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Rapporten innehåller en genomgång av olika tekniker

för förbränning av radioaktivt avfall. Några av de

viktigaste och modernaste anläggningarna beskrivs.

I tabellform ges kortfattade uppgifter om för-

bränningsugnar för aktivt avfall i olika länder.

Problem, erfarenheter och utvecklingstendenser

diskuteras.
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SUMMARY

In this study, made on contract for the Swedish

Nuclear Power Inspectorate, different methods for

incineration of radioactive wastes are reviewed.

Operation experiences and methods under develop-

ment are also discussed.

The aim of incineration of radioactive wastes is

to reduce the volume and weight of the wastes.

Waste categories most commonly treated by incine-

ration are burnable solid low level wastes like

trash wastes consisting of plastic, paper, protec-

tive clothing, isolating material etc. Primarily,

techniques for the incineration of this type of

waste are described but incineration of other

types of low level wastes like oil or solvents

and medium level wastes like ion-exchange resins

is also briefly discussed.

Incineration of radioactive wastes has been prac-

tised since the beginning of nuclear energy develop-

ment in the 1940s. The report contains tables with

condensed data on incineration plants in different

countries. Some of the most important and modern

plants are described in more detail.

Problems encountered, experiences and new develop-

ments are reviewed. The most important problems in

incineration of radioactive wastes have been plugg-

ing and corrosion of offgas systems, due to incom-

plete combustion or combustion of materials like

rubber and PVC giving rise to corrosive gases,

combined with inadequate materials of construction

in heat-exchangers, channels and filter housings.
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1. UTREDNINGENS SYFTE OCH GENOMFÖRANDE

Utredningen syftar till att ge en samlad redovisninq

av olika förbränningstekniker för aktivt avfall och

av drifterfarenheter vid existerande anläggningar.

I rapporten diskuteras problemen vid förbränning

av aktivt avfall och utvecklingstendenserna inom

området.

Rapporten skall vidare ge ett bakgrundsmaterial

för myndigheternas arbete vid granskning av för-

bränningsanläggningar i landet.

Arbetet har genomförts med hjälp av en litteratur-

genomgång och genom kontakter och diskussioner med

experter och företag. Se referensförteckningen i

bilaga 1.
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2. ELEMENTÄRT OM FÖRBRÄNNING

Förbränning är en snabb exotermisk kemisk reaktion

mellan ett ämne och syre. De dominerande slutproduk-

terna ur volymssynpunkt vid reaktionen är koldioxid,

vatten eller vattenånga och aska (oxider av det för-

brända materialets olika element).

Förbränning av fast radioaktivt avfall omfattar primärt

förbränning av ånga och gaser som uppstår
vid en termisk sönderdelning av avfallet i

förbränning av kvarvarande tjära.

Nödvändiga villkor för att få en fullständig för-

bränning är

a)

b)

c)

d)

tillräckligt lång uppehållstid i för-
bränningszonen

tillräckligt hög temperatur

god omblandning

tillgång till syre.

För varje kemisk reaktion krävs tid för att den

skall ske. Vid förbränning sker huvuddelen av oxida-

tionen i gasfas. Uppehållstiden i förbränningszonen

måste vara tillräcklig för att en syremolekyl skall

hinna "krocka" och (om energin är tillräcklig) rea-

gera med en molekyl CO, H 2, CH. etc.

Vid ökande temperatur ökar antalet kollisioner per

tidsenhet och den energi med vilken kollisionen sker,

Sannolikheten för en kemisk reaktion ökar alltså

snabbt med ökande temperatur. Formeln

K = -(E/RT) K = reaktionshastighet
E = aktiveringsenergi
R = gaskonstanten
T = absoluta temperaturen
a = konstant
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kan användas för att illustrera detta temperatur-

beroende. Om temperaturen ökar från 1 000°K

(727°C) till 1 500°K (1 227°C) ökar reaktions-

hastigheten med en faktor ca 5 000.

Vidare måste syrenolekylerna omblandas väl med de

heta gaserna för att en kollision och därmed en

reaktion skall inträffa. God omblandning och till-

gång till syre är därför nödvändiga förutsättningar

för en god förbränning.
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3. FÖRBRÄNNING AV RADIOAKTIVT AVFALL

3.1 Motiv för fölbränning av radioaktivt avfall

De främsta motiven för förbränning av aktivt avfall

är

avfallet reduceras i volym och i vikt

Volym och massreduktionsfaktorn beror på
avfallets sammansättning och täthet. Ty-
piska värden är en reduktion av volymen
med en faktor 20 - 60 och en reduktion
av massan med en faktor 10. Halten obränn-
bart material i avfallet påverkar starkt
reduktionsfaktorerna som framgår av
exemplet i figur 1

avfallet överförs till en mera inert och
stabil form (aska) lämplig för eventuellt
vidare konditionering

Aktivitetskoncentrationen blir dock högre
vilket ställer större krav på strålskärm-
ning och försiktighet vid hanteringen
(t ex om risk föreligger för damning).

