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Aan het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol 

(SCK.CEN) wordt sinds 1998 MYRRHA 

ontwikkeld  (http://myrrha.sckcen.be/). 

MYRRHA is een zogenaamde “accelerator driven 

reactor” (ADR), waarmee o.a. langlevend 

radioactief afval van de huidige kerncentrales 

omgezet kan worden in kortlevend afval. Bij dit 

proces wordt bovendien nog nuttige energie 

opgewekt.  

De ontwikkelingsfase van MYRRHA loopt tot 

2014. Van 2015 tot 2019 wordt de installatie 

gebouwd, en na een testperiode van 3 jaar wordt ze in 2023 in gebruik genomen. 

Een van de elementen van MYRRHA waarover nog veel open vragen zijn, is het vloeibare lood-bismut 

mengsel waarmee de bron gekoeld zal worden. Onder invloed van de neutronen die in de bron 

opgewekt worden, wordt een kleine fractie van de Pb- en Bi-kernen omgezet in de toxische en 

radioactieve isotopen 210Po en 194Hg. De zo gevormde Po- en Hg-atomen verdampen uit het koelmiddel, 

en moeten daarna door filters opgevangen worden. Om die filters goed te ontwerpen, moet er geweten 

zijn in welk tempo deze verdamping plaatsvindt.  

Het is niet eenvoudig om dit verdampingsproces experimenteel te onderzoeken, niet in het minst 

wegens de strenge veiligheidseisen bij het werken met toxische en radioactieve elementen (voor Po 

bestaat geen enkel niet-radioactief isotoop). Het zou daarom heel nuttig zijn als een deel van de nodige 

informatie uit ab initio berekeningen kan worden gehaald. Dat is de doelstelling van deze masterthesis. 

Doelstelling Er zijn verschillende vragen die in deze context bestudeerd kunnen worden, méér dan 

binnen 1 masterthesis kunnen worden aangepakt. Sommige vragen zijn meer fysisch van aard, andere 

meer chemisch. Welke vragen prioritair aangepakt zullen worden, zal worden bepaald op basis van de 

achtergrond van de geïnteresseerde student en op basis van de meest dringende noden van de 

ontwikkelaars aan het SCK. Enkele mogelijkheden zijn: 

 Voorspellen van de oplosbaarheid van kleine concentraties Po en/of Hg in een vaste model-

legering met 50% Pb en 50% Bi. 

http://myrrha.sckcen.be/


 Bepalen of molecules van Po (of Hg) met de andere aanwezige elementen al dan niet stabiel zijn 

in de gasfase: Po2, PbPo, BiPo, HPo, H2Po,... Bepalen van de reactiemechanismes die tot deze 

molecules leiden. 

 De filter die de Po- en Hg- atomen en moleculen uit het gas boven de vloeistof moet halen, zal 

hoogstwaarschijnlijk een vaste-stoffilter zijn. Bijvoorbeeld, vrije Pd- of Pt-oppervlakken, al dan 

niet verdeeld over het inwendige oppervlak van een poreus materiaal. Door de adsorptie-

energie van Po op een reeks van eenvoudige transitiemetaaloppervlakken te voorspellen, 

kunnen we een klein aantal transitiemetalen selecteren die het meeste veelbelovend zijn om 

verder te onderzoeken als component van het filtersysteem. 

 Voorspellen of er in de ternaire fasediagrammen Pb-Bi-Po en Pb-Bi-Hg stabiele intermetallische 

verbindingen kunnen voorkomen (deze kunnen immers de verdamping gevoelig vermindering 

door Po en Hg in vaste partikels in de vloeistof te binden). 

 Voorspellen van de oplosbaarheid van Po en Hg in vloeibaar Pb-Bi, op hoge temperatuur.    

 

 

Toekomstige site van MYRRHA op de terreinen van het SCK in Mol 
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