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Denna rapport utgör redovisning av ett arbete
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En förteckning över hittills utkomna rapporter
i denna serie, som påbörjades 1980, återfinns i
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tekniska rapporter från 1977-1978 (TR 121) och
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Summary

Methods, that are used or are under development

for solidification of radioactive ion exchange

resins or liquid concentrates, utilize normally

cement, bitumen or some polymere as matrix material

This raport contains a review and a description of

these solidification processes and their products,

especially of relatively new techniques that are

under development in different countries.

The following methods are discussed:

_ 2 2 ä 5 _ H 2
I£åil§5i[l Ä* Method that has been used
at power~plant in the United States.
Drawbacks of the method are formation
of free acidic water at solidification
and a low product quality.

£§§i2§_iG J22lY.§lY.E§Q.ZIiY.l2¥l2.25lD
mobile'systém, ~FAMA7~d"evelöpéd~by~GNS/STEAG
in the Federal Republic of Germany and used
for campaign solidification of medium-level
resins at power plants in FRG and Belgium.

§2ii^i£i£ä£i22_iG_P2lY.§£!2Y.i§2§_^ii:i}_.~.«
Ä method used at some power stations in FRG
and Netherlands. It seems however that in
future bitumen will be used due to the high
viscosity and low radiation stability of
polyethylene.

lQ22EE2£å!ii22_2£_ii2!iiä_..§£._.2^_E.§iD§_iD
E2i^f§i§E§myi§i2D• A method developed by
Dow Chémicäls7~The liquid wastes are micro-
encapsulated in the plastic matrix by form-
ing an emulsion of the waste and the poly-
mere. Full scale campaigns have been done



at power stations in the United States.
A similar method is studied at Washington
State University, Pullman.

_
I s ^ ^ _ ^ _ _ g Y " T h i s method
is used since~1975 ät the Nuclear Research
Center in Grenoble. A full-scale plant has
been built by ECOPOL and EDF at the power
station SENA-CHOOZ. it is also possible to
use epoxi as matrix material.
?Y§E2E§tion of_waste_concentrates_and
slurries_in_hot_silicqne_oil_and_ solidifi-
cation_in_ep_oxi_resin. A system (Inert
Carrier Radwaste Process, ICRP) under
development by United Technologies and
General Electric.

§2iiäi£ iSåtiSQ-ill-bitumen • A wellknown
method. The caracteristics of different
bitumen processes are shortly reviewed in
the report.

Solidification_in_concrete. There are now
also mobile systems for solidification in
concrete. Methods for polymere impregnation
of concrete are under development in the
U.S. and in Italy.

Qthfl-mBethods^ T o ke mentioned for instance
methods for solidification in polymere-ce-
ment composites.

Thus many different solidification techniques are

under development. They all have advantages and

disadvantages and no method could be judged as a

radical technical-economical improvement. Utilities

in different countries are waiting to get the expe-

rience from industrial pilot-dcale application.

It is possible that solidification in thermosetting

resins will be more used in the future, especially

when product quality requirements are high (for in-

stance when solidifying medium level resins) or when

special waste categories has to be solidified. How-

ever it is not probable that thermosetting resins

will be extensively used in a broad application as



matrix material. In that case the methods are to

complicated and expensive compared to, for instance,

solidification in concrete.

Systems for incorporation in polyesteremulsions

(Dow-process) have a potential as they are quite

simple and can accept a large variation of liquid

wastes.

Some methods in an early stage of development (for

instance Inert Carrier Radwaste Process) will have

to be tested in active application before they can

be further evaluated.

Information about the properties of waste products

is often missing or incomplete. Especially it would

be very valuable if the different waste products

were tested and compared at independent laboratories,
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SAMMANFATTNING

De metoder, som man idag använder eller har ut-
vecklat för ingjutning av radioaktiva jonbytar-
massor och avfallslösningar, utnyttjar främst
cement, bitumen och olika plaster som matrismaterial
Rapporten innehåller kartläggning, beskrivning och
diskussion av dessa ingjutningsprocesser och deras
produkter med tyngdpunkt på nya metoder för ingjut-
ning i plaster.

Följande metoder behandlas:

iS2Jytnin2_av_vätskeformigt_avfall_i_urea-
£2£5}åiä£J}Y<5~ ^n me lod som använts vid
kärnkraftverk i USA och som givit problem
i form av avspjälkning av surt vatten vid
härdningen och en låg produktkvalitet.

Yå£3§§2
i_22lY§lYEinZiYlOYi^§D GNS/STÉÄGs
mobila system, FAMA,^som använts för in-
gjutning av ca 100 m medelaktiv jonbytar-
massa under olika kampanjer vid kärnkraft-
verk i Västtyskland och Belgien.

lD9iytning_i_p_olYeten_med_extruder. En
metod använd vid ett par kärnkraftverk
i Västtyskland och i Holland. Man lär dock
ha gått över till bitumen på grund av
polyetens besvärliga processegenskaper
(hög viskositet och svårigheter vid ren-
göring) och låga strålningsstabilitet.

lD2iytning_av_vätskeformigt_avfall_gch
i k ^ i / li D Y ^ i Y
emulsion. DOW Chemicals metod, där av-
fallet mikroinkapslas i små droppar i
plastmacrisen. Pilotkörningar i full skala
har gjorts vid kärnkraftverk i USA. En
liknande metod har utvecklats vid Washington
State University, Pullman.

} 2 § 2 i Y S § £ §
Metoden ,iar sedan 1975 använts i en aktiv
pilotanläggning vid forskningscentret i
Grenoble. En fullskaleanläggning har byggts
vid kärnkraftverket SENA-CHOOZ. Systemet
kan även användas med epoxi som matris-
material.

25Ii22iHl2iD2_§Y
åi§E§i2i2ZiS25i system TlCRP-pro-
cessénTT som marknadsförs av United Tech-
nologies och General Electric. Det finns
ännu bara i inaktiv pilotskala.
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§ i 2 2 ! i g En välkänd teknik, vars
huvuddrag kortfattat rekapituleras i rappor-
ten.

Cementinglutning. Bl a finns nu i Västtyskland
mobila system för ingjutning i cement. Meto-
der för polymerimpregnering av cementingjutet
avfall har utvecklats i USA och Italien.
De tillämpas dock för närvarande inte i
aktiv skala.

5YEi2§_S!§t2å§E B^ a berörs en metod för in-
gjutning~i polyester/cement-blandning, utveck
lad i Storbritannien.

Flera olika alternativa ingjutningstekniker är alltså
under utveckling. Alla har de sina för- och nackdelar,
och ingen metod kan idag sägas framstå som en radikal
teknisk-ekonomisk förbättring. Kraftindustrin i olika
länder är ännu avvaktande och inväntar erfarenheterna
från tillämpningar i industriell pilotskala.

En möjlig utveckling är att ingjutning i härdplaster
i framtiden blir vanlig, speciellt i de fall där man
måste ställa höga krav på produktkvaliteten (t ex
för medelaktiva jonbytarmassor) eller för vissa av-
fallskategorier (org. lösningsmedel), som inte kan
gjutas in i cement eller bitumen. Däremot är det
osannolikt att härdplasterna slår igenom för en bred
tillämpning som matrismaterial. Därtill är metoderna
för komplicerade och dyra i förhållande till exempel-
vis cementingjutning.

System för ingjutning i plastavfallsemulsioner (bl a
DOW) och dess potentiella möjligheter ligger främst
i att processen är enkel och kan acceptera en bred
sammansättning av avfallsvätskor.

Några intressanta metoder är under inledande utveck-
ling: United Technologies1 Inert Carrier Radwaste
Process (ICRP) och BP Chemical's polyester/cement-
blandning. Det är ännu osäkert om de kommer att drivas
fram till fullstor tillämpning.

I varierande grad gäller att den redovisning, som
företagen ger av avfallsprodukternas egenskaper, är
bristfällig. Speciellt värdefulla vore jämförande
produktundarsökningar utförda vid från tillverkarna
oberoende institutioner.

Rapporten är även utgiven som Studsvik Arbets-
rapport Kl/4-80/9 •



1980-01-29

ALTERNATIVA INGJUTNINGSTEKNIKER FÖR RADIO-
AKTIVA JONBYTARMASSOR OCH AVFALLSLÖSNINGAR

1 UTREDNINGENS SYFTE OCH GENOMFÖRANDE

Utredningen har haft följande syfte:

att kartlägga och beskriva olika tekniker
för ingjutning av låg- och medelaktivt
avfall, med tyngdpunkt på de tekniker som
utvecklats under senare år,

att sammanställa tillgängliga uppgifter
om de resulterande avfallsprodukternas
egenskaper,

att diskutera de olika teknikernas för-
och nackdelar och att identifiera oklara
punkter och icke-klarlaada egenskaper hos
produkterna.

Utredningen skall kunna utgöra ett delunderlag vid
val. av nya ingjutningsanläggningar eller vid eventuellt
byte av solidifieringssystem vid existerande avfalls-
anläggningar.

Arbetet har genomförts med hjälp av den omfattande
litteraturen på området och genom kontakter med
experter, företag och laboratorier i Europa och
USA. Detta underlag framgår av bilaga 1. Hänvisning
till referenser ges ej i texten.
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ALLMÄN BAKGRUND

Flera olika matrismaterial används eller har före-
slagits för ingjutninq av låg- och medelaktivt av-
fall. Speciellt cement och bitumen används sedan
lång tid tillbaka. Också olika tvper av plaster har
börjat användas vid avfallssolidifieringen. Andra
material, som kan komma ifråga, är bl a oorganiska
jonbytande material (exempelvis zeoliter) och biand-
material typ cement/bitumen-emulsioner eller plast/
cement. Det här kapitlet innehåller som en allmän
bakgrund uppgifter om de olika matrismaterialens
egenskaper, användning och terminologi.

2.1 Plast

Plast utgörs av högmolekylära organiska material,
polymerer. Polymererna framställs genom att en eller
flera lågmolekylära föreningar (monomerer) reagerar
med varandra och bildar molekyler av storlekar
100-10 000 gånger den ursprungliga monomerens. Dessa
molekvler kan vara raka eller grenade kedjor eller
bilda ett tredimensionellt nätverk.

De polymerer som är aktuella för ingjutning av aktivt
avfall, kan indelas i två huvudgrupper med väsentligt
olika egenskaper inom två områden: termiska egenskaper
och processegenskaper. Den ena gruppen omfattar de
s k termoplasterna (exempelvis polyeten, polystyren,
polyvinylklorid), den andra gruppen omfattar de s k
härdplasterna (exempelvis mättad polyester/styren-
blandningar och epoxiplaster).

Termoplasterna smälter vid förhöjd temperatur. In-
gjutning i termoplaster är analogt till en asfalt-
ingjutning. Polyeten är en termoplast, som varit
aktuell för avfallsingjutning. Polyeten som alterna-
tiv till asfalt har dock inte slagit igenom, bl a på
grund av att polyeten genom sin höaa molekylvikt och
höga smä.ltviskositet är processtekniskt besvärligare.

Enklare är en ingjutning i polystyren, eftersom av-
fallat då först kan blandas med styren, som är en låg
viskös vätska, varefter polymerisationen initieras
genom tillsats av en katalysator och uppvärmning till
ca 80 C. Reaktionen är exoterm, varför det krävs en
noggrann kontroll av polymerisationsprocessen.
Produkten är ganska spröd och smälter vid ca 250 C.

Härdplaster

Gemensamt för härdplasterna är att de erhåller sin
slutgiltiga struktur genom att en, två eller flera
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komponenter reagerar med varandra till en produkt
med"förnätad struktur. Materialet härdas och pro-
cessen startas normalt vid rumstemperatur genom
tillsats av en katalysator och en accelerator.
Produkten är formstabil och smälter ej vid upp-
värmning men sönderdelas om temperaturen är till-
räckligt hög.

De härdplaster, som man vanligen försöker använda
för avfallsingjutning, är olika polvestrar eller
epoxiplaster. Omättade polvestrar är upplösta i en
polvmeriserbar monomer, vanligen styren (C HrCH =
= CH 2), för att bilda en lågviskös vätska,

bsom av-
fallet lätt kan blandas in i. Det kan för produkt-
kvaliteten vara viktigt att man använder rätt pro-
portioner av polyester och styren i blandningen.
Förhållandena illustreras principiellt av nedan-
stående figur.

Reaktionshastighet Viskositet

0,5

I
J Styren/

Polyestei

Fig 1 Reaktionshastighet och viskositet för
blandningar styren-omättad polyester

Reaktionshastigheten har enligt figuren ett maximum
vid ca 30 % styren, 70 % polyester. Vid härdningen
bildas en sampolymer av de båda föreningarna med
styren som bryggbildare i det tredimensionella nät-
verket. Om man ökar mängden styren för att få en
lösning med lägre viskositet, som är lättare att
blanda in avfallet i, blir reaktionshastigheten läg-
re. Alla dubbelbindningar i polyestern blir upptagna
utan att allt styren går åt. Kvarvarande styren poly-
meriseras då långsamt till polystyren (homopolymer),
vilket ger en sprödare produkt.