Reduktionsfaktör

50

40 -

30 -

20 -

Volym

Mass.i

10 Vikt-7, obrännbart

Förutsättningar: Brännbart Obr'innbart

Pig 1

Volyravikt kg/m
3

Volymreduktions'aktor

Massreduktionsfaktor

Reduktionsfaktorns beroende av halten
obrännbart

lon
50

10

1 000
1

1
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I vissa fall vid förbränning av alfa-aktivt av-

fall är huvudmotivet att underlätta en återvinning

av uran eller plutonium. En sådan förbränning ställer

speciella krav på ugnsutrustningen och förbrännings-

förfarandet, exempelvis beträffande säkerhet not

kriticitet och krav på lakbar aska (låg förbrännings-

temperatur) . Förbränning i detta syfte berörs endast

kortfattat i rapporten.

3.2 Avfallskategorier aktuella för förbränning

Flera typer av brännbart radioaktivt avfall uppstår

vid kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar.

Lågaktivt fast avfall typ sopor, kontaminerad olja,

organiska lösningsmedel och förbrukade jonbytarmassor

är de viktigaste avfallskategorierna för vilka för-

bränning är en iröjlig hantering.

Detta avfall utgörs bland annat av skyddskläder,

handskar, skoskydd, papper, emballagematerial, mate-

rial och utrustning av trä, gummi eller plast, som

använts på kontrollerat område.

Storleksordningen 100 m /år av sådant avfall produ-

ceras vid ett reaktoraggregat. Sopavfallets täthet

är 50 - 150 kg/m3. Aktivitetsinnehållet är i regel

mindre än 3,7 MBq/kg (0,1 mCi/kg), huvudsakligen

bestående av aktiveringsprodukter som Cr-51, Co-60,

Co-58, Zn-65, Mn-54, Fe-55, Fe-59, men också

fissionsprodukter (bland annat Cs-137, Cs-134) kan

förekomma.

En för förbränningen viktig egenskap är avfallets

värmevärde. Detta beror på avfallets fukthalt och på

vilka material som ingår. En förbränningsanlägg-

nings kapacitet uttryckt i kg/h förbränt avfall är

omvänt proportionell mot avfallets värmevärde. I

tabell 1 visas värmevärdet för nå,gra olika material

som kan förekomma i avfallet.
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Tabell 1 Värmevärden för några olika material

Material

asfalt
tjära
läder
papper
trä
polyeten
polystyren
polyvinylklorid
gummi
tyg (bomull)

Värmevärde (kcal/kg)

8 960
8 570
4 050
4 215
4 760
11 120
9 980
5 460
8 500
4 030

(37,5 MJ/kg)
(35,8 "- )
(16,9 "- )
(17,6 "- )
(19,9 "- )
(46,5 "- )
(41,7 "- )
(22,8 "- )
(35,5 "- )
(16,9 "- )

Av tabell 1 framgår att värmevärdet i avfall kan

variera från ca 4 500 kcal/kg om det innehåller

huvudsakligen papper, tyg och trä och upp till

11 000 kcal/kg vid ett högt innehåll av polyetylen,

polystyren eller gummi.

Uppgifter om sammansättningen av brännbart avfall

från reaktorer har rapporterats från förbrännings-

anläggningar i Studsvik och Bruce, Canada. Se

tabell 2.

Tabell 2 Materialfördelning i lågaktivt fast avfall

Material

plast
gummi
PVC
tyg
trä
papper
obrännbart

Andel /

Studsvik

35 (31 -
4 ( 0 -

procent

44)
19)

ej redovisat
30 (18 -
10 ( 0 -
8 ( 2 -

± 2 ( 4 -

41)
33)
11)
27)

(variation)

Bruce,Canada

L ~i t;
t JJ

1,3

54

10

Tabellen visar att innehållet av material med högt

värmevärde är betydande och att en viss andel obränn-

bart material ej sorteras bort vid källan.
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Genom dränage och ISckage från olika system i en

BUR uppkommer ca 10 »3/ir och reaktoraggregat olja.

Oljan kan innehålla partikelföroreningar och vara

uppblandad med vatten. Aktivitetskoncentrationen

är so» regel låg. Som exempel kan nämnas att kontami-

nerad olja vid Oskarshamnsverket har haft en genom-

snittlig aktvitetskoncentration på ca 37 kBq/1

a v-Ci/1). Aktiviteten är ofta bunden till partiklar

i oljan vilka kan avskiljas genom filtrering.

Renad olja med mycket lågt aktivitetsinnehåll kan

brännas i konventionella anläggningar exempelvis

oljeeldade värmekraftverk. Olja son: är alltför

kontaminerad för att brännas i inaktiva anläggning-

ar kan brännas i ugnar för aktivt avfall om dessa

försetts med anordningar, bl a avpassade oljebränna-

re, för detta. Väntevärdet för olja är

högt, ca 10 000 kcal/kg, varför bränning av olja i

hög grad belastar ugnens kapacitet för behandling

av annat aktivt avfall.

Organiska lösningsmedel i större mängder uppkommer

främst vid upparbetningsanläggningar. Eftersom de

vid förbränning kan ge upphov till mycket korrosiva

ämnen som klorider och fluorider behöver de förbränn-

as i specialbyggda ugnar.

