
Het bedrijf Euridice doet 

onderzoek naar de haalbaarheid 

van het bergen van radioactief-

afval in diepe kleilagen. 

Euridice staat voor “European 

Underground Research Infrastructure for Disposal of 

Nuclear Waste In Clay Environment” en is een joint venture 

tussen SCK en NIRAS. Het beschikt voor zijn onderzoek 

over een uniek laboratorium met de toepasselijke naam 

“HADES” in een diepe kleilaag op 225 m diep.

Het “PRACLAY” onderzoeksprogramma werd in 1995 

opgestart met als doel het gedrag na te gaan bij berging 

van radioactief-afval in kleilagen.

De 2 belangrijkste metingen zijn het meten van de 

waterdrukken en de kleitemperaturen in de directe 

omgeving van de bergingsgalerij.  De warmte, die 

aanwezig is bij radioactief afval en die de kleilaag zou 

kunnen opwarmen en beïnvloeden, wordt gesimuleerd 

met behulp van elektrische verwarming.

Deze 200-tal metingen worden verbonden met het data-

acquisitie systeem MX 100 en in real-time opgevolgd via 

de software MX-logger.  Eveneens worden de gegevens 

verder verwerkt in het algemene databeheer systeem van 

het HADES laboratorium. 

Criteria die de doorslag gaven in het keuzeproces zijn :

•  het technisch voordeel van de galvanische scheiding 

van ieder kanaal

• het gebruiksgemak bij indienstname

•  de mogelijkheid tot het onderling verbinden van de 

verschillende meetplatformen (gedecentraliseerde data-

acquisitie)
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Yokogawa gaat ondergronds

* De naam "HADES" stamt uit de Griekse mythologie en duidt daar op 

de "god van de" onderwereld, de Romeinen maakten daar "Pluto" van.  

Omdat de activiteiten van Euridice zich voornamelijk concentreren rond 

het ondergronds lab, werd de naam HADES gekozen. Uiteraard niet 

zomaar!  HADES is bij Euridice het acroniem voor "High Activity Disposal 

Experimental Site", waarbij de High Activity in eerste instantie slaat op 

het type afval - hoog (radio-)actief. "Disposal" is de Engelse term voor 

"Berging".
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