dubbel uit
gevoerd kerninundatiesysteem. 
Dit kerninundatiesysteem (KIS) neemt de koeling van de reactor over, 
als het vat lek zou raken. Verder vindt men er het afkoelsysteem van de 
drukvereffeningsvaten (DAS). Dit laatste systeem koelt deze vaten, 
nadat er ten gevolge van een ongeluk stoom in gecondenseerd is. 
De systemen, die pas in werking treden als de reactor op lage druk is 
gekomen, zijn aan de turbinezijde als het ware uitgebouwd. Zij zijn 
opgenomen in een aantal ruimten, die van dikke afschermingsmuren 
zijn voorzien; het zijn het reactorafkoelsysteem (RAS), het afkoel
systeem van het wisselbassin (SBK) en het gesloten koelwatersysteem 
(GKS). Verder bevinden zich in deze ruimte nog een aantal andere 
systemen, die ook afscherming behoeven, zoals de condensaatreini
ging (CRS), de harsregeneratie (HRS) en het afgassysteem (VAS). 
Hierbij heeft het reactorafkoelsysteem de taak om de temperatuur van 
het reactorwater laag te houden tijdens stilstand. 
Bij het radioactieve verval van de splijtingsprodukten komt namelijk 
zoveel energie vrij, dat het water daardoor zeer snel opgewarmd zou 
worden. Om het reactorvat te kunnen openen, is het nodig dat de 
warmte door het reactorafkoelsysteem wordt afgevoerd. 
Als de gebruikte splijtstof in het splijtstofwisselbassin is ondergebracht, 
treedt daar hetzelfde probleem op met de vervalwarmte, zodat ook 
daar gekoeld moet worden. Het gesloten koelsysteem vormt een scha
kel tussen sterk radioactief water en het rivierwater. 



36 Om te voorkomen, dat door lekkage radioactiviteit ongecontroleerd 
in het rivierwater zou komen, worden sterk radioactieve systemen niet 
met rivierwater gekoeld, maar met water in een gesloten systeem. Het 
water in dit gesloten systeem wordt dan tenslotte weer met rivierwater 
gekoeld. 

Het condensaatreinigingssysteem heeft tot taak al het water dat uit 
de condensor komt, van verontreinigingen te ontdoen, zodat het water 
weer gezuiverd de reactor ingaat. 
Voor deze reiniging wordt in de meeste systemen gebruik gemaakt 
van ionenwisselaars. 

Het harsregeneratiesysteem dient ervoor om de harsen, die in de ver
schillende ionenwisselaars voorkomen, na gebruik te reinigen. 
Het afgassysteem is het systeem, waarmee de niet condenserende 
gassen uit de condensors en de pakkingbuscondensors worden af
gezogen. Nadat de radioactiviteit van de gassen vervolgens 30 minuten 
kan "vervallen" in een lange vertragingsleiding in de kelder, worden 
deze gassen gemengd met de ventilatielucht en door de 1 00 m hoge 
ventilatieschacht de atmosfeer ingeblazen. 

De radioactiviteit van deze gassen is na het verlaten van de vertragings
leiding reeds zeer laag. Na verdunning met ventilatielucht zorgt de 
verspreiding in de atmosfeer ervoor, dat het stralingsniveau op de 
grond te verwaarlozen is. 
Op de plattegrond ziet men verder de beide condensors. Hier wordt 
de stoom, die uit de turbine komt, gecondenseerd. 
Met de condensaatpompen (CP) wordt het water vervolgens door 
het condensaatreinigingssysteem (CRS) gepompt naar de voorwar
mers (VO), die naast de condensors zijn opgesteld, vanwaar het 
water door de voedingswaterpompen (VP) wordt teruggepompt naar 
het reactorvat. 



Het suppletiewatersysteem. 
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Detail van de afstandsbediening van 
het reactorwaterzuiveringssysteem 



De drukaccumulatoren van de hydraulische 
regelstaafaandrijving. 
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figuur 9 Horizontale doorsnede van de 22,20 m vloer 

G generator 
GL goederenlift 
MZ machinezaal 

OPW opwekker 
RAV radioactief afvalverwerking 
RM rekenmachine 
RZ regelzaal 

T turbine 
MF meetkamer fluxdraden 

Op de plattegrond van de 22,20 m vloer (figuur 9) herkent men nu 41 

gemakkelijk de turbine met generator en opwekker. 
In het schema van het primaire stoomcircuit kan men een goed over
zicht krijgen van de onderlinge samenhang van de verschillende sy
stemen. 
In dit schema zijn niet alle hulpsystemen opgenomen, zoals de water
behandelingssystemen (WR), de systemen in de ventilatieruimte (VR), 
het suppletiewatersysteem (SWD) en het noodaggregaat (NA), die 
zich alle op de begane grond bevinden. 
Verder moet nog genoemd worden de regelzaal (RZ), die zich op de 
22,20 m vloer naast de turbinezaal bevindt. 
In de regelzaal krijgt men informatie uit de gehele centrale. 
Vele van de systemen zijn daartoe op suggestieve wijze weergegeven 
op een zogenaamd grafisch paneel. Met behulp daarvan kunnen in de 
gehele centrale standen van kleppen waargenomen worden, drukken, 
temperaturen en stroomsnelheden afgelezen worden. Verder worden 
alarmsignalen ontvangen als een of andere parameter in de centrale 
een ongewenste waarde aanneemt. 
Ook wordt de geloosde hoeveelheid radioactief gas, hier continu 
geregistreerd en vindt aflezing plaats van alle stralingsmonitors, die 
op verschillende plaatsen in de gebouwen zijn opgehangen. 
Het centrum van de panelen wordt gevormd door een plattegrond van 
de reactorkern, waarop de operator de standen van alle regelstaven 
direct kan aflezen, benevens de warmteflux in de staafjes op een 
aantal plaatsen in de kern. 
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De regelzaal. 

