
Wat is een supercontainer? 

De supercontainer is speciaal ontworpen om er hoogradioactief 
afval in te verpakken voor de berging. Hoogradioactief afval 
produceert warmte en moet minstens 60 jaar afkoelen aan 
de oppervlakte. Pas dan kan het afval in supercontainers 
verpakt worden en kunnen de supercontainers in een 
bergingsinstallatie worden geplaatst. Na berging zal het afval 
nog enkele honderden tot duizenden jaren warmte afgeven. De 
supercontainer moet het afval al die tijd veilig insluiten. Op die 
manier komen de radioactieve stoffen niet in contact met water 
en zullen ze zich tijdens deze ‘warme fase’ niet verspreiden 
doorheen de klei. Een deel van het hoogradioactieve afval 
blijft echter langer radioactief dan de warme fase en dan de 
levensduur van de supercontainer. De klei zorgt ervoor dat het 
afval nog honderdduizenden jaren wordt afgeschermd van 
mens en milieu.

Hoe is een supercontainer 
opgebouwd? 

De supercontainer bestaat uit verschillende barrières die het 
afval insluiten. De vaten met hoogradioactief afval (1) zijn 
omgeven door een koolstofstalen overpack van 3 cm dik (2). 
Op zijn beurt is die overpack omgeven door een betonnen 
buffer van 70 cm dik (3). Het geheel is nogmaals verpakt in een 
roestvrijstalen enveloppe van 6 mm dik (4).

De betonnen buffer heeft een dubbel doel. Het eerste doel 
bestaat erin de werknemers tijdens het transport van de 
containers af te schermen van de radioactieve straling die het 
afval uitzendt. Daarnaast zorgt de betonnen buffer gedurende 
duizenden jaren voor specifieke chemische omstandigheden 
(basisch milieu),  waardoor de koolstofstalen overpack slechts 
zeer traag wordt aangetast. Dat is het tweede doel. Hierdoor zal 
het radioactieve afval gedurende duizenden jaren buiten het 
bereik van water blijven.

De supercontainer met zijn verschillende barrières.

Hoe bouw je een
supercontainer? 
In België bestuderen wetenschappers en ingenieurs hoe men hoogradioactief afval 
op een veilige manier kan bergen in kleilagen. Het afval zou in speciale omhulsels, 
zogenaamde supercontainers, worden verpakt om daarna in ondergrondse galerijen te 
worden geborgen. Onderzoekers bouwden in opdracht van NIRAS een supercontainer 
op bijna ware grootte en deden metingen om na te gaan hoe de gebruikte materialen 
zich gedragen. ESV EURIDICE nam deel aan dit project.



Stapsgewijze constructie 

De supercontainers zullen bovengronds gemaakt worden om 
ze daarna horizontaal in de ondergrondse bergingsgalerijen 
te plaatsen. Eerst maakt men een holle betonnen cilinder 
met een 70 cm dikke wand. Bovenaan heeft de cilinder een 
opening. Vervolgens plaatst men het afval, omgeven door de 
koolstofstalen mantel, in de betonnen buffer. Tot slot giet men 
een betonnen deksel op de cilinder om het geheel af te sluiten. 
Een roestvrijstalen mantel omvat het geheel. Na de afsluiting zal 
de supercontainer geleidelijk opwarmen door de restwarmte 
die nog vrijkomt uit het hoogradioactieve afval.

Demonstratieproef

Om de praktische haalbaarheid van dit ontwerp uit te testen, 
bouwen wetenschappers de supercontainer na op schaal. Het 
model heeft dezelfde diameter en dikte als het ontwerp en 
is iets minder dan vier meter hoog. De lengte van een echte 
supercontainer zal variëren tussen 4 en 6 meter, afhankelijk van 
het type hoogradioactief afval. De warmte die het radioactieve 
afval in de supercontainer afgeeft, wordt nagebootst met een 
verwarmingselement. De testen vinden plaats in samenwerking 
met de UGent. De betonexperten daar beschikken over 
een laboratorium dat geschikt is voor deze grootschalige 
demonstratieproeven. 

Het schaalmodel leert ons hoe een supercontainer kan worden 
gebouwd die beantwoordt aan alle veiligheidsnormen voor een 
geologische berging.

