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veilig     geen CO2 geen afvalprobleem

thorium

gerard smalsgroene kernenergie



veilig

duurzaam

geen CO2 geen afvalprobleem

goedkoop
buffer voor zon en wind

geen wapens
vernietigen kernafval
weinig ruimte en materiaal

Thorium



2 december 1942SCRAM
Safety Control Rod Axe Man

de eerste kernreactor



Enrico Fermi

de basisformule van

alle kernreactoren

epsilon   snelle fissiefactor                 1,07

p             anti-val factor                      0,75

f             thermische gebruiksfactor  0,92

èta         reproductie factor                1,78
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Alvin Weinberg 1963 de eerste MSR

Oak
Ridge

experiment

Molten   
Salt

Reactor

- continu in bedrijf

1963 - 1968

- meltdown onmogelijk

(- geen afvalprobleem )

- niet onder druk
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de opwarming

klimaat
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Limits to growth

Club van Rome

duurzaamheid
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er komt een klimaatbegroting,
deel van het klimaatplan. 

9-11-2017 pag 5

Duidelijk
toch?

die milieudoelstellingen
moeten Ministers waarmaken.

de krant:



energie?



klimaatmilieu

energie?

duurzaam



Energie dat is

welvaartleven



alle elementen

zijn in super nova's ontstaan   

3



halfwaarde tijden

4

nog 3 radioactieve elementen over



energie niveau

van de kern

kern fusie kern splitsing

laag

waterstof   helium ijzer thorium  uranium
licht zwaar

soorten kernenergie

alle elementen op aardealle elementen op aarde
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chemische energie kernenergie

Thorium: 90 protonen + 142 neutronen = th232
Uranium:  92 + 146 = u238  of  92 + 143 =  u235
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100 gram thorium

300.000 kilo steenkool

3 miljoen keer zoveel



een balletje thorium geeft alle energie

die een mens in zijn hele leven nodig heeft

en dus ook zo weinig afval
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Wind 120 m2 Zon 23 m2

Kolen 37 gram Thorium 0,000.005 gr

Wat is nodig om keteltje water te koken?
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vermogen

Wind wordt vaak te hoog ingeschat

1 windmolen                 2.300   gezinnen

1 thoriumcentrale  2.600.000   gezinnen

1 Windmolen               3

opbrengst

1 Thoriumcentrale   1.000 9.000.000

1 thorium is 333 wind 1 thorium is 1125 wind  

8.000

MWjrMW

dus? werkelijk!



201               2                3                4                5               6               7               8         9              10

Wind vermogen 10 opbrengst 3

Zon vermogen 10 opbrengst 1

Thorium vermogen 10 opbrengst 9,5



Borssele
vaste brandstof

Thorium/MSR
vloeibare brandstof

155 bar druk    315 graden
brandstof: vast uranium

moderator: water

geen druk  700  graden

brandstof: opgelost thorium
moderator: grafiet



22de thorium cyclus

start

1e stap

2e stap

3e stap

13
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Bezwaren  kernenergie

meltdown

afval

proliferatie
gevolg
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hoe op te lossende meltdown

LWR
licht water

reactor

MSR
gesmolten zout

reactor

kans op meltdown meltdown onmogelijk
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hoe op te lossen  het afval

uranium thorium
100% afval

200.000 jaar
1% afval
200 jaar
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Uranium is splijtbaar
actief

voor 4 jaar uranium
in de reactor aanwezig

altijd kans op meltdown

Thorium is vertile
passief 

voor 1 week thorium
in de reactor aanwezig

meltdown onmogelijk

Uranium versus Thorium



geen

plutonium

dus geen

proliferatie

wel

opbranden

afval van

kernkoppen  

of uranium

reactoren

U 238 + 1 = 239

Th 232 + 7 = 239
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door scheiding thorium 
en moderator:
geen ontploffingen

geen besmette gebieden



geen afval probleem

uranium

thorium

in
te

n
s
ite

it

stralingsniveau zoals overal op aarde

300 250.000 jaren

actinides
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veel weerstand en
gebrek aan kennis

politiek

energieproducenten

multinationals

NGO’s

bevolking
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47



Kernenergie, veel misverstanden

Fukushima

Haarscheurtjes

Genetische schade

Geen enkel slachtoffer door straling,
ook niet in de toekomst
Straling even hoog als oa in Helsinki

Bestaan niet, zijn onschuldige 
waterstofvlokken

Nooit aangetoond, zelfs niet in 
Hiroshima en Nagasaki
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Kernenergie

Kerncentrales
uranium

Aarde
warmte en radon

type aantal slachtoffers

geen

600
per jaar

in ons land 2 vormen

11



transitie

van fossiel            naar duurzaam

kolen, olie, gas zon, wind, aardwarmte

uranium thorium
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van ster-netwerk       naar maas-netwerk

afnemer

centrales

afnemers

alle richtingenéén richting

minder leidingen meer leidingen
dus duurder

transitie



Siemens Inertia generator

transitie
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van vaste prijs naar variabel tarief

variabele vraag
de centrale

past zich aan

variabel aanbod
wij moeten ons

aanpassen

transitie
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Zon en wind niet 
genoeg
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94 % fossiel 6 % hernieuwbaar
zon, wind, biokolen, olie, gas
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Duitsland
1 januari 2018

6 uur 's morgens

alle stroom 
hernieuwbaar!

85 % wind
15 % bio en

waterkracht

maar… Duitsland lag nog te slapen
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Opgewekt daalt            Nodig stijgt
kolen olie gas                auto's  warmtepomp

de energiefuik

?
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43 bruinkool en
64 kolencentrales
40% van alle stroom

15 dorpen weg voor
bruinkoolmijnen

44% wind maar 8 keer meer CO2 dan Frankrijk

Duitsland

5 keer meer CO2 uitstoot dan Frankrijk

Denemarken

Duitsland
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Buffer voor zon en wind

Load follower
opslag in dure accu's niet nodig
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duurzaam
de definitie VN-commissie Brundtland 1987

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die 
aansluit op de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen”

is duizend jaar genoeg?
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bijzonder voordeel

In een thoriumcentrale kan afval van
uraniumcentrales of ontmantelde

kernkoppen vernietigd worden.
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de kosten ?

Weinig over te zeggen.
Een thoriumreactor
is veel eenvoudiger.
Maar welke regels
komen er?
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te verwachten prijs kW/h

Fossiele brandstoffen

5 tot 7  ct 

Thorium centrale

Zon en wind

12 tot 17  ct 

schattingen 
1 tot 6  ct 



2 keer 1100
windmolens

plus net

1 keer

thoriumcentrale

variabele opbrengst vaste opbrengst

benodigde investering in 60 jaar
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Energie besparen omdat:

er onvoldoende beschikbaar is ?

het veroorzaakt vervuiling ?

anders halen we het klimaatdoel niet

of is het een morele plicht ?
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0,000.07
O

minder opwarming door klimaat akkoord
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Nog een lange weg te gaan

Zoeken naar de meest geschikte 
legering voor het reactorvat

De geheel andere werking van de
MSR onder de knie krijgen

maar vooral

Acceptatie door de maatschappij
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kernfusie

al 22 miljard euro

3000 mensen

nog maar een test

thorium
op een bureau

een paar mensen



Het gaat niet lukken zonder thorium

het klimaat wacht niet



thorium
Regio Gelderland

Thorium, een brug
naar de toekomst

gerard smals
www.groenekernenergie.nl gsmals@albi.nl