Förbrukade jonbytarmassor uppkommer vid de flesta

kärntekniska anläggningar. Vid ett reaktoraggregat

bildas 20 - 100 m /år korn- och pulverformiga jon-

bytarmassor. Aktivitetskoncentrationen varierar

mycket. En stor andel av framför allt de pulver-

formiga massorna har en aktivitetskoncentration

under 370 MBq/1 (10 mCi/1) medan vissa massor (oftast

kornformiga) Jean nå en aktivitetskoncentration på

någon Ci/1.
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Den nuvarande behandlingen av jonbytarmassor är i

regel inq-jutning i cement eller bitumen. En för-

bränning av massorna skulle emellertid ge en mycket

bättre volymreduktion och tekniker för förbränning

av jonbytarmassa utvecklas därför på flera håll.

Se vidare kap 4.

Jonbytarmassorna vid kärnkraftverk utgörs av en

blandning av sura katjonbytare och basiska anjon-

bytare på polystyrenbasis. Värmevärdet varierar med

typ och vattenhalt, se fig 2. Anjonmassa har högre

värmevärde än katjonmassa.
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Fig 2 Värmevärde för jonbytarmassa - vatten-

blandningen. Förbränning vid 700°C
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Teknik för förbränning av radioaktivt avfall

Följande delmoment för hantering och behandling av

avfallet vid en förbränningsanläggning kan identifie-

ras

mottagning och lagring av inkommande avfall

sortering

förbehandling (exempelvis sönderdelning)

- inmatning

förbränning

rökgasrening

askbehandling

Sfi figur 3.

mottagning och lagring av inkommande avfall.

Aktivt sopavfall kommer vanligen till en förbrännings-

anläggning packat i säckar eller i fat. Kollina bru-

kar vara märkta med uppgifter om ytdosrat och om

innehållet är brännbart, icke brännbart etc. Med

hjälp av sådana uppgifter kan det inkommande avfallet

grovsorteras orh buffertlagras i väntan på förbränning.

Buffertlagringen r..åste utformas med hänsyn till bl a

brandrisken och strålskyddsbehov.

sortering

Av säkerhetsskäl och driftsskäl måste avfallet vara

sorterat innan det matas in i ugnen. Hur noggrann

och omfattande sortering som krävs beror på avfallets
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ursprung och ugnens utformning. Även om avfallet

skall vara sorterat vid ankomsten, måste någon form

av kontroll ske vid förbränningsanläggningen. Mate-

rial som vanligen måste sorteras bort är bland annat

stora metalldelar eller annat icke bränn-
bart material (isoleringsmattor, nät)

material med hög PVC-halt

- explosiva ämnen

material med alltför högt värmevärde

material med för högt aktivitetsinnehåll.

Tekniskt kan sorteringsprocessen utformas på många

sätt. Manuell sortering öppet eller i boxar är van-

ligast men även automatiserade system med aktivitets-

och metalldetektorer förekommer.

förbehandling

Vid vissa anläggningar, speciellt de med kontinuerligt

matade ugnar, måste avfallet fragmenteras genom kross-

ning eller målning innan det kan matas in i ugnen.

En annan typ av förbehandling är att avfallet upp-

blandas med material som ger lämplig asksammansätt-

ning efter förbränningen eller som ger ett jämnt

värmevärde på den inmatade blandningen.

inmatning

Inmatningen kan utformas på en rad olika sätt som

framgår av kap 4. Den kan vara kontinuerlig eller

ske satsvis. Kontinuerlig inmatning ger en jämnare

och lugnare förbränning men ställer större krav på

förbehandlingen av avfallet.

Ur säkerhetssynpunkt är det väsentligt att inmatnings-

systemet förhindrar att aktiva gaser eller aktivt

stoft i förbränningszonen "bakvägen" kommer ut i

lokalerna och i omgivningen.
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förbränning

Förbränningen styrs av parametrar som temperatur,

tillgång på luft eller syre, uppehållstid, bränn-

kammarens utformning, ev omblandning, etc.

Den vanligaste och enklaste typen av förbränning är

förbränning i luftöverskott, 30 - 100 % överskott, i

en cylindrisk brännkammare, schakt, med galler i

botten.

För att få en fullständigare förbränning kan en eller

flera efterföljande brännkammare ingå (s k sekundär

kammare, efterbrännkammare). Förbränningstemperaturen

ligger vid denna typ av förbränning på 800 - 1 100 C.

Temperaturen kan kontrolleras genom styrning av

luftinblåsninyen, brunnarna och eventuellt avfalls-

inmatningen.

En annan typ av förbränning är förbränning vid luft-

underskott s k pyrolys. Vid pyrolys avgår på grund av

värmen brännbara gaser som metan, väte, koloxid, kol-

dioxid, etan, propån, vatten etc. Återstoden är de

förkolnade resterna av avfallet.

Pyrolys är en endoterm process och det krävs en

värmekälla för att underhålla den. En reducerande

atmosfär måste vidmakthållas genom att lufttill-

gången regleras till understökiometriska mängder

(vanligen 30 till 50 % ) . Vid pyrolys ligger tempe-

raturen typiskt på 500 - 600°C.

Pyrolys kan också användas som en förbehandling till

en förbränning i luftöverskott av de förkolnade

resterna.

Ytterligare exempel på olika typer av förbränning

är s k slaggugnsförbränning som sker i luftöverskott
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vid hög temperatur, 1 400 - 1 600°C, förbränning i

svävbädd och förbränning i roterande ugn.