Gezien de grote afmetingen en het cruciale belang van het 
beton, wordt bijzondere zorg besteed aan de constructie van de 
betonnen cilinder. Het schaalmodel heeft geen roestvrijstalen 
verpakking aan de buitenzijde, omdat alle aandacht uitgaat 
naar de studie van het beton. Tijdens de test worden grote 
hoeveelheden vloeibare betonspecie tussen twee stalen 
mallen gegoten (zie foto). Hiervoor gebruiken de ingenieurs 
een zelfcompacterende betonspecie. De samenstelling 
hiervan is afgestemd op de vereisten van de supercontainer. 
Deze betonspecie zorgt ervoor dat de verschillende volumes 
die na elkaar in de mal worden gegoten, na uitharding één 
aaneengesloten holle cilinder vormen. De samenstelling van 
het beton zorgt voor de juiste chemische omstandigheden om 
het koolstofstaal te beschermen. 

Na een periode van minimum 28 dagen, waarin het beton kan 
uitharden, wordt de koolstofstalen overpack in het midden van de 
betonnen cilinder geplaatst, samen met een verwarmingselement 
om de warmteproductie van hoogradioactief afval na te bootsen. 
Vervolgens wordt het testmodel bovenaan afgesloten. Bovenaanzicht op de sensoren die tussen de twee mallen worden geplaatst

alvorens de betonspecie wordt gegoten.

Constructie van de
betonnen cilinder

Plaatsing van de 
koolstofstalen overpack

Plaatsen van het 
betonnen deksel



Observaties

In de mal zit een groot aantal sensoren. Ze werden vooraf 
geplaatst en brengen alle veranderingen die in het beton 
optreden in kaart. Zowel de veranderingen tijdens de uitharding 
als na de plaatsing van het verwarmingselement werden zo 
gevolgd. Deze metingen zijn nuttig om de betrouwbaarheid 
van de vooraf gemaakte modelberekeningen over het 
mechanische en thermische gedrag van het beton na te gaan en 
al dan niet te bevestigen. 

Tijdens de uitharding kunnen in het beton kleine barsten 
ontstaan. De vorming van deze barstjes wordt eveneens 
bestudeerd. Oppervlakkige scheurtjes kunnen vrij makkelijk met 

verschillende meettechnieken aan 
de buitenkant van de cilinder 

opgespoord worden. Om na 
te gaan of deze doordringen 

in de betonnen mantel, 
werden enkele boorgaten 
in de cilinder gemaakt.

Resultaten
 
Op basis van de testen die tot nu toe zijn uitgevoerd, kunnen we 
ervan uitgaan dat het huidige ontwerp van de supercontainer 
zal kunnen worden uitgevoerd. De gebruikte betonsoorten 
maken het mogelijk om een betonnen cilinder te bouwen die 
uit één geheel bestaat. De metingen in het beton bevestigen de 
berekeningen die vooraf zijn gemaakt over het mechanische en 
thermische gedrag van het beton. De vorming van scheurtjes 
tijdens het uitharden van het beton en de impact ervan op de 
veiligheid wordt intussen verder onderzocht. 

Toekomstige stappen

In de toekomst volgen nog soortgelijke proeven om de 
productie van het betonnen deksel en de roestvrijstalen mantel 
te testen. Ze passen in het onderzoek naar geologische berging, 
dat het concept van berging verder wil optimaliseren. 

Tussen de twee mallen wordt de betonspecie gegoten. In de binnenste opening 
wordt het verwarmingselement geplaatst, omgeven door een koolstofstalen 
overpack.

Detailstudie van barstjes aan het 
oppervlak van de betonnen cilinder.

Na uitharding worden de mallen verwijderd. Het resultaat is een holle betonnen 
cilinder van bijna 4 meter hoog.

Voor Na
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HET ESV EURIDICE

Het ESV EURIDICE is een economisch samenwerkingsverband tussen NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte 
splijtstoffen, en het Studiecentrum voor Kernenergie SCK•CEN. EURIDICE beheert het ondergrondse laboratorium HADES en doet onderzoek 
naar de veiligheid en uitvoerbaarheid van geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend afval in een ondergrondse kleilaag 
in België. Op die manier levert EURIDICE een belangrijke bijdrage aan het nationale bergingsprogramma van NIRAS. 

KOM EENS OP BEZOEK! 

EURIDICE heeft een tentoonstelling over het onderzoek naar de berging van radioactief afval. Voor zover de werkzaamheden in het 
ondergrondse laboratorium dit toelaten, kan een bezoek aan de tentoonstelling worden gecombineerd met een technisch bezoek aan 
het ondergrondse laboratorium HADES. Bezoeken zijn enkel mogelijk op weekdagen, in groepen van maximaal 17 personen. De minimum-
leeftijd bedraagt 18 jaar. Het bezoek wordt begeleid door een ervaren gids.

Meer informatie over een bezoek aan het ESV EURIDICE vind je op www.euridice.be.

Een bezoek moet tijdig worden aangevraagd per e-mail: info@euridice.be
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