Före ingjutningen i polyester torkas eller avvattnas
vanligen avfallet, men man har också framställt modi-
fierade polyestrar, som kan blandas eller dispergeras
med vatten i olika grad. Variationen i polyester-
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plasternas egenskaper är mycket stora, beroende på
kemisk sammansättning av polyestern och på eventu-
ella tillsatser eller fyllmedel.

Tillsats av divinylbensen till styren ger också en
formstabil Drodukt, tvp härdplast, genom att divinyl-
bensenen åstadkommer tvärbindningar mellan polvstyren-
kedjorna. Härdningsprocessen är mera exoterm än i fallet
omättad polyester/stvren-blandning.

Epoxihartserna är linjära polvmerer där s k epoxi-
grupper ingår. Beroende på molekvlvikten är poly-
meren vanligen en viskös vätska eller ett sprött fast
material, som smälter vid förhöjd temperatur. Epoxi-
gruppen är mvcket reaktiv och genom inverkan av den
aktiva väteatomen i ämnen som aminer, polyamider
och syraanhydriJer (s k härdare eller brvggbildare)
öppnar sig epoxidringen och blandningen härdar till
ett tredimensionellt nätverk. Det finns både kall-
härdande epoxisystem och svstem, som fordrar värme
för att härda. Variationsmöjligheterna är alltså
stora, men allmänt kan sägas att polvmerisations-
förloppet är lugnare och lättare att styra än i
övriga härdplastsystem. Värmeutvecklingen vid härd-
ningen är i regel läqre, medan blandningens viskosi-
tet vanligen är högre. Produkten har i regel hög
hållfasthet, diffusionstäthet och kemisk resistens.

Rent praktiskt kan, som kommer att framgå av redo-
visningen i kapitel 3, ingjutningen av avfallet i
plast tillgå på flera sätt. Vissa metoder för ingjut-
ning i polystyren/divinylbensen eller i polyester
kräver att avfallsvätskor indunstats till ett "torrt"
pulver (< 6 % fukthalt) och att jonbytarmassor cv-
vattnats på fritt vatten innan de kan blandas med
plasten. I andra fall kan vätskeformigt avfall blan-
das direkt i plasten (bl a så kallad waterextensible .
polyester) under bildning av en plast-avfallsemulsion.
I detta senare fall binds inte avfallsämnena till
matrismaterialet. I stället får man en mikroinkapsling
av avfallsvätska eller jonbytarslurry i plasten.

Oftast krävs tillsatser av katalysator, accelerator
och eventuellt andra speciella tillsatser. Mängd-
mässigt utgör katalysatorn och acceleratorn ca 1 resp
0.1 volymsprocent.

2.2 Bitumen

Vid oljeraffinering uppstår vid destillationen, när
lättare faser avlägsnats, en viskös massa, från vilken
olika tvper av bitumen kan framställas (destillerad
bitumen, oxiderad bitumen). Bitumen utgörs alltså av
högmolekylära blandningar av alifatiska och aromatiska
kolväten.

Sedan början av 1960-talet har bitumen anlänts för
solidifiering av radioaktiva lösningar. Smält bitumen
(130-200 C) blandas på olika sätt med avfallet, ev.
vatten destilleras bort och avfallsämnena innesluts



1 det stelnade bitumenblocke>. Produkten har god
kemisk resistens med i förhå inde till cement van-
ligen lägre utlakninq av Cs. Produkten är ej helt
formstabil och är brännbar.

2 . 3 Cement

Termen cement täcker ett brett spektrum av ämnen,
som efter sitt innehåll av CaO, SiO2 och AI2O3 och
deras framställningssätt ges olika benämningar: Port-
landcement, biandcement, aluminatcement. \

j
Aktuella cementtyper för inyjutning av radioaktivt av-
fall är i första hand :

portlandcement, kvalitet standardcement

- bl^ndcement, Kvalitet massivcement

Huvudkomponenter i båda cementtyperna är CaO (högre
halt i standardcement) och SiO_ (högre halt i massiv-
cement) .

När cementen blandas med vätskef ormictt avfall stelnar
den under värmeutveckling till ett fast block. Ibland
används tillsatsmedel (exempelvis flvtmedel, tätande
medel, absorberande medel) för att underlätta vid
blandningen eller för att förbättra produkten. Cement
har länge använts för avfallsingjutning. Processen
är vanligen enkel och produkten karakteriseras av
god egenskärmning, formstabilitet, obrännbarhet och
god lakresistens för exempelvis Co och transuraner.
De främsta problemen är svårigheter att gjuta in
jonbytarmassor och borathaltigt avfall till en stabil
produkt. Utlakninqshastiaheten för Cs är relativt höq,
om inte speciella tillsatser används. Vidare oer
metoden en ökning av volvmen och vikten avfall.

2 . 4 Övrigt

Andra material än de ovan nämnda, vilka använts (i
mindre omfattnina) eller föreslagits för avfalls-
solidifiering, är lermineral, keramiska ämnen, ooraa-
niska jonbvtare som zeoliter, titanater etc. De an-
vänds så att radioaktiva lösninaar får passera, varvid
aktiva ämnen absorberas. I enklare tillämpningar laqras
eller deponeras materialet utan vidarebehandling. Värme-
behandling vid relativt hög temperatur (800-1200 C) kan
i vissa fall ae keramiska kroppar med hög hållfasthet,
strålningsbeständighet och utlakningsresistens. En
sådan metod kan ge en stark volymreduktion med mot-
svarande höare aktivitetskoncentration.
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3 BESKRIVNING AV OLIKA SOLIDIFIERINGS-

PROCESSER OCH DERAS PRODUKTER

Beskrivningen av de olika solidifieringsorocesserna
kan göras efter flera olika orinciper. Vi har valt
att för varje matrismaterial gruDoera dem efter om
de använts med aktivt avfall i fullstor skala (200 1
fat etc) eller om de endast utprovats i inaktiva
pilotanläggningar, labskala etc.

Dataunderlaget om olika produkters egenskaper (lak-
resistens, hållfasthet, brandhärdighet, strålstabi-
litet etc) är mvcket varierande. Huvuddelen av dessa
uppgifter härrör från laboratorieförsök, oftast med
simulerat avfall. Uppgifter, som avser egenskaner
UDpmätta på avfallsnrodukter eller nå direkt uttagna
prov från en viss process, förekommer betvdligt mera
sparsamt. Med en viss förenkling kan säaas att labora-
tor ieresultaten ger information om vilka produkteaen-
skaper man kan uponå för ett visst avfall och en viss
ingjutningsmatris, medan de verkliga produkteaenskanerna
för en given process bl a också beror på kvaliteten
i den tekniska utformningen av inajutningsanläggningen
och på kunnandet hos operatören.

I det här kapitlet återger vi de produktdata, som
presenteras av företagen eller laboratorierna, och
anger om möjligt bakgrunden till dem (tvn av Drover,
mätteknik, var proven ajorts m m). Oklarheter, icke-
klarlagda eaenskaoer etc diskuteras i kao. 4.

3.1 Processer med nlastingjutning

Metoder för ingjutning av radioaktivt avfall i olika
slags plastmaterial utvecklas på flera håll. De har
ännu (frånsett ingjutning med urea-formaldehyd i USA
och med polystyren och polyeten i Europa) inte till-
lämpats i större industriell skala, men de bedöms ha go-
da möjligheter att efter hand få en mera omfattande till-
lämpning inte minst för solidifiering av jonbytarmassor,

3.1.1 Metoder som använts i industriell skala

Tre plastingjutningsprocesser har använts i mera om-
fattande industriell skala:

Ingjutning i urea-formaldehyd vid amerikanska
kärnkraftverk

GNS/STEAGs mobila svstem (FAMA) för inojut-
ning av jonbvtarmassor i polvstvren, som an-
vänts vid flera kampanjkörninaar vid europeiska
kärnkraftverk.

Ingjutning i polyeten med extruder vid kärn-
kraftverk i Västtyskland (Unterweser, Neckar-
Westheim) och Holland (Borssele)
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De båda företagen Dow Chemical, USA och Ecopol,
Frankrike marknadsför processer, som prövats industri-
ellt men i mindre omfattning. Vi föredrar att beskriva
dem under avsnitt 3.1.2.

lDQS§Iytningi_urea-

Sedan i början av 1970-talet har i USA urea-formal-
dehyd använts i stor omfattning för solidifiering
av radioaktivt avfall. Svstem marknadsförs bl a av
Hittman Nuclear and Development Company, United
Nuclear Industries, Chem. Nuclear Systems Inc och
Protective Packing Division (PPD), Teledyne Energy
Systems.

Ett typiskt processchema visas i figur 2. Processen
är enkel. Det eventuellt förkonditionerade avfallet
blandas med urea-formaldehyd. Efter tillsats av en
katalysator polymerisergs blandningen. Reaktionen är
svagt exotermisk (10-20°C). Urea-formaldehyd reagerar
inte kemiskt med det våta avfall som innesluts. Soli-
difieringen är endast mekanisk; avfallet infångas un-
der härdningen i strukturens hålrum. Basiska avfall
eller höga sulfatjonkoncentrationer kan störa polymeri-
sationen.

OEWATEREO
WASTES

UREA
FORMALDEHYDE

STORAGE 9 FEED
SYSTEM

LIQUID
WASTE

I

CATALYST
STOPAOE AND
FEEC SYSTtM

LINE MtXER| :

55 GAL
DRUM OR

2 5 - 2 0 0 CU FT
DISPOSABLE

WASTE
CONTAINER

Fig. 2 System för ingjutning i urea-formaldehyd

De främsta problemen har varit bildande av fri sur
vätska under polymerisationen och allmänt låg produkt-
kvalitet (se nedan). Processen har aldrig fått någon
nämnvärd tillämpning i Europa, och den ersätts nu
i USA av andra system.
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Teledvne Energy Systems (Protective Packaging) med-
delar att man utvecklat ett förbättrat PPD-urea-
formaldehyd-svstem, där man använder samma grundläg-
gande UF-kemi som tidigare men har ett tvåkomponent-
system med tillsats, som gör att vattnet "binds" (bond)
i matrisen i stället för "infångas1 (trap) som tidigare.
Demonstration av systemet planerades vid VEPCOs North
Anna Power Station under sommaren 197 9.

Urea-formaldehydprodukterna utmärks vanligen av

dålig mekanisk hållfasthet

hög utlakning

låat pH på från produkten frigjort vatten

dålig temperaturbeständighet.

Produktundersökningar utförda av Donato (CNEN-CSN
Cassacia, Rom) på prover (diam. 5 cm, höjd 5-10 cm)
med Powdex jonbvtarmassa i urea-formaldehvd (Xilo-
CollaLl570) i förhållandet 2:1 gav följande resultat:

Proverna karbonatiserades och sönderföll
vid 800 C i 10 min.

Tryckhållfasthet ca 10 kg/cm2

Lakhastighet 1.8 • 10
1.4 • IQ

cm/d för Co-58
cm/d för Sr-85

8 • 10~J cm/d för Cs-137
eCter 300 dygn.

"Väderbeständighet". Se fig 3 och 4.

(_20°C - + 60°C)

Fig 3 Prover med ureaformaldehyd efter 11 tempera-
tyrcykler (-20oc - +60OC)
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Prover med jonbytarmassa ingjuten i urea-
formaldehyd förlorar vatten genom avdunst-
ning och vittrar sönder (bilden tagen efter
3 veckors lagring.

GNS/Steag har ett mobilt system FAMA C'Fahrbare Anlage
fur Mittelaktive Abfälle") för ingjutning av korn-
formiga jonbytarmassor i polystyren. Man avvattnar
jonbytarmassan i en speciell behållare och fyller se-
dan med en blandning av styren/divinylbensen, som lång-
samt härdar till en fast produkt.

GNS/STEAGs polvstyrennlast har mycket god kompatibilitet
med jonbytarmassor, eftersom de utgörs just av sam-
polymerisat av styren och divinylbensen. Jonbvtar-
kornen sväller när de blandas med styren. Denna svall-
ning sker snabbt i förhållande till polymerisationen
av styren till polystyren. Under härdningen krymper
blandningen i fatet. Tätheten för oolvstvren är ca
1.05 kg/dm3 jämfört med 0.91 ka/dmJ för stvren, varför
krympningen under härdninaen är ca 15 %.

Anläggningen arbetar enligt följande system (se fig
5) .