En alldeles speciell typ av förbränning är s k våt-

förbränning. Avfallet behandlas då i starka syror

som svavelsyra och salpetersyra varvid det oxideras.

Slutprodukten är en pastaliknande återstod efter

återvinning av syrorna.

En mera detaljerad bild av ovannämnda förbrännings-

metoder ges i samband med redovisningen i kapitel 4

av existerande anläggningar.

rökgasrening

En mycket viktig del i ett förbränningssystem för

aktivt avfall är avgasreningssystemet. Utsläppen

till atmosfären av radionuklider och konventionella

föroreningar (exempelvis SO-, HC1) måste ligga under

gällande gränsvärden. Det innebär i regel att de

stofthaltiga avgaserna från förbränningskamrarna

måste filtreras för att avskilja partiklar, eventu-

ellt också tvättas rena från vissa gasformiga ämnen

(exempelvis jod, klorväte).

Utrymmesmässigt kan avgassystemet komma att

utgöra en betydande del av en förbränningsanlägg-

ning. Det kan förutom rökgasfläktar och en skorsten

omfatta komponenter för utspädning av gaserna med luft,

nedkylning (värmeväxlare), filtrering (påsfilter,

el-filter, filterbankar med bland annat absolutfilter),

gastvätt (scrubbers) och utsläppsmonitering.

Avgasreningen ger sekundärt avfall i form av avskiljt

stoft, utbytta filter och aktiva tvättlösningar.

Mängden av sådant avfall måste hållas låg för att

förbränningen skall löna sig som volymsreducerings-

metod.
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Kap 4 och 5 ger en mera detaljerad beskrivning av

olika avgassystem och erfarenheterna med dem, men det

kan redan här framhållas att avgasreningen är den del

av förbränningsprocessen som visat sig svårast att

behärska och där man mött stora problem i form av

korrosion, igensättningar och låg drifttillgänglighet.

- askhantering

Slutprodukten vid förbränning är aska, som kan ha en

skiftande sammansättning och karaktär beroende på å

vilken förbränningsmetod som använts och på ursprungs-

avfallets sammansättning. Pyrolysförbränning ger en

högre kolhalt i askan än bränning i luftöverskott. g

Vid slaggugnsförbränning i hög temperatur blandas av-

fallet med en viss andel obrännbart material, vilket

ger en glasliknande slutprodukt -

Vid askutmatningen måste damningsrisken beaktas. Me-

kaniska skruvar och liknande kan användas men enkel

tömning där askan får falla ned är ofta att föredra

eftersom den kräver ett minimum av underhåll och

reparationer.

Askan har i regel hög löslighet i vatten varför den g

måste gjutas in i någon rcatris eller kaplas in. ™

Inkapsling eller ingjutning i cement,bitumen eller plast,

smältning eller sintring till kutsar som kapslas i

metallhölje är några metoder som används. Slaggugns- '

bränning ger direkt en slutprodukt med hög lak-

resistens. Stoft som avskiljts i rökgasrenings-

systemet måste behandlas på liknande sätt som askan.

£Qiäggningar_för_aktiyt_ayfall

Det kan ha intresse att nämna några skillnader mellan

förbränningsanläggningar för konventionellt avfall
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resp för radioaktivt avfall. Ugnar för konventio-

nellt avfall är vanligen större med en kapacitet

som kan vara 5 - 1 0 gånger högre än kapaciteten hos

ugnar för aktivt avfall. Underhåll och reparationer

kan ske med betydligt mindre restriktioner vid en

konventionell ugn. Detta leder bl a till att stan-

darden på utrustning väljs högre för aktiva ugnar.

De måste konstrueras för ett minimum av underhåll

och reparationer. Enkla komponenter som är lätta

att byta ut bör användas. Läckage av rök och stoft

måste förhindras t ex genom att hela systemet

håller undertryck i förhållande till omgivningen.

Valet av konstruktionsmaterial har stor betydelse för

funktionen hos en förbränningsugn. Faktorer som måste

beaktas är hög temperatur, expansion och kontraktion

vid temperaturförändringar, korrosion, erosion och

utmattningsfenomen. Den höga temperaturen i för-

bränningszonen och delar av rokgasreningssystemet med-

för ofta att man använder keramisk infodring i dessa

delar.

En vanlig utformning av förbränningsanläggningar är

att man utnyttjar gravitationen lör inmatning av av-

fallet, transport genom ugnen och utmatning av askan.

Det krävs då en byggnad med minst 3 "våningar". Den

hålls vid undertryck i förhållande till omgivningen.

Filtrering av ventilationsluften är standard.
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4.1

FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR FÖR RADIOAKTIVT

AVFALL

Historik och översikt

Förbränningsanläggningar för radioaktivt avfall

byggdes redan i ett tidigt skede- Till en början

var de koncentrerade till forskningscentra och

var ofta byggda för speciella lokala behov. Pilot-

anläggningar och fullstora anläggningar för volym-

reducering av och Pu-återvinning från a-kontaminerat

sopavfall uppfördes i slutet av 1940-talet och i

början av 1950-talet vid forskningscentra i USA som

Mound Laboratories, Argonne National Laboratory,

Los Alamos Scientific Laboratory.