De console, waarachter de operator gezeten is, biedt onder meer 43 
de keuzemogel ijkheid voor de regelstaven en de knoppen voor het 
in· of uit-bewegen ervan. 
Op een ander paneel wordt weer de gehele turbine met hulpsystemen 
grafisch weergegeven, en tenslotte de generator met overige elek· 
trische systemen. Op deze panelen kan men ook standen van schake· 
laars, stromen en spanningen e.d. aflezen. 
Om het geheel te completeren, worden de belangrijke gegevens 
nog eens verzameld door een elektronische informatie logger. die deze 
eens per uur uittikt op daarvoor bestemde schrijfmachines, zodat alle 
gegevens direct vast liggen. 

Tenslotte wordt in figuur 10 op pagina 44 en 45 de gehele een· 
trale in langsdoorsnede gegeven . 





figuur 10 Langsdoorsnede kernenergiecentrale Dodewaard 



46 Iemand, die bekend is met het werk in een normale elektrische cen
trale, zal vele systemen herkennen die in een conventionele centrale 
eveneens voorkomen. 
De stoomopwekking in de kern van een reactor en de aanwezigheid 
van radioactieve straling maken het bedrijf op een aantal punten 
essentieel anders. 
Dit komt vooral tot uiting in de regeling van het splijtingsproces, in 
het beheer van de splijtstof. in de bediening van de hulpsystemen en 
in de onderhoudswerkzaamheden. 
Het personeel te Dodewaard heeft daartoe een opleiding gevolgd in 
het buitenland. Voor toekomstige nucleaire centrales zal het dank zij 
de GKN-reactor nu ook mogelijk zijn deze ervaring in Nederland op te 
doen. 
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De kernenergiecentrale te Dodewaard is een elektrische centrale, waarvoor de stoom geleverd 
wordt door een kernreactor. 
Deze kernreactor is een kokend water reactor. Het gebruikte water is normaal water (in tegenstelling 
tot zwaar water, dat in sommige andere reactoren wordt gebruikt). 
Dit water vervult een dubbele taak, namelijk die van neutronenmoderator en van koelmiddel. Het 
water wordt binnen de reactorkern tot koken gebracht, verliest aan het oppervlak de stoom en keert 
door natuurlijke circulatie binnen het reactorvat weer terug naar de kern. De schoorsteen boven de 
kern van de reactor dient ervoor deze circulatie zoveel mogelijk te bevorderen. 
Vanuit het reactorvat gaat de gevormde stoom naar de turbine en vandaar via de condensor terug 
naar het reactorvat. De turbine drijft een generator aan van 54 MWe. Deze 54 MWe vormen slechts 
een geringe fractie van het totale opgestelde vermogen in Nederland, zodat de reactor in de Neder
landse elektriciteitsvoorziening een bescheiden rol speelt. 
De reactor met toebehoren is ontworpen door de Amerikaanse firma General Electric met mede
werking van Nederlandse ingenieurs; de rest van de centrale is Nederlands ontwerp. Het geheel 
werd voor het overgrote deel gebouwd door de Nederlandse industrie. 
Voor de elektriciteitsbedrijven biedt deze reactor de gelegenheid zich met deze nieuwe vorm van 
energieopwekking volkomen vertrouwd te maken. 
De hiervolgende tekeningen geven verschillende doorsneden van reactor- en turbinegebouw, 
waarin de verschillende hulpsystemen duidelijk zichtbaar zijn. 



A 

1 Pompen voor 4 Pompen voor 7 Voedingswaterpompen 
regelstaafaandrijfsysteem kerninundatiesysteem 8 Turbine 

2 Splijtstoflaadvloer 5 Vertragingsleiding 9 Noodkondensor 
3 Biologische afscherming voor gasafvoer 10 Neutronen gifsysteem 

van de reactor 6 Wateraanmaaksysteem 11 Afvoervat voor splijtstof 
12 Hulpbordes voor reactorvat 



B 

; 1 • : ·~. -:· -: -:· 

' . ' 

13 Reactorkamer 
14 Reactorvat 
1 5 Reactorkern 
1 6 Schoorsteen 

17 Regelstaafaandrijving 
18 Splijtstof opslagplaats 
1 9 Waterafscheiders turbine 
20 Stoomleidingen 

21 Betondeksels reactorkamer 
22 Biologisch schild 
23 Condensatievaten van 

het drukvereffeningssysteem 
24 Noodcondensor 



25 Noodstopvaten 
van de regelstaven 

26 Splijtstofopslagbassin 
27 Hoofdstoomleiding 

28 Koelwaterleiding 
29 Kondensors 
30 Toegangssluis reactorgebouw 
31 Achterkant regelzaalpaneel 
32 Neutronenijksysteem 

33 Ventilatoren 
34 Splijtstofverwisselingsbrug 
35 Kraan 
36 Turbine 
37 Personensluis reactorkamer 



38 Transformator 
39 Regelzaal 
40 Radioactiefafvalgebouw 
41 Laboratorium 



Uitgave: N. V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland. Arnhem 
Tekeningen: De Vogel. Nijmegen 
Drukkers: Transart Ltd. London 
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