överföring av jonbytarmassa från lagrings-
tank (1) på stationen till ett skärmat
doseringskärl (4)

Jonbytarmassa vakuumsugs Över till avfalls-
behållaren (5) (se fig 7)

Avvattning över filter i botten av behålla-
ren med hjälp av vakuum

Uppblandning av styren med tillsatserna
divinylbensen, katalysator och emulgerings-
medel i speciell kabin (3) . Temperaturen
hålls vid ca 18°C. Om den överstiger 20°C
stängs anläggningen av automatiskt på grund
av brandrisken
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Vakuuminjektering av styrenblandningen
från botten av avfallsbehållaren och rese-
dimentation av jonbytarkornen, som då kommer
att omges av polystyren

Avfallsbehållaren försluts och ställs åt
sidan för att produkten skall härda. Härd-
ningen sker vid rumstemperatur och tar då
3-8 dagar. Temperaturen kan stiga till ca
60°C under härdprocessen.

!l A n A,^ I

!h:

&i-.;

•I I

Fig 5 Flödesschema för FAMA

Anläggningen består av en höj- och sankbar position
för avfallsfatet (1), en skärmad doserbehållare för
jonbytarmassa (2), en cell för beredning av kemikali-
erna (styren-divinvlbensen) (3), hjälpaggregat (4)
och kontrollpulpet (5). Se fig 6.

Med FAMA kan jonbvtare med upo till 1 000 Ci/m ajutas
in i poivstvren. Kapaciteten är 2-3 fat/h, dvs 200-300
l/h.

Drifterfarenheterna omfattar kampanjer vid kärnkraft-
verken nundremmingen, Stade, Biblis, SENA, Tihanae
och Doel; totalt ca 100 m kornformiq jonbvta^massa
med en aktivitetskoncentration på 50-100 Ci/m^. In-
gjutning vid Tihanae av 10 m massa (100 Ci/m 25 %
Co-60, 17 % Cs-134, 31 % Cs-137) gav STEAG-nersonalen
på 8 personer en medeldos nå 200 mrem och maximaldos
4 50 mrem.

FAMA används enbart för jonbytarmassa}för andra typer
av avfall rekommenderar GNS cementingjutning för vilket
man också har mobila system.
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i

r—i

, - _ i

ti

Fig 6 STEAGs mobila anläggning för ingjutning av
jonbytarmassa i polystyren/divinylbensen

STEAG har inte publicerat några data om mekanisk håll
fasthet, brandhärdighet, utlakningsresistens etc för
sin produkt. Endast kvalitativa utlåtanden (god, till
räcklig etc) anges i rapporterna. Se vidare diskus-
sionen i kap. 4.

Ingjutning i polyeten görs i samma typ av extruder-
utrustning som används för bitumeningjutning (se kap
3.2) och som säljs av Werner & Pfleiderer. Granulerad
kommersiellt tillgänglig polyeten smälts och blandas
i extrudern med avfallslösningen medan vattnet drivs
av.

De avfallstyper som är lämpliga för att gjutas in i
polyeten är indunstarkoncentrat, lågaktiv jonbytar-
massa och organiska lösningar som TBP.

Polyeteningjutning har tillämpats i industriell skala
i Västtyskland (Unterweser och Neckarwestheim) och i
Holland (Borssele). Aktiva polyeteningjutningar i
pilot eller laboratorieskala har gjorts i bl a Japan
och USA.

Produktundersökningar visar att produkten har liknande
egenskaper som bitumen, dock med en bättre formstabi-
litet men en sämre strålningsresistens.
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CONTAINER TYPE STEAG

Fiq 7. Slutlagrinaskärl, FAMA

Schema n*4



13

1980-01-29

3^1.2 Metoder_som_utprovats i_§ktiv_pilotskala

Flera olika processer för inajutninq i omättad
polyesterplast Mr under utveckling. De viktigaste
är Dow Chemical's och det franska företaget ECOPOLs
metoder, som båda delvis har utprovats i pilotskala
med aktivt avfall.

Dow Chemical's metod för ingjutning
_i golvesterplast

Dow's metod utvecklades ursprungligen för ingjutning
av avfall från kemisk rengöring av olika system i
kärnkraftverk. Den kan därför användas för en bred
variation av avfallstvper med PH inom gränserna 2,5 -
-11. Dow anger inte vilken typ av plast man använder
men troligen är det någon form av polyester/vinyl-
esterplast samt styren.

Karakteristiskt för Dow's metod är att man blandar
avfallsslurryn och plasten till en emulsion så att av-
fallet innesluts i små (1-10 u) droppar i matris-
materialet. Vattnet i avfallet är således inte bundet
utan mikroinkapslat i matrismaterialet. Efter till-
sats av katalysator (2 1 för ett 200 1 fat) och accele-
rator (100-150 ml för ett 200 1 fat) härdar produkten
efter ca 1 h. Reaktionen är exoterm och ett tempera-
turmaximum på ca 75°C ernås efter 1-2 h. Produkten
återgår till rumstemperatur på ca 1 dygn.

Processen visas schematiskt i figur 8 och ett exempel
på en installationslayout visas i figur 9.

katalysator avfall accelerators Ir1

omblandning
(emulsion)

p

rli

härdning
(% 1 h)

produktkontroll

Fig. 8 Ingjutning i vinylester (Dow Chemical)



Fig 9 Dow's process, layoutexempel
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En viktig punkt i Dow's filosofi är att man kräver
provingjutning i laboratorieutrustning av avfall från
varje sats som skall gjutas in. Som framgår av fig 8
gör man också en produktkontroll av varje fat. Den
kontrollen omfattar mekanisk hållfasthet, härdnings-
temperatur (med hjälp av temperaturgivare utanpå faten)
och kontroll av ytkontaminationen på faten (automatiskt
strykprov).

Hanteringen av matrismaterialet kräver speciella åt-
gärder. Det är brandfärligt och avger stvrenånga. Dow
rekommenderar lagring utomhus i underjordiska tankar.
Vid vissa kärnkraftverk har man dock fyllt varje fat
med "binding agent" innan de går in tiil blandar-
positionen. Man bör ha ventilation runt faten vid
blandarposition. Hygieniskt gränsvärde för styrenångor
är i USA 200 ppm. Man har uppmätt ca 10 ppm vid fatens
rand. Under härdninaen avtar och upphör så småningom
styrenavgivningen. Eventuellt behöver styrenångorna
uppfångas på aktivt kol innan ventilationsluften
släpps ut till omgivningen.

Ingjutning av "torrt" avfall (exempelvis aska eller
avvattnad jonbytarmassa) skiljer sig något från ingjut-
ning av vätskeformigt avfall. Inblandningseqenskaperna
kan vara annorlunda. Man kan också riskera högre tempe-
raturer vid härdningen. (Vattnet i vätskeformigt av-
fall utgör ju en värmesänka.) Därför måste man minska
mängden accelerator eller också slamma upp askan
respektive jonbvtarmassan i vatten före ingjutningen.
Dow föredrar den senare metoden.

Dow Chemical lanserar sin process på bred front i USA,
Japan och Europa. Ingjutningskampanjer har genomförts
vid sex kärnkraftverk i USA och vid tre japanska verk.
Se tabell 1.

Tabell 1 Industriella tillämpningar av Dow's
solidifieringsprocess

Ingjutet avfall Antal kärn- Total volym
kraftverk

USA

Dekontamine-
ringslösn 2 12 490 liter
PWR Indunstar-
koncentrat 3 2 271 liter

Jonbytarmassa 2 1 500 liter

Japan

Dekontaminerings- 3 1 703 liter
lösningar
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Systemet är nu i olika stadier av desigi. eller monter-
ing vid fyra kärnkraftverk i USA. Två av dessa system
är nya installationer, två är modifikationer av exis-
terande solidifieringssystem.

Dow Chemical's laboratorier i Midland och Brookhaven
National Laboratories, BNL, New York har raoporterat
undersökningar av Dow's produkt. Resultaten kan i
korthet sammanfattas:

Tryckhållfasthet, uppmätt av BNL på prov-
kroppar (4.6 cm diam. 8 cm höjd) med vatten
inneslutet i Dow's "binding aqent"

Volymförhållande Tryckhållfasthet
vatten/binding agent kg/cm2

1,0 200
1,5 150
2x0 90

jonbytarmassa/'bindinqaqent"

1,0 124

(uppmätt av Dow)

Vid hoptryckninqen pressas små vatten-
droppar ut från matrisen.

Yi!S££2Ely§t_vid_öppen_f örvar ing_i_ luft

Vid förvaring i luft avdunstar vatten från
produkten. Efter 70 dagars förvaring vid
22°C och 57 % relativ fuktighet förlorade
provkroppar med 5 cm diameter och .1, ? cm
tjocklek 17,5 %, 28 % resp 41,6 % i vikt
för en vatten/bindingagent kvot P,° 1,0,
1,5 resp 2,0. Sprickor eller andra synliqa
förändringar hos produkten kunde ej iakt-
tagas .

Termo2ravimetrisk_analYS

Viktförlusten vid upphettning i kvävgas-
atmosfär 10°C/min från 25°C upp till 600°C
av prover med vatten/"bindingagent"-kvot
1,0, 1,5 och 2,0 visas i figur 10.

Viktsförlusten i temperaturområdet 50-200°C
beror på avdunstning av vatten från produkt
en. Nedbrytningen av polymeren börjar vid
ungefär 350°C och är fullständig vid 500°C.

!J£i§lS2iQ2§£§§i§£§Q§§D är enligt Dow Chemicals
inä*tningar~när~det gäller Cs något bättre än
för det cementingjutna avfall man jämfört
med. Co-60 binds dock bättre i cement än i
Dow's produkt. BNLs undersökningar bekräftar
detta och visar också att utlakningsresisten-
sen för Dow's produkt är ungefär densamma
för olika nuklider (Cs, Sr, Co).
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P r o v som placeras i önoen
eld svärtas och får sprickor men smälter
inte och brinner inte UDD.

2 § 2 600 Mrad inteorerad
dos ger ingen synbar fysikalisk sönder-
delning av produkter. Unpaifter om radio-
lysgasbildning saknas.

100

.-. 80

Z 60

LJ

o
CL
UJ
Q.

40

20

a H20/BINDER = 1.0 by volume
A H2O/BINDER = 1.5 by volume
o H20/BINDER = 2.0by volume
SCANNING RATE = IO°C/min

100 200 300 400 500
TEMPERATURE, °C

600

Fig 10 Viktsförlust vid upphettning för Do-'s
produkt
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ECOPOL-CEAs process för ingjutning i polyester

Den vid CEA Grenoble utvecklade processen innebär
ingjutning av torkat eller avvattnat avfall i omättad
polyester/styren-blandning. Se schemat i figur 11.

Rea':tions-
Polymerisations-
tillsatser

Inerta tillsatser
Vätske-
avfall

Luft

r\nga \ Härdplast
Reaktions-
kenukalier

Jonbytir-
massa

Förbehar.d-
linqskärl

Pulver-
tank

Fast avfall

Avfalis-
koncent-l
rat

Förbehnndlings-
kärl

Blandar-
tank

Tank för

handlings-
"losning

BEHANDLING AV
KONCENTRAT

INGJUTNING
I FAT

BE HAND T, I MG AV
JO\TBY?ARMASSOR

Figur 11. System för ingjutning i omättad polyester
(ECOPOL)

Indunstarkoncentrat regleras till oH 9 + 0.5 och
radioelement som Cs, Co och Sr fälls ut med kalium-
ferrocyanid, nickelnitrat och bariumklorid. Koncen-
tratet förbehandlas dessutom kemiskt för att det
pulver man erhåller vid torkningen tkall ha lämnliaa
egenskaper exempelvis vara lättflytande och inte
klibba ihop.

Torkningen görs i en tunnfilmstorkare till en fukt-
halt under 6 %. Pulvret blandas med polyester i ett
speciellt kärl och den blandningen överförs till
avfallskärlet där katalysator (ca 1 1/100 1 polv-
ester) och accelerator (ca 0,1 1/100 1 polyester)
tillsättes under omblandning.
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Jonbytarmassorna förbehandlas kemiskt för att mätta
katjonbytarna. De blandas sedan i avvattnad form
(50 % vattenhalt) med polyester i avfallsfatet.

Systemet kan också användas för ingjatning av fast
avfall t ex mekaniska filter för vattenrening (PWR).

Härdningen sker på några timmar och man når en tempe-
ratur i blocket på ca 70°C.

En pilotanläagning är i drift sedan 197E- vid CEAs
forskningscentrum i Grenoble. Den används främst för
solidifiering av indunstarkoncentrat med en förhållan-
devis låg aktivitet (ca 0,1 Ci/m3). Pilotanläggningen
har också utnyttjats i stor omfattning för tester och
provkörningar med olika sorters avfall. Försöken har
bl a visat att polymerisationen inte störs av närvaron
av natriumsulfäter, koppar, järn och kopparoxid,
natriumnitrat och nitrit, borsyra, borater, citrat,
permanganat, kromater, vanliga detergenter och lös-
ningsmedel .