I Europa uppfördes ugnar först vid forsknings-

centra i England (Harwell) och Frankrike (Marcoule,

Cadarache), senare också i Västtyskland (Karlsruhe).

I England använde man också tidigt enkla ugnar

vid kärnkraftverken för volymreducering av mycket

lågaktivt avfall.

Antalet idrifttagna anläggningar avsedda för

sopavfall från kärnkraftverk är ännu få. Sverige

och Canada har vardera en anläggning som betjänar

flera aggregat. I England finns regionala ugnar för

ändamålet. I USA har kärnkraftindustrin dröjt mycket

länge med att utnyttja förbränning som behandlings-

metod. Det har varit billigare att skicka avfallet

obehandlat till nedgräyninqsplatserna. Några kraft-

verk i USA har emellertid nu köpt ugnar men ingen

är ännu i drift.

En översikt av förbränningsanläggningar för aktivt

avfall i olika länder ges i tabell 3. Tabellen kan



TASELL 3 FÖRBRÄN.NINCSÅNTÄGCNISCAK FÖR RAÖIOAkllVT AVhALL

LAM) OCH
ANLÄGGNING

HUVTDKARAKTERISTIKA KAPACITET

(kt/h)

DRIFTSTATUS ANMÄRKNING

BELGIEN:

1 MOL, CES/SCK

2 MOL, CEN/SCK

i MO1., CEN/SCK

Luftöverskott, efterbränn
scrubbers. 200

PiloBnläggn för FoU. Ingjut ning av 10
askan i bitumen.

Högtemperaturugn (1600*'). Clasartad 100-150
slagg som slutprodukt.

1962-1973

1970 -

1977 -

Korrosionsproblem i
rökgassy? ieaet.

Avancerat koncept.
Anläggn beskrivs i kip 4.

Bruce

5 Chalk River

Pyrolys i schaktugn, ef te-förbränning,
slangfilter.

40-100
(227Okg/sats)

(1'33kg/sats)

1977

Under byggnad

Anläggn beskrivs i
kap 4.2.

ugnstyp som i Bruce

ENGLAND:

Harwell

7,8,9 Harwell

tu Windscale

11 Berke l ey Stucl Lab

12

Luftöverskott, ingen efterför-
bränning, vatscrubber.

Experimentella ugnar.

Lut tunderskott, Pu-återvinning,
dubbel inneslutning

Luftöverskott, scrubber.

100

Bradvell Power Station Samma ugnstyp som 11, torrt rökgas-

reningssystem .

13 Hinkley Point

14 Wylfa Power Station

Luftövcrskott, efterbrännkamnare,
scrubber, -.bsolutfilter.

3-5

50

30

75

15 Enkla ugnar vid flera Ingen rökgasrening»
kärnkraftverk för mycket
lågaktivt avfall

1959-

1950-54,

1954-59
1963-70

1973 -

1965 -

1966 -

1977 -

Under k o n s t r u k t i o n

Efter upprepad brand i
ursprungligt filtersystem
gick man över till våt-
f iltrering,.

Bla testades elfilter i

rökgassystemet med ned-

släende resultat.

Betydande driftproblem.
Lrand i filter.

Anläggn beskrivs i
kap 4.2.

Max 10 mCi/tlnad får
bkännas.

'. RANtCRIKK:

16 Cadarache

17 Cadarac ne

18 Foiitenay-dux-RosL

19 Harcoult

20 Marcoule

21 Marcoult'

22 Strasbourg, CSiRS

2J,24 Grenoble

Kont. matn. av krossat avfall. Luftöver- 30
skott med efcerbränning. Vättvätt. Ingjut-
ning av askan i bitumen.

Horisontell förbränningskaomare.
Scrubber, neutralisering avsedd för
organiska lösningsmedel (bla klcerade).

50

i.uftöverskott med efterbrännkaimare.Torrt 50
rökgas renings jyj t em (glasull*asbetsf ilter).

Luftöverskott med efterbrännkammare. 60
Kylning av rökgaserna i värmeväxlare.
Cyklontfiltersystern.Neutralisering.
Ingjut ning av aska i bitumen.

Pilotanläggning för Pu'äi.ervinning. f
Elektrisk uppvärmning.

Pu-åtcrvinning. Högtefflperaturfilter. 10

Luftöverskott.Högtenperaturfil ter . 15

Liten pilotugn samt ugn med bränning i
luftöverskott.Högtemperaturti It er.

INDIEN:

Bhahha Atomic Res.
Center»Trombay

1968 -

Under drift-
tagning

1967 -

1964 -

1970 -

Under byggnad

1970 -

1961 - ?

Byggs f n om för be-

handling av a-avfall.

<1mUi/m P.y.
<lmCi/m3 c .

Avfallet innehåller
stora mängder PVC.

Bygger på erfarenheterna

från pilotugnen.

Speciella åtgärder för att
motverka korrosion.

Luftövcrskott, efterbrännkammare.

Torrt rökgasreningssystem.
45 1966 -



LAND u<_H
ANLAU'.NISG

Hi VLDKARAKTLRISTIKA

• I b . J i i t l . rokai

JH JAERl. Tokai

-N JAER1. Tokai

iu Tsuru^a

}] Oita

J2 I r a i UAERl)

KAPACITET
lkg/h)

DRIFTSTATUS ANHSRKNINC

Luftöverskott. Scrubber, cyklon, e l f i l ter . 30
KEPA-f iLter.

