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Het HABOG
Kernenergie levert weinig afval op, maar het is wel afval dat speciale aandacht
vereist. Het is namelijk radioactief en het blijft nog tientallen jaren warmte
afgeven.
In 2003 is in Zeeland een gebouw geopend waar de komende honderd jaar
kernafval zal worden opgeslagen. Het gebouw heet HABOG, Hoogradioactief
Afval Behandelings- en Opslag Gebouw. In het HABOG wordt het afval van de
kerncentrale van Borssele opgeslagen.
Over honderd jaar zijn de radioactiviteit en de warmte van het afval zo veel
afgenomen dat het afval op een andere plaats kan worden opgeslagen.
foto

Het afval uit Borssele bestaat jaarlijks uit zes glasblokken met hoogradioactief
afval.
In het begin geeft zo’n blok evenveel warmte af als een kachel van 1800 Watt.
Na 100 jaar is de warmteafgifte verminderd tot die van drie gloeilampen, ofwel
180 Watt.
De warmteafgifte neemt exponentieel af.
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Bereken het percentage waarmee de warmteafgifte per jaar afneemt. Rond je
antwoord af op twee decimalen.
Het gebouw is knaloranje geverfd. In grote groene letters zijn er beroemde
formules van Einstein en Planck op aangebracht (zie foto). Elke tien jaar wordt
het gebouw opnieuw geverfd, telkens in een iets lichtere tint om de afname van de
warmteafgifte mee aan te geven.
Je mag er in de rest van de opgave van uitgaan dat de warmteafgifte met 2,3% per
jaar afneemt.
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Bereken het percentage waarmee de warmteafgifte in een periode van tien jaar
afneemt. Rond je antwoord af op één decimaal.
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Bereken na hoeveel jaar de warmteafgifte nog maar de helft is van de
oorspronkelijke hoeveelheid. Rond je antwoord af op één decimaal.
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Er wordt nu al geld gereserveerd om over meer dan honderd jaar het afval verder
te kunnen verwerken. Daartoe is in het jaar 2003 een bedrag van 43 miljoen euro
op een spaarrekening gezet.
In de grafiek van figuur 5 zie je hoe men verwacht dat dit bedrag zal toenemen.
De verticale as heeft een logaritmische schaalverdeling.
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De grafiek is een rechte lijn. Dit betekent dat men uitgegaan is van een vast
rentepercentage per jaar gedurende de gehele looptijd.
Bereken dat percentage.
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