Företaget ECOPOL har byggt en fullskaleanläggning
vid kärnkraftverket SENA-CHOOZ. Där skall även jon- o
bytarmassor med relativt hög aktivitet (100 - 500 Ci/m"' )
ajutas in i polyester. Anläggningen är under inkör-
ning.

Baserat på de omfattande försöken i Grenoble anqer
ECOPOL följande data för sin produkt:

Ingjutet avfall

indunstar- kornformig
konc (PWR) jonbytarmassa

Tryckhållfasthet (kg/cm2)

Lakhastighet (cm/d)
(uppmätt efter 200 d)

Cs-137
Co-60
Sr-90 1,
Pu-239 1,

Strålningsresistens q
(integrerad dos 5 • 10' ]

- tryckhållfasthet (kg/cm

- radiolysgaser (molgas/
100 g produkt):

CO

V
CO
CH,

i

2 •
7 •
,1 •
,8 •

rad)
2)

800

10-5

10"7

650

5
2
4
2

200

. 10"5
' 1Q'-1
' in-6

200

0,12
0,08
0,02
0,05
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Ingjutet avfall

indunstar- kornformig
konc (PWR) jonbytarmassa

Brandhärdighet (kalcinerat
ytlager i mm vid 900 C 30 min) 5 5

Vattenbeständighet (10 veckor
förvaring i vatten)

- ökning i diameter 1 % 1 %
- " i vikt 2 % 2 %
Temperaturcykling _ , ....
, * "\ Ingen synbar for-
24 h 40°C 100% re I fuktL.» -, | ändring. Dimensions-
24 h -30°C J i U ygnj förändring < 5 %

3.1.3 Metoder som ännu inte utprovats i
storre_omfattning

Epoxiplasterna har ännu inte utnyttjats vid ingjut-
ning av aktivt avfall. United Technologies, USA,
har emellertid en process där avfallet innesluts
i epoxi. Likaså har CEA och ECOPOL gjort försök med
epoxiplaster i stället för polyester vid ingjut-
ningar i pilotanläggningen i Grenoble.

Vid Washington State University i Pullman, USA,
studerar man i inaktiv pilotskala användningen
av polyester (water extensible polyester). Metoden
liknar Dow Chemicals metod.

Slutligen görs på olika håll försök i laboratorie-
skala med ingjutning av avfall i olika nya matris-
material eller materialkombinationer exempelvis poly-
ester/cement-blandnincjar.

yDitfd_Technologies_Inert_Carrier_Radwaste_Process

United Technologies Chemical Systems Division of
Sunnyvale, California, har i samarbete med General
Electric utvecklat en process, Inert Carrier Rad-
v/aste Process (ICRP), för behandling av radioaktiva
avfallslösningar och jonbytarslam. Processen bygger
på teknik och erfarenheter från behandling och volym-
reducering av radioaktiva avfallslösningar och jon-
bytarslam. För solidifieringen används epoxiplast.

Processen bygger på teknik och erfarenheter från
behandling av visst konventionellt riskavfall genom
kalcinering i silikonolja. Ett process-schema visas
i fig 12. Avfallet neutraliseras om nödvändigt och
sprutas in i ett bad av het silikonolja (150°C)/ som
halls i häftig turbulens. Vatten avgår, och salter
och annat fast material lämnas som en suspension av
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partiklar i oljan. En sidoström av suspension
tappas kontinuerligt av, blandas med plasten
(epoxi) och separeras från olja. Efter tillsats
av härdare tappas blandningen på fat. Härdningen
tar ca 3 timmar.

Ångan kondenseras och spår av silikonolja separeras
bort och recirkuleras till processen. Om nödvändigt kan
silikonolja upplöst i vattnet (mirdre än 50 ppm) av-
lägsnas genom filtrering i en bädd av aktivt kol.

United Technologies har en inaktiv pilotanläggning i
Sunnyvale. Kapaciteten för pilotanläggningen är ca
30 1 vätskeavfall/h. Försöken i pilotskala har visat
att man inte behöver få problem med skumbildning eller
"carryover" i indunstaren, korrosion av värmeväxlarna
eller avsättningar av avfall eller epoxi i systemen.
(Konstruktionsmaterialet är rostfritt stål och invän-
digt belagt med teflon).

Tillsammans med General Electric har man på under-
laget från pilotanläggningen utarbetat en design för
en fullskaleanläggning med kapaciteten 450 l/h vätske-
formigt avfall med upp till 200 kg/h torrsubstans.

Denna anläggning skulle kunra rymmas i två moduler ori
totalt ca 2,5 x 2,5 x 8 m. Se fig 13.



INERT CARRIER RADWASTE PROCESS

VENT

FILTER

COOLING WATER

LIQUID
SEPARATOR

114 gal/hr

RECOVERED WATER

120 gal/hr
WASTE INPUT

EPOXY RESIN

5 gal/hr
HARDENER INPUT

0,9 gal̂ hr

HEATED SCREW
EXTRUDER

RECYCLE RATE
15,000 9.1/hr

PUMP

20 gal/hr

Figur 12
System för ingjatninq i epoxi (United Technologies)



TYPICAL
SKID MOUNTED ARRANGEMENT
FOR A 120 GPH PLANT 30 gal

Epoxy|
resin

5 gal

Metering £ Mixer
pump

8 x 8 x 12 ft module 8 x 8 x 12 ft module

Figur 13

Layout för United Technologies ICRP-process

Solid
waste out
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Man har endast presenterat följande produktdata för e t t
prov med 70 % Na2SO4/30 % epoxi (EPON 1004)

tensi le strength 250 - 300 kg/cn/ (ASTMD-63P]

rockwell hardness (H) 4 800 kg/cm2

impact failure energy 4,9 • 10 ^
(ASTM D-3029)

Vidare anger man a t t utlakningen är högst 1 % av ut-
lakning från cementingjutet avfal l .

Ingjutning i "water extensible" polyester vid

Processen utnyttjar likartad plastkemi som i Dow
Chemicals metod d v s man åstadkommer en stabil
emulsion av små vätskedroppar i polyester. Disper-
sionen av vätskan erhålls genom att avfallslösningen
sakta tillsätts i den "sugtratt" (vortex) som bildas
då polyestern blandas kraftigt meu en omrörare
(1 500 rpm). Ett processchema för den inaktiva nilot-
anläggningen visas i figur 14 .

p.lastmatrisen

katalysator

prep av avfallet

1. Watt< Preparation Tank
2. SitjmCul

VjruMe-Sptrd Paddle Mixer
-. Vjrurle-Sptttd Screw Pump
i. ftofjmcter
é. }-»a> Ball Valve with Pneumatic

Acuator
7. a, b Flow Control Vj l ra

blandning
•4iav avfall och

plast t i lT
. . . , . _ , en emulsion
I. tmukifuation Tjnk
t . Vjrabk-Speed Turbun Mixer

10. Air Motor
11. Vjruhlc Speed Sac* Pump
1 1 a.b BaO Vjlve» with Pneurtutic Atrlualon
13. Retm Tjnk
M. Re<tn Metennj Pump
15. a,b Duphjjgm Vjlvcs

behållare för
solidifiering

16. 4-Wjy SolrnKid Vjlvt
17. Vxmti

19. VjruMc Sptfd llcii^.rif Mi\cr
20. Inituto,- Mvtcrin-J Pum.i
21. Imtulor

Figur 14 Processchema för Washington State
Universitys pilotanläggning för
ingjutning i "water-extensible"
polyester
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Försökskörningarna har huvudsakligen qjorts med
simulerade avfallslcsningar (NaSO., borsyra etc) i
några fall med spårmängder av Co, Cs och Sr.

Processen provas också För konventionellt riskavfall
(cyanider, tungmetaller, PCB etc).

Man har bl a funnit att man bör använda kraftig om-
blandning endast under startskedet då polyester-
emulsionen skall bildas. Avfallet kan sedan blandas
i vid lägre varvtal.

Fig 15 visar tydligt produktens struktur i några
svepelektronmikroskopbilder.

10*""

15

Cellstrukturen hos "water-extensible" polyester-produkt, Svep-
elektronmikroskopbilder av a) brottyta, inneslutet vatten

b) " , inneslutet natriumsulfat
c) fri yta , "-

De slutna cellernas diameter kan inom vissa gränser
styras av omblandningsförhallandena och ligger van-
ligen på 1 - 1 0 i:m. Teoretiskt kan man innesluta
ftätpackade sfärer) 74 volymsprocent avfall i pro-
dukten. Man har framställt prover med upp till ca
70 o avfall. Figur 16, 17 och 18 visar data för
några mekaniska egenskaper hos produkten.
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Produktens tryckhållfasthet är jämförbar med cements
(150 - 200 kg/cm2 vid avfallshalter under 60 % ) .

Under härdningen krymper matrisen 0,5 - 1,5 %. Den
långsamma krympningen under lagring hänger samman
med en viktsförlust på grund av diffusion och av-
dunstning av vatten från produkten.

Tryckhållfastheten ökar vid bestrålning upp till
109 rad. Anledningen är troligen att bestrålningen
initierar extra tvärbindningar i plasten.

Utlakningsdata för nåara olika prover visas i
tabell 2.

Tabell 2 Utlakningshastighet för olika nuklider
inneslutna i

Wme
" Metil lon Lrached

Composition Radinnuclidc Out in 1.000 » i n 1

5tn

607,

707,

50%

60»

tmukion

Emulsion

Emulsion

Emulsion

Emulsion

24'" wdtum sulfate
with (i 1 p(°t ml each
of CO-58. Cs-134 and
Sr-85

..

20'? Bom nid
solution nrutnli/ed
with N J O I I to pH 8;
0 1 ;1 i ml each or
Co-58. ( V I 34 and
Sr-85 added

„

Co-58
Sr-85
Cvl34

Co-58
Sr-85
O-I34

Co-58
Sr 85
Cs-134

Co-58
Sr-85
O-134

Co-58
Sr-85
Cs-134

0 05
0.08
0.05

0.06
0 10
0.09

0 10
0.10
0.21

0.28
4 24

11.15

0 29
248

1603

Calculated for i 55-fal tampk.

Den höga utlakningen av Cs för borsyraavfallet
tyder på att borsyran stör härdningen av plasten.

I samarbete med CIBA-GEIGY har ECOPOL gjort försök
med epoxisystemet Bisphenol A härdad med aromatisk
amin. Ingjutningar har gjorts vid pilotanläggningen
i Grenoble. Följande produktdata anges:
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Obestrålat Efter „ Efter q
prov 1,3-10 rad 3,9-10 rad
(kp/cin ) (kp/cm2) (kp/cm2)

ren epoxi > 1 000

saltkonc (natrium
o kalciumborater)

med ingjuten
jonbytarmassa
(an:katjon=l:2
50 % fukthalt)

filtermassa (70 %
fukthalt)

285

> 1 000

250

375

100

24 h 40°C 100 % rel fukt] 1 n n
24 h - 30°C ) 1 0°

Temperatur-
cyk.ling:

ingen signifikant förändring av ytan eller dimen-
sionerna.

20 kg block utsatta för eld (18 min;

Max temp brandens var- vikts-
aktighet(min) förlust (%)

Salter

jb-massa

filtermassa

Lakhastighet:

Epoxi-
ingjuten
jb-massa

950

985

-

: (IAEA-test)

Nuklid

Cs-137
Co-60
Ru-106
Sr-90
Pu-239

23

21

> 30

Initialt

3,3 . 10~*
8,8 • 10~c

9,7 • 10"^
6,1 • 10~*
3,4 • 10 D

12

19

25

Efter 5-109

7,7. m:j
1,9 • 10_g
5 • 10
4 • 10~s

2,4 • 10"b

rad

(lOO g cyl prov, 50% avfall, 5
2 - 8 • 106 rad/h)

109

millimol gas/100 g avfall
r,, kol-

ren epoxi 1,2
saltkonc 10
jb-massa 14
filtermassa 18

H~
2
47
37
74
46

0,4
-
2
3

vaten

0,5
3

gasvolym
(ml)

1 036
1 098
2 182
1 293
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Ingjutning med polyester/cement blandning vid
-labor^tor^er^_storbr it annien

BP Chemicals Ltd har utvecklat en vattenhärdande
polyester/cement-blandning, Vattnet i jonbytar-
kornen initierar härdningen av polyestern och bildar
samtidigt cementmatris. Produkten har plastens och
cementens fördelar utan många av dess individuella
nackdelar. Organiska härdare och acceleratorer be-
hövs ej. Produkten sägs ha god mekanisk hållfast-
het, god strålningsresistens, låg utlakningshastig-
het och påverkas inte nämnvärt av att utsättas för
brand. Materialet kan användas för ingjutning av
jonbytarmassa utan annan förbehandling än dränering
av överskottsvatten.