I'ilotugn för testning av högtetot eratur-
filter.

Vertikalt schakt, keramiskt höptempera-
turt'ilter.

50

12

100

SO

75

1.uftöverskott med efterförbränning.
Två värmeväxlare. Elfilter.Våtscrubber. 40

1966 -

1973 -

1979

1977 -

1978 -

1973 -

IS

Se ugn nr 38 och
kap 4.2.

Problem med elfilter

KOREA:

ii Seoel, atomenergi-
inst i tutt-t

Bränning i cyklon 1000 C. Glasfiber-
filter. Elfilter.

15

NORCK:

i-. Kjeller

SOVJET:

Ib

37

J8

19

•il)

Moskva

Leningrad

VÄSTTYSKLAND:

karlsrutu'

»

Jiilich

Sf.HUF.IZ:

41 Wtiren linden

Luftöverskott*efterbrännkammare.
Slangfilter+absolutfilter.

Ruterugn med skruv. Eluppvärmd 750C

Luftöverskott.Scrubber. Absolucfilter.

Pilotugn.

Vertikalt schakt.Högcemperaturfilter.

Pu-återvinning.

Pyrolys med efterbränning i luftöver-
skott. Torrt avgasreningssystem.

50

70

30-80

30

60

100

Vertikalt schakt. Högtemper£turfilter. 25

planerad 1980 Billig anläggning för
mycket lågaktivt avfall.

1963-70

1971 - Ugnen beskrivs i k̂ > 4 . 2 .

l/nder utveckling

1977 - Ugnen beskrivs i
kap 4.2.

1975- Se ugn nr 3g

SVERIGE:

,1 Studsvik

ÖSTERRIKE:

* 3 Seibc.rsdorf

Schaktugn med efterbrännkanmare. Värme-

växlare. Slangfilter.
250

Vertikalt schakt. Högtemperaturfilter.
HEPA-filter.

60

1976- Ugnen beskrivs i
kap 4.2.

Under i drift- Se ugn nr 38
tagning.

LSA:

*U- Mounds laboratory ,
*>9 Argonne, Los Alamos

ro fl

70 Mound lab.

71 Lus Alamos

72 Rocky Flats.Rockwel1
Internat ional

7 3 Hanford

7h Newport News

77 Aero je t Co

78 Andcit-Torrax

ca 25 ugnar bl a för Återvinning av 5-500

Pu och U-235.

Förbränning i 200 1 fat sk "cyklon-
incinerator". Scrubber.

Bränning i kontrollerad lufttillförsel 45

(underskott). 2fterbrännkanmare.

Schakt med rörlig nederdel. Efter- 68

brännkammare. Scrubbers.

Roterugn. 40

Fluidbädd med in situ neutralisering. 82
Katalytisk efterbränning.

Vit förbränning i HNO, och HjCO,. 5

Fluidbädd. 92

92

"Slaggins- Hyrolysis" ^5000(!)

'948 -
1950-talet
1960-talet

1976 -

1978 -

1982 -

1982 -

1980 -

1980 -

1980 -(vid
Nine Mile Point)

1982 vid flera
kärnkraftverk.

1987 -

Se beskrivning i
ref. 1

Se också
kap 4.2.

Avsedd för a-aktivt
avfall.

Avsedd för avfall med
lagt Pu-innehåll (<3-10"3

mgPu/g).
Avsedd för avfall med
högt Pu-innehåll (>3-10
mgPu/g).
Även för jonbytar-
massa.

Ugnen beskrivs i
kap 4.2.

Se orksn kap 4.2
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förmodas ge en relativt fullständig bild av

existerande och planerade anläggningar. Totalt

rör det sig om ca 75 anläggningar i 14 länder.

4.2 Teknisk beskrivning av några förbrännings-

anläggningar ___

De ugnar som beskrivs i detta kapitel är sådana

som nu är i drift eller finns på marknaden och de

utgör de viktigaste typerna för bränning av sopavfall

eller jonbytarmassa. Dessutom redovisas några an-

läggningar representerande speciella avancerade tek-

niker vilka i framtiden kan få ökad betydelse.

4.2.1 Anläggning för bränning av lågaktivt sop-

avfall från reaktorer, Bruce, Canada.

(Batch type pyro.Lysis) .

Anläggningen omfattar en satsvis matad vertikal ugn

för pyrolys av lågaktivt sopavfall, en efterbränn-

kammare, en värmeväxlare (luft till luft), ett spärr-

filter, fläkt och skorsten. Se fig 4.Avfallet, packat

i säckar, förs på ett transportband upp till inmat-

I ningen i toppen av ugnen. Längs'transportbandet finns

en aktivitetsmonitor och en metalldetektor. Om de

ger utslag öppnas en fallucka och säcken går till

kompaktering. Ytdosraten på säckarna som går till

förbränning begränsas till 5 mre,.i/h.

Ugnen består av ett inre skal av rostfritt stål

(310 SS) omgivet av ett yttre skal av kolstål och

luftkylning emellan. Endast den nedre koniska delen i

ugnen är keramiskt infodrad.

Avfall pyrolyseras i primärkammaren vid 500-600°C

och pyrolysgaserna förbränns i en efterbrännkammare.

Denna är försedd med en propanbrännare och arbetar

vid 870-980°C. Uppehållstiden i efterbrännkanunaren

är 2 sek. En syreanalysator vid efterbrännkammarens

utlopp används för att kontrollera att förbränningen
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•MW'CT.vi M»

INCINENATOH KHtMATIC

Din A 5,9 m

Dim B "i,7 in

Dim C 7,3 m

Dim D 3 ,2 m

INCINHUTOK lOWFMf NT kAVOUT

Figur 4 Förbränningsanläggning vid Bruce, Canada.
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är fullständig. Lufttillflödet till efterbränn-

Rammaren utgörs av den uppvärmda kylluften från

primärkammarens mantel. Utbränning av de kolhaltiga

resterna från pyrolysen i primärkammaren sker under

luftöverskott i ett andra steg som avslutning på

bränncykeln.

Rökgasreningen görs i ett s k spärrfilter med 96

påsar (0.15 m diam, 3.2 m eff längd, Nomexmaterial).

Spärrfiltret måste hållas vid en temperatur under

200°C varför det föregås av en värmeväxlare där

rökgaserna kyls ned till denna temperatur. Värme-

växlaren är gjord av rostfritt stål (316 SS) i den del

som gränsar mot efterbrännkammaren. Tuberna är av

samma material och höljet är av kolstål.

Efter reningen i spärrfiltret går rökgaserna via

fläkten ut i skorstenen.Prov tas kontinuerligt av

utsläppen och de analyseras på total öy-aktivitet

och på tritium.

Den heta askan töms i 2.5 m rektangulära plåt-

behållare omedelbart efter en bränncykels slut. Ingen

ingjutning eller annan behandling av askan görs. En

sats avfall omfattar 15-20 m avfall och ger ca 0,4 m

aska, d v s en volymreduktion på i medeltal 40:1.

Aktivitetsinnehållet i askan ligger i intervallet

185 - 3 700 MBq/m3 (5-100 mCi/m3) och ytdosraten

på askbehållarna är 0,05 - 0,3 mSv/h (5-30 mrem/h).

Drifterfarenheter

Ugnen togs i kommersiell drift i september 1977

efter 3 månaders inkörning. Fram till juli 1979 har

ca 3 000 m3 avfall behandlats. Några data från driften

under 1978 återges i tabell 4 nedan.
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Tabell 4

Driftdata från förbränningsanläggningen

Bruce, Canada 1978.

Volym av förbränt avfall

Antal bränncykler

Volym avfall per bränning

Tid per bränncykel

Volym producerad aska

Volymreduktionsfaktor

Filterskakning, frekvens

Antal filterbyten

Volym producerad flygaska

Ytdosrat på flygaska

2041 m

104

19,6 m3

30-60 tim

57,5 m3

35,5

1 per bränning

6,5 set/år

0,03 m /bränning

5-10 mrem/h

Många ändringar och kompletteringar har gjorts sedan

starten 1977 men trots detta har anläggningen fungerat

långt ifrån tillfredsställande.

De viktigaste problemen och svagheterna med systemet

är

lång bränncykeltid (30 till 60 timmar
istället för projekterade 24)

korrosion och igensättning av värmeväxlaren

svårigheter med processkontrollen (instabil
pyrolys i primärkammaren, bakslag av flamman
från efterbrännkammaren till primärkammaren
med explosioner som följd).

4.2.2 Schaktugn för bränning av lågaktivt sop-

avfall, Karlsruhe, Västtyskland.

Anläggningen omfattar en vertikal schaktugn för

förbränning i luftöverskott av aktivt avfall, kera-

miska högtemperaturfilter, fläkt och skorsten samt

box för askutmatning. Se fig 5, 6 och 7. Senare

har också installerats våtscrubbrar och en ugn för

bränning av lösningsmedel.

L
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1 loading chut*
2 outer part of chut*
3 sliding shutter
4 inspection glass
5 fresh air (when T >1000wCl
( updraught
7 downdraught
• material to be burnt

9 furnace closing valve
10 ash shutter gate
11 gloves
1-2 grating
13 waste drum
14 shielding
15 drua lifting device
16 asb bunker

Figur 5. Schaktugn för bränning av lågaktivt avfall, Karlsruhe,

Västtyskland.
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Figur 6'. Processchetna, ugn för lågaktivt avfall, Karlsruhe.
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Off-gas
Outlet

Ceramic
Filter Element

Glove Box

Ceramic Filter

Figur 7. Keramiskt högtemperaturfilter, Karlsruhe
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Avfallet som består av diverse sopavfall packat i

säckar och fat med en ytdosrat på i medeltal 10 mrem/h

matas in uppifrån i ugnen. Se fig 6. Ugnen har en

keramisk infodring 0,5 m tjock. Kapaciteten är ca

60 kg/h. Förbränningen sker vid 1000-1100°C Rök-

gaserna får passera keramiska högtemperaturfilter,

upphängda i en platta av specialstål. Förfiltren

håller en temperatur om 900°C. Vid den temperaturen

glöder filterelementen och brännbara partiklar som

fastnar på filtret förbränns. Stoftet faller av och M

samlas i nederdelen av filterhuset. Livslängden för

förfiltren är 300-600 drifttimmar.