3.2 Bitumeningjutping

Industriella anläggningar för ingjutning i bitumen
finns i drift i flera europeiska länder (bl a Sverige)
och även i vissa utomeuropeiska länder (Jaoan, Argen-
tina) .

Bitumenisering i LUWA tunnfilmsindunstare har utveck-
lats i Frankrike och säljs av Sociéte Generale pour les
Techniques.Ett processchema framgår av figur 20. En
sådan anläggning finns bl a vid Barsebäcksverket.

CHEMICALS

.TURBULENT-FILM
vrr.T EVAPORATOR

WASTE

L

VAPORS

BITUMEN
CONDENSER

FILTER

CONDENSATE

Figur 19

BITUMEN PRODUCT IN
1 DRUMS(OR CASKS)

TO STORAGE

Schema för bitumenisering i tunnf.ilms-
indunstare
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En process för ingjutning i bitumen med en extruder
har utvecklats vid Karlsruhe, Västtyskland och
Marcoule, Frankrike. Extruderanläggningar finns dess-
utom bl a i Mol, Belgien och vid Borssele kärnkraft-
verk i Holland. Ett enkelt principschema visas i
figur 20.

WASTElli
(-CHEMICALS

0'L AND !
TAR

SEPARATOR

BITUMEN •^CONDENSER

t»
BITUMEN PRODUCT IN

ORUMS (OR CASKS)
TO STORAGE

CONDENSATE

Figur 20 Schema för bitumenisering i tunnfilms-
indunstare

Bland andra bitumeningjutningsmetoder kan nämnas de
batchvisa processer son används vid kärnkraftverken
i Forsmark och Olkiluoto. Där torkas först avfallet
och blandas sedan med bitumen i ett speciellt kärl
innan produkten tappas på fat.

Bitumenisering är en förhållandevis mogen teknik
och den fortsatta utvecklingen består huvudsakligen
i att förfina existerande tekniker och att kartlägga
sambanden mellan avfallssammansättning, process-
utförande och produktkvalitet.

De omfattande undersökningar som gjorts på många
håll av bitumeningjutet avfall visar på följande
egenskaper hos produkterna

Mekaniska egenskaper

Eftersom bitumenprodukterna har flyt-
egenskaper kan man ej arge värden för
t ex tryckhållfasthet. I stället karakte-
riseras produkten med hjälp av uppgifter
om mjukpunkt, penetration, viskositet etc.
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Värdena för dessa beror på den bitumentyp
som används och på det ingjutna avfallets
egenskaper.

Typiska värden är

mjukpunkt
penetration
viskositet

50 - 80°C
5 - 5 0 vid 25°C

109- 1010centistok

Brand och temperaturbeständighet

flampunkt 250°C (anger den tempera-
tur upp till vilken
materialet kan upp-
hettas över öppen
låga utan risk)

bri nnpunkt

brytpunkt

strålnings-
resistens

utlaknings-
resistens

> 300°C

-li°C -- + 25°C

108- 1010rad absorberad dos

1- 10 cm/d

3.3 Cementingjutning

Cementingjutning används över hela världen för
solidifiering av de flesta typer av låg- och medel-
aktivt avfall.

Exempel på cementingjutningsprocesser är Stock
Equipments System, som sålts till flera kärnkraftverk
i USA (se fig 21) och United Nuclear Industries
med in-line inblandning, som delvis baserats på
systemet för ingjutning i ureaformaldehyd (se fig 22)
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HASTL CHEMICALS

SHIELDING

CAP

J K

Figur 21 System för ingjutning i cement
(Stock Equipment)

OEWATERING
FILTER

« . WATER-FOB RECYCLE

BAG FILTER

PORTLAND
CEMENT

SILO SODIUM
SILICATE TANK

(L3
FEED PUMP

DISPOSABLE
CONTAINER

Figur 22 System för ingjutning in-line mixing
(United Nuclear Industries)
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Vattenfalls - Asea-Atoms cementingjutningssystem
i Ringhals visas i figur 23. Omhlandningen sker där
med "engångsblandare" som lämnas War i kokillen.

Sammanfattningsvis kan sägas att det på marknaden
finns system för cementingjutning som kan fungera
väl och effektivt för solidifiering av avfall som
är kemiskt lämpligt för cementingjutning.

För att uppnå ett bra resultat vid ingjutning med
cement krävs dock stor noggrannhet vid doseringen.
Det är sålunda av största vikt att gjutmassans
konsistens kan styras till önskad styvhet. Margina-
lerna är här små.

I Europa har de senaste åren också utvecklats mobila
system för ingjutning i cement. Eftersom detta är
en förhållandevis ny teknik skall vi beskriva system-
en lite mera i detalj.

Ingjutning i cement med transportabel utrustning

Transnuklear har utvecklat en mobil enhet (DEWA) för
att gjuta in vätskeburet reaktoravfall i cement. En-
heten kan transporteras mellan de olika reaktor-
stationerna och kampanjvis gjuta in det lagrade av-
fallet i oskärmade fat eller i fat skärmade av cv-
lindriska betongkokiller (se figurerna 24 och 25)

Enheten ansluts över en monopump till en lagrings-
tank i reaktorstationen. Man använder en speciell
typ av koppling (s k arguskoppling) av hög tillför-
litlighet. Avfallet kan pumpas i en sluten krets
från lagringstanken i en slinga in i ingjutnings-
enheten och tillbaka till lagringstanken. Från denna
slinya kan man "tappa av" till ett doseringskärl
(50 1).

200 liters fat fylls med torr cement plus eventuella
tillsatser och gjuts fast i betongkokillen, som
transporteras på rullband till ingjutningspositionen.
Där doserar man 50 1 avfall i flera omgångar och blan-
dar om väl för varje gång. När fatet är fyllt med
cementingjutet avfall lyfts blandararmarna upp och
en skiva skjuts fram för att förhindra att det droppar
ned från biandaren på rullbandet. Kokillen med fatet
transporteras vidare till en position där fatet för-
ses med lock. Senare gjuter man cement över fatet
upp till kokillens överkant.



Ventilation
Evaporator
concentrate
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rlCJ.23- System för ingjutning i cement, Ringhals.
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Figur 25 Transnuklears mobila enhet, DEWA,
för cementingjutning
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Avfallskoncentratet som skall gjutas in måste vara
pumpbart och får innehålla upp till 25 % borsyra och
upp till 35 % torrsubstans.

NUKEM/TN har konstruerat en ny mobil enhet kallad
MOWA. Den skiljer sig från DEWA i följande avseenden

MOWA är mera kompakt och väger mindre

faten är försedda med speciella lock och
inbyggda hydrauliskt drivna omrörare (som
lämnas kvar i gjutkroppen). Avfallet dose-
ras till fatet i en ledning som kan anslutas
tätt till locket. Luften i fatet evakueras
genom ett filtersystem.

MOWA har dubbla gjutpositioner, vilket ger
större kapacitet.

Med DEWA har flera ingjutningskampanjer genomförts
vid Gundremmingen (BWR), Biblis (PWR) och Neckar-
westheim (PWR). Se tabell 3-

Tabell 3 Data för ingjutningskampanjer med DEWA

Period Station Typ av avfall v-a'tivitet i avfallet Behållare Antal D°srat t i l l
3 ,n • i 3 ^ <• personalen

( u / i r > f a t / / d

No v
Jan

Mars
April

Maj
Juni

Sept

Sept

Okt

No v

No v

Nov

Nov
Dec

<• personalen
f a t mrem/man/dygr

filterslurry 1,5 x 1011 ( 4,0 ) 200 1 fat* 679

1 dekont lösn 3,7 x 109 (1,0 x 10 l) 200 1 "

2 borsyra

dekont lösn

borsyra

filterslurry

borsyra

borsyra

spec avfalls-
vätska

borsyra

3,0 x 109 (8,0 x 10 2) 200 1 "
2,2 x 1010 (6,0 x 10 )

0"23,3 x 109 (9,0 x 10"2) 400 1 "

1,2 x 109 (3,2 x 10"2) 400 1 "

1.1 x 1011 ( 3,0 ) 200 1 "

2.2 x 109 (6,0 x 10"2) 400 1 "

2,2 x 1010 (6,0 x 10"1) 400 1 "

3,7 x 108 ( 10~2 ) 400 1 "

134

193

42

65

84

63

113

10

1,5 x 1 0 U ( 4,0 ) 200 1 " * 282
2,1 x 1011 ( 5,75 )

10

10

8

10

5

12

8

20

* fat i betongbehållare

a BWR Gundremmingen
b PWR Neckarwestheim
c PWR Biblis A
d Borsyra står för indunstarkoncentrat som

innntin 1 1 p r hnr«»n
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Det avfall som behandlats har varit indunstar-
koncentrat, dekontamineringslösningar och slurry
med filterhjälpmedel men däremot inte jonbytar-
massor. TN hävdar dock att också jonbytarmassor
kan gjutas in med DEWA. Det ingjutna avfallets
aktivitet har varit maximalt 5 Ci/m3, 3 - 4 man
har arbetat med DEWA under ingjutningskampanjerna
och dosan har legat på 10 - 20 mrem/man/skift (vid
avfallsaktiviteter på ca 5 Ci/m3). Kapaciteten har
varit 1,8 - 2,7 m^ avfall/skift vid ingjutning i
skärmade fat och 3,6 - 4,6 m3 avfall/skift vid ingjut-
ning i oskärmade 400 1 fat.

MOWA har ännu inte körts industriellt, men starten
sker sannolikt under 1979. Kapaciteten väntas bli
upp till 10 mVskift.

GNS/STEAG har en mobil enhet, FAFNIR, för ingjutning
av slam och indunstarkoncentrat i cement, principen
liknar den som användes för DEWA. Omblandningen sker
genom att tunnan, som har invändiga blandarblad,
snurras som en tombola. Kapaciteten är 30 - 50 mVvecka
vid enbart dagtidskörning.

Transnuklear ger för sin produkt data för hållfasthet,
som ligger nära de vanliga värdena för cementingjutet
avfall. Se tabell 4. Utlakningsförsck har givit lak-
raten 10"3 - 10"1* cm/d efter 50 dygn.

Tabell 4 Tryckhållfasthet, cementingjutet avfall, TN

Avfall

Ind konc med borsyra

Ind konc utan borsyra

Slurry m filterhjälp-
medel

Jonbytarmassa
(pulverformig)

Jonbytarmassa
(kornformig)

Tryckhållfasthet
kg/m2

340

370

440

260

210

x Vatten-
cementtal

0,40

0,40

0,49

0,67

0,68

beräkningsgrunden är tyvärr oklar
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Polymerimpregnering av cementingjutet
avfall

Cement har en porös struktur, genomsläpplig för
vatten, vilket bl a kan ge en hög utlakning av in-
gjutna radionuklider. Tekniker har utvecklats, bl a
vid Brookhaven National Laboratory (BNL) New York
och vid CNEN, Cassacia Rom, för att täta den porösa
cementstrukturen genom polymerimpregnering. Man kan
på så sätt reducera utlakningen och höja produktens
hållfasthet.

Fig 2 6 visar ett enkelt schema för den process, som
Brookhaven National Laboratory, BNL, använt. Ingjut-
ningen i cement kan ske på olika sätt. Den färdig-
brunna gjutkroppen dränks in med styren och impregne-
ras därmed med ca 8 viktsprocent styren. Temperaturer
på 50 - 70°C används för att inducera polymeristatio-
nen. Styren har bl a valts på grund av sin låga visko-
sitet, vilken underlättar impregneringen av cement-
kroppen.

CEMENT

AQUEOUS
WASTE

MONOMER
STORAGE

MIXER

SOLID
WASTE

CAST
AND

CURED

FORM

»ER
.GE I

MIXER

MONOMER SOAK
INPREGNATION

-«—(CATAUTST

MONOMER
CURE

PIC TO STORAGE

Fig 26 Processdiagram för inneslutning i polymer-
impregnerad cement (PIC) BNL
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Den process, som studerats vid Cassacia, Rom, fram-
går av fig 27.

Den består av fyra steg

1 ingjutning av avfallet i cement och härd-
ning minst 7 dygn

2 faten med cementingjutet avfall placeras
i ugn och dehydreras fullständigt vid 165 C
under vacuum. Ängan kondenseras och konden-
satet samlas i en tank för aktivitetskontroll

3 cementblocken avkyls och impregneras. För
att impregnera hela blocket måste luften i
porer evakueras och monomeren tillföras vid
övertryck av kväve

4 monomeren polyreriseras termiskt vid 85 C i
inert kvävgasatmosfär.

Monomer

Monomer
recovery

tank

I Monomer tonk
[tor impregnation

£/WWVWWWW\A I

60 liter steel drum
ovenX _dehydrotion oven

Disposal

Monompr recovery pump
W*-

Condenser

Condensate
tonk

Exhausted air

To discharge

Figur 27 Pilotanläggning för inneslutning i PIC,
Polymerimpregnerad cement, CNEN, Rom
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Man har byggt en pilotanläggning för tester med
simulerat avfall. Anläggningen fungerar enligt
principerna i fig 27. Ugnen är på 8 kW och rymmer
60 liters fat med cementingjutet avfall. Som monomer
används styren med 2 procent AZBN (azobisisobutyro-
nitrite). För att kunna dehydrera och impregnera
cementblocken på rimlig tid finns ett cylindriskt
hål längs centralaxeln. Det tar cirka 48 h att produ-
cera ett fullständigt polymerimpregnerat block. Man
planerar att reducera den tiden ytterligare genom
vissa modifikationer i anläggningen. Utvecklingen av
PIC vid Cassacia har fördröjts på grund av brist på
medel, men man har planerat och är beredd, att bygga
en pilotanläggning för aktiva försök, som kan påbörjas
1980.

Undersökningar visar att polymerimpregneringen ökar
produktens hållfasthet (upp till 200 %) och minskar
utlakningen med en faktor 10 - 300.



42

1980-01-29

4 JÄMFÖRANDE DISKUSSION OCH UTVÄRDERING

Vi skall i det här kapitlet försöka identifiera vad
som utmärker de olika processerna och deras produkter
och därigenom peka på för och nackdelar med ingjut-
ningsalternativen. Vidare ger de uppgifter om produkt-
egenskaperna som finns tillgängliga en möjlighet att
grovt jämföra de olika typerna av avfallsprodukter
och att ange i vilka avseenden ytterligare information
skulle behövas.

4 .1 Processutformning

De processkarakteristika som är viktiga vid en jäm-
förelse mellan olika system är bl a

kraven på förbehandling av avfallet före
ingjutningen

teknik för omblandning och homogenisering,
processtemperatur

sekundära avfallsströmmar

kapacitet

ev volymreduktion

möjliga störningar, komplikationer och
risker

strålskydd, dosbelastning för personalen.

Det är endast för vissa av dessa punkter som uppgifter
finns för de alternativa ingjutningstekniker som är
under utveckling. En viktig del av utredningsarbetet
är därför att för de olika alternativen också peka på
oklarheter och uppgifter som saknas.

Som en bakgrund och en utgångspunkt sammanfattas i
tabell 4 och 5 huvuddragen för de processer som be-
skrivits i kapitel 3.

Ing^utning i

Processen finns i flera olika utföranden (omblandninrr
i fat med engångsomrörare, in-line statisk omblandnin^,
in-line mekanisk omblandninq) och är förhållandevis
enkel. Genom nroblemen med ofullständia solidifierina
och låa produktkvalitet är metoden emellertid starkt
misskrediterad och ersätts i USA av andra svstem.
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Process & matria

Ingjutn i urea-
formaldehyd (UF)

Utvecklad vid
(marknadsförs av)

Hittnan Nuclear,
United Nucl.
Induatries m fl

ftuvudkarakteristika

- enkel process
- kondensationspolyaerisation med

riak f avspjllkn av fritt vatten
- ltg produktkvalitet

Utvecklingaitatua

- induatriell akala vid kkv i USA
- under avveckling

Ingjutn i polystyren/ STEAG, V-tyskland
divinylbensen

mobil anliiggn (FAMA)
avsedd spec, för komformig
jb-maasa
brandrisk, hantering av atyren

industriell akala vid kkv i
Europa, Även med.medelaktiva
masiot (100 Ci/m )

Ingjutn i vinylester Dow Chemical
(Dow)

fysikalisk inneslutn av avfallet i
en plaat-avfall-eaulaion
bred tolerans för olika avfalla-
kategorier

enkel process men ingen volymreduktion
brandrisk, hantering av styren

aktiva pilotforsuk i full
skala
flera system s&lda i USA

Ingjutn i polyester
eller epoxi (ECOPOL)

CEN, Grenoble
ECOPOL

- torkning eller awattn. av avfallet
före ingjutning

- volymreduktion av vltskeformigt avfall

- viss brandrisk, hantering av atyren

aktiv pilotanläggning i Crenoble
sedan 1975
fullakalig pilotanläggning under
idrifttagning vid SENA-SHOOZ

Ingjutn i polyester- Wash.State Univ.
emulsion (water- Pullman, USA
extensible polyeater)

liknar Dow'» proceas
in-line blandning av avfall och
polyester

- inaktiv pilotanläggning

Inert Carrier Rad-
waste Proceas (ICRP)

United Te**v ~nlogies - avdrivning av avfallets vatten vid
Sunnyvale, USA insprutning i het ailikonolja

- volymreduktion av såvll vätske-
avfall som jb-massor

inaktiv pilotanläggning
fullakaledeaign framtagen i
samarbete m General Electric

Ingjutn i polyester/
cement-blandning

CEGB-BP Chemicals
United

vattnet i avfallet initierar polyesterns
hilrdning och bildar samtidigt betong

- laboratorieförsök

BitumeninRJutning

Ingjutn i polyeteO

Marcoule, Karls-
ruhe m fl
SGN, Frankrike
Werner and Pflei-
derer m fl

Werner and Pflei-
derer

avdrivning av avfallets vatten under
inblandning i »malt bitumen (140-200 C)

volymreduktior
vias brandrisk

liknar bitumeningjutning, men polyeteo
har högre viskositet

industriell akala i stor
omfattning

industriell sk«la i begränsad
omfattning

Cementingjutning Stock Equipment, - enkel process
United Nucl Ind. - ingen volymreduktion
ASEA-ATOM m fl - stabil produkt med visa egenaklrmning

- svlrigheter med komformig jb-maasa
och boratavfall

induatriell skala i ator
omfattning
finns även mobila system

Polymerimpreftnerad
cement

Brookhaven Nat.lab.
Hew York
Catsacia, Rom

ökad hallfasthet och minskat utlakning
för produkten
lig kapacitet vid fullständig impreg-
nering av atörre block

- fullskaleförsök vid BNL

- inaktiv pilotanläggning vid
Cassacia, Rom

Tabell 4 Huvudkarakteristika och utvecklingsstatua för olika
ingjutningsprocesser
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Tabell 5. Karakteristiks för olika ingjutningsprocesser

Process & matris Förbehandling
Teknik för om-
blandning och
hotnogenisering.
Processtemperatur

Sekundära
avfalls-
strömmar

Volymförändring
Vätske-j jonbytar
avfall | massor

Ingjutning i
urea-fonnaldehyd

Ev pH-justering

Ingjutning i i Awattning
jpolystyren/divi- ;
jnylbensen i

jlngjutmng i
jvinylester
I(DOW)

Ingjutning i
polyester e l .
epoxi (ECOPOL)

Tngjutn i
polyester-
jemulsion (Wash.
jstate Univ.)

jlnert Carrier
;Radwaste Proc.
i (United Techn.)

Bitumen-
'ingjutning

Ingjutning i
jpolyeten

iCement-
'ingjutning

Ev kemisk
til lsats

- indunstning
t i l l torrhet

- mättning av
jb-massor,
awattning

Ev pH-justering
+ kem.tillsats

Indunstn. t i l l
torrhet i het
silikonolja

- ev. kem.tills.
+ pH-just.

- ev. torkning

Ev. kem. t i l l -
satser

Ev. kem. t i l l -
satser

- omblandn. i fat
- låg viskositet i
- rumstemp

exoterm 30-40°C !

Injicering av '
plasten i bädd av
jb-massa, resedi-
mentation. Rumstemp
exoterm 60-80°C \

- Mekanisk omrörn.
i fat

- Emulsion
- Rumstemp,

exoterm 60-80°C

- omblandn i spec,
kärl eller fat

- rums t emp
exoterm 60-80°C

- emulsionsbildn.
ev in-line

- rums temp exoterm
60-80°C

- avspjälkn.
av vatten

1.5-2

1.5-2

kondensat '0.2-0.3
lösn fr för-
behandl. av
jb-massor

i 1.5-2

- in-line blandn.
m epoxi

o, 3

0.7

0.2-0.4 1.5-2

Kondensat m 0.2-0.3
spår av

- 150-180wC silikonolja ; ;

- kontinuerlig, ex- Kondensat
truder + tunn- ,
filmsindunstare

- batchvis
- 150-180°C

- kontinuerlig i Kondensat
extruder :

- 205°C !

- mekanisk omrörn. - '1.5
i fat eller annan j
behållare \

- fattumlare i
- in-line '•
- rumstemp. j

exoterm 50-120°C ,

0.4-0.5 1.5-2

3-4

Kvoten volym färdig produkt/volym avfall
Vätskeavfall: 20 viktsprocent TS-halt
Jonbytarmassor: avvattnade till 50 viktsprocent TS-halt
Olika skärmningsbehov har ej beaktats.
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De viktigaste fördelarna med metoden är

- enkel och billin orocess

möjliahet att innesluta större volvmsandel
avfall än vid cementingjutning

- endast svagt exotermisk reaktion.

Nackdelarna är

- avsDJälkning av fritt surt vatten

- risk för sedimentation och separation av
avfallsämnen och urea-formaldehvd på qrund
av UFs låga viskositet,

begränsad lagringstid för UF (2-3 månader)

låg produktkvalitet (se kanitel 4.2)

Utvecklingen av STEAGs metod har delvis skett med
stöd av EGs forskninasproaram för aktivt avfall.
Som framgår av kapitel 3.1 har man nått betydande
kommersiella framgångar de senaste åren genom avtal
om kampanjkorningår vid kärnkraftverk på kontinenten.
En avsedd vidareutveckling av metoden, med stöd av
EG, för användning också för pulvermassor och fast
avfall har emellertid avbrutits. Den betvdande insats,
som skulle krävas, har inte ansetts motiverad.

De viktigaste fördelarna med processen är

mobil anläggning med industriella drift-
erfarenheter med medelaktiva jonbvtarmassor

mvcket god kompatibilitet mellan jonbytar-
korn och matrismaterial.

Nackdelarna är

kräver hantering av styren och andra brand-
farliaa ämnen.

Reaktionen är exotermisk och kräver noggrann
dosering av de olika tillsatserna för att
polvmerisationen skall ske lugnt.

Vidare kan man sätta frågetecken för om den an-
vända tekniken för dosering av styren till be-
hållaren ger en helt homogen produkt. Stvren in-
jekteras från botten in i bädden av jonbytarmassa;
ingen mekanisk omblandning sker. Möjligheterna till
störande inverkan på polvmerisationsprocessen från
föroreningar i jonbytarmassan (crud) är en oklar
ounkt.
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Dow's polvmer väntas ersätta urea-formaldehvd som
solidifieringsmatris vid amerikanska kärnkraftverk.
Dow marknadsför också på Europa. Den Processutrust-
ning som behövs är ännu inte fullt utvecklad och
utprovad men kan förväntas komma fram relativt snabbt.

De viktigaste fördelarna med metoden är

enkel process med ett minimum av förbehand-
lina av avfallet

bred tolerans för olika avfallskateqorier.

Nackdelar är

kräver hanterina av brandfarliga och giftiga
ämnen (stvren)

ger inaen volvmreduktion eller avvattnina.

Oklart är bl a hur känslig processen är för att
katalysator, accelerator, ev andra ämnen och avfall
tillsätts emulsionen i lämpliga proportioner och med
lämpligt flöde för att inte emulsionen skall brvtas
ned eller sluta bildas.

Det ligger ett omfattande utvecklingsarbete bakom
denna process. Också i detta fall bl a med stöd
från EG.

Som fördelar med processen kan nämnas

volvmreduktion av vätskeformigt avfall
aenom indunstning och torknina vid för-
behandlinaen,

god kompatibilitet med jonbytarmassor och pre-
parerat pulver från förbehandlat vätskeformigt
avfall.

Nackdelar är

kräver omfattande förbehandlinq

viss brandrisk (hanterina av stvren).

i
Oklart är bl a om man kommer att kunna behandla av-
fall med betvdligt högre aktivitetskoncentration än
vad man har haft i Grenoble utan att få för höga
doser till personalen. Anläganingen i Chooz och en
pilotanläggning i Janan är avsedda också för medel-
aktiva jonbvtarmassor. Den första tiden kommer emeller-
tid dessa anläggningar att köras med låqaktivt avfall,
varför det kan dröja vtterlicrare 1-2 år innan man
har tillräckliga erfarenheter av behandlina av medel-
aktivt avfall i industriell skala.
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Möjligheterna att köra orocessen med eDoxi i stället
för polyester verkar lovande. Däriaenom skulle man
slipoa mvcket av brand- och explosionsriskerna. Man
samarbetar med CIBA- GEIGY för att finna lämpliaa
epoxisystem med bl a låg viskositet. Det är ännu
oklart vilken plasttvp som vid en totalbedömnina
(nrocesseaenskaper, produktkvalitet, kostnader) är
den bästa.

USA

Det intressantaste med den orocess som studeras vid
Washington State University och som liknar Dow's
metod är de omfattande produktundersökningarna och
den öppna redovisninaen av resultaten. Processtekniskt
är det av visst intresse att man studerar kontinuerlia
in-line emulsionsbildnina och inblandning av avfallet.
En sådan teknik kan cre höq behandlingskapacitet. Man
kan inte räkna med att processen utvecklas så att
den blir kommersiellt tillqänalig, om inte något kraft-
bolag eller annan kärnkraftindustri engagerar sig i
utvecklingen. Det verkar för närvarande osannolikt
att så blir fallet, även om man diskuterat saken med
United Nuclear Industries, som avböjt, och med
kanadensarna (Ontario Hvdro), som visat visst intresse.

Processen omfattar en del "nva" och intressanta eaen-
skaper, bl a inblandnina av ett litet *löde avfall
i ett stort flöde av het inert silikonolja under
turbulens och användande av enoxi som solidifierinas-
matris.

De viktiaaste fördelarna är

Metoden ger en volvmreduktion, vatten för-
ångas för vätskeformiqt avfall, och jonbvtar
massa brvts delvis ned kemiskt, och volvmen
minskas med ca 35 % från volvm avvattnad
massa till volvm epoxiingjuten produkt.

Inga brand- eller explosionsrisker

Nackdelar är bl a

Relativt komplicerad process, som sker vid
förhöjd temperat-ir, innefattar nedsmältnina
av epoxi, in-line blandning och fasseparation
silikonolja-epoxi.

Man kan hoppas att United Technologies och General
Electric i samarbete med något kärnkraftverk bvgger
en aktiv prototypanläaaning. Därigenom skulle så
småningom bättre underlag finnas för att bedöma denna
intressanta process.
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Informationsunderlaget om denna metod, som endast
utprovats i labskala, är för maaert för att en
närmare kommentar eller bedömning skall kunna aöras.

Den här utredningen omfattar inte någon mera detaljerad
genomgång av redan "färdiqutvecklade" ingjutningstek-
niker, som t ex bitumeningjutning. Man kan peka Då
följande skillnader eller likheter i förhållande till
Diastingjutningsprocesserna.

Bitumeningjutningen aörs vid höqre temperatur
(140-200° C) än nlastingjutninaarna (50-80°C
under exotermen), frånsett United Techn.
orocess (150°C).

Resthalten vatten i bitumeriDrodukten är < 1 %
medan den för ingjutning i polyester resp
polystyren/divinylbensen för exempelvis
ECOPOLs och STEAGs processer är ca 50% vid
ingjutning av jonbytarmassor.

För de vanligaste bitumeninajutninasorocesserna
sker förångninaen av vatten och inblandninaen
av avfallsämnena i bitumen i ett gemensamt
processsteg.

Den relativt höea nrocesstemperaturen kan
innebära viss brandrisk, men man har mindre
problem med material och ånqor (styren),
som är lättantändliga pller giftiga.

Vid ingjutning i 200 liters fat stelnar pro-
dukten och når rumstemperatur på storleks-
ordningen nåaot dvgn, vilket är ungefär det-
samma som för Dolvcstercrocessena.

Metoderna för ingjutning i polyeten liknar metoderna
för ingjutning i bitumen. En skillnad är att polyeten
kan lagras kallt i granulerad form. Vidare är polyeten
olösligt i organiska lösningsmedel vilket försvårar
en rengöring av processapparaturen. Det är inte tro-
ligt att polyeten får en ökad användning på bekost-
nad av bitumen.

Cement ing. lutning

Gemensamt för cementinajutningsprocesserna jämfört
med plastingjutningarna är att brand eller explosions-
risker saknas och att processen sker vid rumstemperatur
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och åtföljs av värmeutveckling när Drodukten "brinner",
liksom för de flesta processerna vid härdningen.
Cementingjutning ger vidare en större volvm och höare
vikt avfall än plastingjutning.

Polymerimpregnering av cementingjutet avfall är för-
hållandevis komplicerat och tidsödande, om man efter-
strävar en fullständig impregnering av hela cement-
kroppen. Troligen är det intressantare med en enklare
teknik, där endast ett yttre skikt av cementkroppen
impregneras. Ett sådant förfarande kan ändå ge ett
gott extraskvdd mot utlakning och mekaniskt sönderfall.
Sådana enklare tekniker för polvmerimoregnering av
cementingjutet avfall har studerats vid Brookhaven Nat.
Laboratorv, men någon systematisk utveckling för till-
lämpning i stor skala sker inte.

Ekonomi

Under arbetet har vi fått tillgång till kostnads-
uppgifter för vissa processer, anläggningar eller
matrismaterial, men eftersom de berör system under
utveckling och utprovning och är mycket preliminära
ger de inte tillräckligt underlag för kostnadsjämförel-
se av olika alternativ. En sådan ekonomisk jämförelse
har heller inte ingått i uppdraget.

De uppgifter vi har är sammanställda i tabell 6.

Tabell 6 Kostnader för matrismaterial och ingjut-
ningsanläggningar

Matris
Kapitalkostnad för solidi-

Kr/kg fieringsanl (ej byggnad)
Mkr Kapacitet (l/h)

Urea-iormaldehyd 1,5-2 5

Polystyren/divinylbensen 4 -

Vinylester (DOW) 5 - 1 0

Polyester (ECOPOL)

Polyesteremulsion ^
(Wash. State Univ)

Epoxi (Unit. Techn.) - 2,5-5

Polyester/cement -
(BP Chemicals Ltd)

Bitumen '^ 1 7 - 1 0

Polyeten 2

Cement % 0,2 4 - 5

150

200 - 300

3)

4)

300

100

200 - 300

1) United Nuclear Industries
2) STEAG (FAMA)
3) SGN (LUWA)
4) STEAG (Fafnir)
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4.2 Produktegenskaper

Med de höga krav på säkerhet, som gäller vid hantering
av aktivt avfall, är ingjutningsproduktens egenskaper
av stor betydelse vid valet av solidifieringsmetod.
Vilka egenskaper hos produkten, som därvid är viktiga,
beror på hela hanteringssystemets utformning (inkl
slutförvaring).

Idealet i det här sammanhanget vore om man, för de
processer som tidigare beskrivits, i tabeller och dia-
gram kunde ange uppgifter och värden för de olika
produkternas egenskaper, jämförbart uppmätta på prov
med ingjutning av de viktigare avfallskategorierna.
Som framgår av kapitel 3 är underlaget för en sådan
jämförelse mycket begränsat. De olika processernas
produkter har vanligtvis karakteriserats endast i
begränsad omfattning och ofta under förhållanden
(avfallstyp, mätmetod etc), som inte är direkt jäm-
förbara. Vi skall ändå i det följande försöka göra
vissa bedömningar och jämförelser av olika produkters
kvalitet. De skall ses mot bakgrund av vad som sagts
ovan.

En vanlig uppdelning av produkteger.skaperna är

Fysikaliska egenskaper
Kemiska och kemiskt-fysikaliska egenskaper
Radiokemiska egenskaper

Fysikaliska_§2§nskager

Fysikaliska egenskaper, som direkt eller indirekt kan
säga något om hur påfrestningar och yttre förändringar
under hanteringen (tryck, temperatur, fuktighet etc)
kan påverka avfallsprodukten, är bl a

Mekaniska egenskaper
Täthet
Homogenitet
Porositet och permeabilitet
Värmeledningsförmåga
"Väderbeständighet"

De fysikaliska egenskaper, som oftast rapporteras,
är täthet och tryckhållfasthet, ibland också drag-
böj hållfasthet.

Tabell 7 visar tryckhållfasthetsvärdena för några
olika fall med ingjuten jonbytarmassa.

Tabell 7

Matris ^

Epoxi (ECOPOL) 285
Polyester (ECOPOL) 200
Water-extensible polyester 100-200
Vinylester (DOW) 124
Urea-formaldehyd 10
Pol/eten 200-300
Cement 100-250
Bitumen ej formstabilt
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Värdena är beroende av halten jonbytarmassa i provet,
men de värden som anges i tabellen torde gälla unge-
fär samma halt (50-65 % avfall) och avspeglar grovt
de olika produkternas mekaniska egenskaper. Polystyren/
divinylbensen (STEAG), som inte finns med i tabellen,
kan förmodas likna FCOPOLs polyester i sina mekaniska
egenskaper; möjligen är STEAGs produkt sprödare. En
annan slutsats man vågar dra är att epoxiingjutning-
arna och ECOPOLs polyesterprocess ger produkter med
bättre mekaniska egenskaper än de plastprocesser (bl a
DOW), där man innesluter vått avfall i en mikrocell-
struktur.

Tätheten för plastingjutet avfall ligger på ungefär
samma värden som för bitumeningjutet avfall, 1.05-
-1.3 g/cm jämfört med 1.7-3 g/cm för cementingjutet
avfall. Värmeledningsförmågan är också ungefär den-
samma för plast- och bitumeningjutet avfall; 0.1-
-0.2 kcal/hm C, medan den för cementingjutet avfall
är 0.7-1.5 kcal/hm°C.

Formbeständigheten i vatten eller vid temperatur-
cykling anges vanligen som mycket god för plastingjutet
avfall. Svallning av ingjutna jonbytarmassor vid expo-
nering av produkten för vatten har t ex inte rappor-
terats. Dels är plastprodukterna mycket täta, vilket
minskar diffusionen av vatten in i matrisen, dels är
jonbytarkornen i plastmatrisen vanligtvis inte så
uttorkade som de är i cementmatrisen och bitumen-
matrisen (50 % vattenhalt i kornen jämfört med ca
30 % resp < 1 % i cement- respektive bitumenfallet).

Kemiska_och_kemisktifYsikaliska_egenskap_er

Viktiga kemiska och kemiskt-fysikaliska egenskaper är

Lakningsresistens
Brandhärdighet
Resistens mot nedbrytning i olika miljöer

Tabell 8 visar i vilka intervall rapporterade utlak-
ningsvärden ligger.

Tabell 8 Intervall för rapporterade utlaknings-
värden (för Cs, Co, Sr)

M§tEiS ytlakningsresistens_cm/d

Epoxi (ECOPOL)
Polyester (ECOPOL)
Vinylester (DOW)
Polyesteremulsion
(Wash. State University)
Urea-formaldehyd
Polyeten
Bitumen
Cement
Polymerimpregnerad cement

10~
io"J

10~
10-4
10.4
10-2
10-4
10 q

1 1 
1

1 
O

1 
1

" 10_4
- 10 4

-4
" 10~4

" 10-6
' 10-6
" loj
- 10~7
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Värdena kan tas som en grov indikation på de olika
produkternas kvalitet ifråga om utlakningsresistens.
Rangordningen i detta hänseende blir då epoxi/polyester-
- bitumen/polyeten - vinylester/polyesteremulsion -
- cement - ureaformaldehyd.

Ingjutningsprodukter, som utsätts för öppen eld
eller hög temperatur, kan antändas, smälta eller
brytas ned kemiskt-fysikaliskt.

Produkterna från de plastingjutningsprocesser, som
diskuterats i kap. 3, är svårantändliga eller kan
göras svårantändliga genom tillsatser. I regel smälter
eller antänds de inte då de utsätts för eld eller hög
temperatur utan bryts så småningom ned kemiskt-fysi-
kaliskt. Polystyreningjutet avfall har sämre brand-
härdighet än epoxi eller polyesteringjutet avfall.

Bitumen smälter vid 100-150°C och antänds vid en
temperatur på 300-350°C.

Cement förlorar vid upphettning först sitt kapillär-
vatten; vid högre temperaturer (>200°C) avgår även
kemiskt bundet vatten och produkten vittrar lätt
sönder.

Rangordningen med avseende på brandhärdighet är
cement-epoxi/polyester-polystyren-bitumen.

Endast enstaka försök har rapporterats ifråga om lång-
sam nedbrytning av avfallsprodukter under olika lag-
rings- och slutförvaringsmi1jöer. De visar på god
resistens hos de flesta plastprodukterna (epoxi,
polyester, polystyren, vinylesteremulsion) mot mikro-
biologisk eller kemisk nedbrytning.

De radiokemiska egenskaperna för ingjutningsprodukterna
omfattar

Ändring av fysikaliska och kemiska egen-
skaper genom inverkan av joniserande strålning

Radiolysgasutveckling.

Joniserande strålning kan påverka plastingjutna pro-
dukters egenskaper genom att åstadkomma ytterligare
tvärbindningar i matrisen, vilket exempelvis kan öka
produktens hållfasthet (se fig 18 sid 26) eller genom
gradvis nedbrytning och sönderdelning av strukturen.
Det är inte ovanligt att "positiva" effekter (ökad
tvärbindning) överväger upp till en viss dos, medan
nedbrytningen därefter sker relativt snabbt. Av de
plastprocesser, som diskuterats i kapitel 3, har
rapporterats några radiokemiska egenskaper för
ECOPOLs system med polyester eller epoxi och Wash.
State University's system med polyesteremulsion.
Dessa resultat tyder på att produkternas fysikaliska
och kemiska egenskaper inte nämnvärt försämras för
doser upp till ca 109 rad.
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För polyeten finns också, delvis motstridande, upp-
gifter om strålningsbeständigheten. Enligt vissa
undersökningar är bestrålningsresistensen sämre än
för bitumen medan andra finner att den är samma för
polyeten och bitumen. De värden som anges ligger i
intervallet 107 - 109 rad.

Bitumen är det matrismaterial som har undersökts
mest med avseende på radiokemiska egenskaper. För-
ändringar i volym, porositet, viskositet, penetration,
mjukpunkt och lakningsegenskaper har undersökts.
Resultaten är svåra att sammanfatta, eftersom de bl a
är beroende av bitumentyp, inneslutet avfall och an-
vänd doshastighet. Betydande förändringar i produktens
egenskaper sker efter en integrerad dos på 10 -1010

rad; oxiderade bitumentyper har vanligen den högre
strålningsresistensen, medan destillerad bitumen är
mera strålningskänslig.

Försök vid bl a Brookhaven National Lab, har visat
att cementingjutet avfalls (saltkoncentrat) egenskaper
inte påverkas nämnvärt vid en integrerad dos på 10
rad. Det är emellertid möjligt att höga stråldoser
kan minska tvärbindningsgraden i ingjutna jonbytar-
massor med ökad svällningsbenägenhet som resultat.

Radiolysgasutvecklingen i olika avfallsprodukter om-
fattar i första hand vätgas f H 2 ) , men även andra gaser
kan bildas (CO2, CH4, H2O2t CO, - - - ) . Utvecklingen
av radiolysgas kan påverka produkten eller dess om-
givning på flera sätt: svallning, blåsbildning, korro-
sion, avgivning av gasformig aktivitet med exempel-
vis tritium eller C\$, tryckuppbyggnad, nedbrytande
eller på härdningen störande inverkan.

Tabell 9 ger värden för den volym gas, som ut-
vecklas i några olika avfallsprodukter.

Tabell 9 Radiolysgasutveckling för några olika
avfallsprodukter

q
liter_2as/k2_avfall_gch_5_10 rad

Epoxi (ECOPOL)
Polyester (ECOPOL)
Bitumen
Cement
Polyeten

22
61
10-50
10-50
50-200

Vanligen är vätgas och koldioxid de dominerande
komponenterna i gasen.

För flera av de ingjutningsmetoder som presenterats
i kapitel 3 har inga värden rapporterats om radiolys-
gasutvecklingen i produkterna. Tabell 7 visar på att
vissa epoxisystem skulle kunna ge den lägsta radiolys-
gasbildningen; i övrigt är det svårt att dra några
slutsatser.
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Det framgår tydligt av redovisningen i detta avsnitt
och i kapitel 3 att det saknas uppgifter eller råder
oklarhet på många punkter om de olika ingjutnings-
processernas produkter. I tabell 10 anges några
exempel på vilka ytterligare uppgifter om produkt-
egenskaperna som är önskvärda.

Tabell 10

Exempel på uppgifter som saknas eller är
oklara för några olika avfallsprodukter.

Matris

Polystyren/divi-
nylbensen
(STEAG)

Vinylester (DOW)
Polyesteremul-
sion (Wash.St.
Univ.)

Epoxi (United
Techn.)

Polyester, epoxi
(ECOPOL)

Exempel på oklara eller saknade uppg.

Inga kvantitativa produktdata i
officiella rapporter.
Speciellt intressant:

olika avfallsämnens kompatibilitet
med matrismaterialet,
radiolysgasprodukter som kan störa
(inhibera eller accelerera) härd-
ningen (ex. väteperoxid),
mekaniska egenskaper och brand-
härdighet.

- radiokemiska egenskaper
mikrocellstrukturens långtids-
stabilitet
läkning som funktion av avfalls-
typ och lagringstid (produkten
torkar ut under lagring)

radiokemiska egenskaper
utläkningsresistens

- kompatibilitet med olika
avfallsämnen
svallning av ingjutna jonbytar-
massor och salter

svallning av ingjutna jonbytar-
massor och salter
produktegenskapernas beroende
av vattenhalt i ingjutet avfall
(gäller främst jb-massor)
verifiering av tidigare
rapporterade data.
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Utvecklingstendenser i olika länder

Det finns i dag ingen enhetlig tendens när det gäller
val av nya solidifieringssystem i olika länder. För
kärnkraftverk är cementingjutning fortfarande den
vanligaste metoden men användningen av bitumeningjut-
ningssystern har ökat de senaste åren. Plastingjutning
sker ännu mest i enstaka pilotanläggningar eller vid
vissa kampanjer.

En radikalt annorlunda teknik, förbränning eller kalci-
nering i svävbädd, har introducerats av företag i USA
och sålts till några kärnkraftverk. Det dröjer dock
ett par år innan man får drifterfarenhter från till-
lämpningen vid kärnkraftverk.

Vi skall kort beröra tendenserna i några olika länder.

Frankrike

Tekniken för bitumeningjutning är utvecklad i Frankrike
(parallellt med Västtyskland) och används vid forsknings-
centra som Marcoule och Cadarache. Också för upparbet-
ningsanläggningen i la Hague planeras bitumeningjutning
i extruder av medelaktivt avfall. Kärnkraftverken i
Frankrike använder däremot inte bitumeningjutning.
Det franska kraftbolaget EdF (Electricité de France)
har valt cementingjutning för sin serie av tryckvatten-
reaktorer. Systemet som har utarbetats av EdF använder
engångsblandare i cylindriska behållare med en vägg-
tjocklek på 15 - 4 0 cm beroende på skäimningsbehovet.

Den vid CEN, Grenoble utvecklade tekniken för ingjutning
i polyester utprovas, som nämnts, av EdF vid kärnkraft-
verket SENA-CHOOZ.

Inom atomenergikommiseriatet, CEA, sker utvecklings-
arbete på bitumeningjutning vid Marcoule och Cadarache
medan cementingjutning studeras vid Saclay. Också
Sociéte Generale pour les techniques Nouvelles har
utvecklingsarbete igång bl a kring tillsatser av
mineralfibrer eller polymerer till cement. Lite är
dock känt om detta arbete.

Tyska kärnkraftverk har använt såväl cement som bitumen,
polyeten och polystyren/divinylbensen för solidifiering
av reaktoravfallet.

Användningen av olika ingjutningsmetoder är f n oklar.
Deponering i Asse har stoppats för ett omfattande
licensieringsförfarande (Planfeststellungsverfahren).
I väntan på att villkoren för deponering i Asse blir
fastställda avvaktar tysk kraftindustri med att välja
solidifieringsmetod för sitt avfall.
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Storbritannien

Kraftbolaget CEGB, Central Electricity Generating
Board, har låtit lagra avfallet vid de olika reaktor-
stationerna.

De senaste åren har kärnkraftinspektionen (Nuclear
Installations Inspectorate, Nil) krävt att CEGB solidi-
fierar slam från brånslebassangreningen vid Trawsfyndd
och Hinkley Point "A". Därför kommer man att gjuta
in detta avfall i cement och packa det för sjödumpning.

Slam och jonbytarmassor från bränslebassängrening är
en dominerande avfallskategori i de engelska magnox-
reaktorerna. CEGB startade 1978 ett omfattande projekt
för att utvärdera och utveckla nödvändig teknik för
en solidifiering av avfallet från bolagets kärnkraft-
verk (magnox, AGR och framtida PWR-reaktorer). Pro-
jektet omfattar bl a

Utveckling av solidifieringsmedium
Utveckling av omblandardesign
Utveckling av avvattning/förbehandlingsteknik
Utveckling av teknik för kvalitetskontroll.

Projektet skall vara avslutat till våren 1980.

övriga_eurgp_eiska_ länder

Ingjutning i cement förekommer bl a i Belgien, Holland,
Italien,Schweiz och Sverige. Anläggningar för bitumen-
ingjutning finns i Belgien, Finland, Östtyskland,
Schweiz och Sverige. Italien och Spanien har också
planerat att använda urea-formaldehyd men förhandlar
nu i stället med DOW Chemical om att använda DOWs
vinylesterplast.

Myndigheterna i Schweiz har begränsat tillåtet
aktivitetsinnehåll för bitumeningjutet avfall till
1 Ci/fat (̂  8 Mrad integrerad dos). Orsaken uppges
vara risken för knallgasbildning på grund av radiolys.

Canada

Kraftbolaget Ontario Hydro studerar olika alternativ
för solidifiering och lagrar tills vidare bl a jon-
bytarmassor i avvattnad form vid en central lagrings-
station vid Bruce kärnkraftverk.

USA_

Endast ett mindre antal av de amerikanska kärnkraft-
verken har tidigare solidifierat sitt avfall. Man har
kunnat skicka avfallet i avvattnad form eller absor-
berat på exempelvis vermikulit till marknedgrävnings-
platser. Numera krävs att avfallet solidifieras. Cement-
ingjutning och ingjutning i urea-formaldehyd är de
vanligaste metoderna. Bitumeningjutning förekommer inte.
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Werner and Pfleiderer har emellertid sålt sin extruder-
anläggning till tre kärnkraftverk i USA (Midland,
Palisades, Nine Mile Point).

Tendensen är bort från användning av urea-formaldehyd
och mot användning av mera utvecklade cementingjut-
ningssystem (Stock-Equipment). Plast (DOW Chemical)
och bitumen (Werner and Pfleiderer) är på väg in på
på marknaden. Vidare har man för en del kärnkraftverk
valt tekniken med kalcinering och förbränning i sväv-
bädd (Newport News Industrial Corp. och Aerojet
Energy Co).

Sammanfattningsvis kan sägas att det i USA vid sidan
av en beprövad teknik (cement) finns flera nya relativt
oprövade metoder under utveckling. Osäkerheten kring
vilken av dessa som bör väljas illustreras av att
vissa kraftbolag köper flera olika metoder till sina
kärnkraftanläggningar (exempelvis svävbäddsbränning
för Nine Mile Point 1 och bitumen för Nine Mile Point 2)

Uppgifterna om de olika processernas produkter är ofta
mycket ofullständiga. En av orsakerna till detta kan
vara att de företag som utvecklat och marknadsför
processerna koncentrerat sig på ekonomin och process-
tekniken och kunnat nöja sig med att redovisa begrän-
sade kvalitativa upplysningar om produkternas egen-
skaper. Framför allt har så varit fallet i USA.

En skärpt inställning från myndigheternas sida kommer
emellertid att leda till att man i framtiden måste ut-
föra mera detaljerade produktundersökningar. Sålunda
utnyttjar amerikanska kärnkraftinspektionen, NRC,
fristående laboratorier som Brookhaven Nat. Laboratory
för att få jämförande produktundersökningar utförda.
I Frankrike finns en nyinrättad byrå för process- och
produktkontroll (Bureau Evaluation et Contröle des
Confinements, BECC), som med hjälp av CEAs olika
laboratorier och experter tekniskt värderar och under-
söker nya ingjutningsprocesser och produkter, innan
de införs vid kärntekniska anläggningar. Även i andra
länder och i internationella organisationer (IAEA, ISO)
betonas behovet av produktkarakterisering och allmänt
accepterade metodiker och mätmetoder för detta.
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INFORMATIONSUNDERLAG

Den information som presenteras i rapporten har in-
hämtats i offentliga rapporter kompletterad med kon-
takter med olika experter och företag.

Kontakter

Följande resor har gjorts inom uppdraget:

- Besök hos W Batsberg Pedersen, Risö,
1979-11-11, som är plastexpert och deltar
som Danmarks representant i EG-samarbetet
kring ingjutning i plast.

Besök i USA 25 okt - 6 nov 1979. Se Studs-
vik Arbetsrapport Kl/4-79/91.

Besök i Grenoble och Cadarache, Frankrike,
21 - 23 nov 1979.

Dessutom har information, bl a interna rapporter, er-
hållits genom brev och telefonkontakter med olika
personer.
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