Efter förfiltret följer ett identiskt filter med en '

drifttemperatur på ca 600°C. Livslängden för det

filtret är 1000-1500 drifttimmar. Seriekopplingen

av filter är till för att ge förhöjd filtrerings-

effekt och redundans. Under normal drift används ett av

de tre förfiltren och ett av de två "efterfiltren",

de övriga hålls i reserv. Alla rökgaskanaler fram

till utspädningen med kallluft är keramiskt in-

fodrade .

Askutmatningen består av en handskbox med ett galler. ^

Het aska dumpas en gång per dygn och får svalna på ^

gallret i ca 24 timmar innan askan fylls på fat.

Faten är utrustade med en inre korg, utrymmet mellan

korgen och fatet fylls med cement så att askan kapslas^

in. Skrymmande delar av metall eller slagg kan krossas

i handskboxen innan de läggs i fatet.

1977 försågs anläggningen med v^tscrubbrar efter de

keramiska filtren samt en br.innkammare för organiska

lösningsmedel och kontaminerad olja. Anledningen till

att våtscrubbers installerades var i första hand att

man ville få en bättre dekontamineringsfaktor för

cesium och rutenium som är flyktiga vid de tempera-

turer som de keramiska filtren arbetar vid.
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Drifterfarenheter

Karlsruheanläggningen har fram till maj 1979

behandlat över 1000 ton fast avfall och 150 m3

organiska lösningsmedel och olja. Volymreduktions-

faktorn har i medeltal varit 60:1.

Under de första årens drift måste den keramiska in-

fodringen i nederdelen av ugnen bytas ut två gånger.

Sedan den ersatts av infodring av kiselkarbid har

P den inte behövt bytas.

Hela ugnens infodring har bytts en gång. Ytdosraten

på infodringen var då ca 10 mSv/h (1 Rem/h) i neder-

delen och ca 2 mSv/h (200 mrem/h) i överdelen. Pene-

trationsdjucet för kontaminering i infodringen var

några millimeter.

Rökgaskanalerna mellan ugnen och filtren har renats

på slagg ungefär vartannat år, då byts också det

inre lagret av keramisk infodring i dessa kanaler.

Ugnen har körts i mer än 19 000 timmar under en

period av ca 8 år. Tillgängligheten har i medeltal

över denna period varit 811.

Som framgår av tabell 3 används samma grundläggande

konstruktion vid anläggningar i Schweiz (Wörenlingen)

och Österrike (Seibersdorf). Ett japanskt bolag,

NGK Insulators, säljer ugnen på licens i Japan och

har två anläggningar i drift vid Tsugura och Mihama.

Ytterligare två anläggningar är under uppförande

i Japan.

Ytterligare en ugn skall byggas i Karlsruhe. Den är

avsedd för a-kontaminerat avfall upp till 5 g Pu/m-*.

Hela anläggningen placeras i en sekundär inneslut-

ning. Filterbyten och andra rutinarbeten sker i handsk-

boxar. Avfallet kommer att fragmenteras för att möjlig-

göra en kontinuerlig inmatning.
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4.2.3 Anläggning för pyrolys och bränning av

lågaktivt avfall, Jiilich, Västtyskland

Anläggningen består av boxinmatning med sluss, en

pyrolyskammare och en oxidationskanunare åtskilda av

rörliga slussluckor, högtemperaturfilter, värmeväx-

lare, stålullsfilter och HEPA-filter. Se fig 8 och 9.

Pyrolyskammaren fylls med avfall via en sluss. Av-

fallet passerar sakta ner i pyrolyskammaren och nytt

avfall matas in beroende på utbränningen i botten på

kammaren. Avfallet upphettas gradvis till ca 800 C

och under den processen torkas det, sönderdelas och

förgasas partiellt i en reducerande atmosfär. Den

energi som krävs för pyrolysen erhålles dels från

de heta avgaserna som passerar längs utsidan av

pyrolyskammaren, dels från reaktion med under-

stökiometriska mängder luft som matas in i pyro-

lyskammaren.

Pyrolysprodukterna sugs in i oxidationskammaren.

När de passerar de hetaste zonerna nära slussluckorna

krackas högmolekylära produkter som tjära och olja

till lägre molekyler(alifater, aromater).

I oxidationskammaren blandas pyrolysgaserna med luft

och förbränns fullständigt. Också aska och icke-gas-

formiga rester faller ned mellan slussluckorna och

förbränns.

De heta avgaserna passerar genom ett högtemperatur-

filter, kyls med luft i en värmeväxlare till 250°C,

passerar stålullsfilter, blandas med friskluft och

renas slutligen i HEPA-filter.

Askan töms med hjälp av fällbara klaffar i botten av

oxidationskammaren till en uppsamlingsficka, varifrån

den kan fyllas på 200 1 fat.
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Figur 8. Pyrolysugn, Julich
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Sedan 1977 har ugnen i Jiilich varit i drift i

över 1000 timmar och ca 70 ton avfall har be-

handlats.

Efter 600 timmar byttes den keramiska infodringen

för att förbättra värmeöverföringen från rökgas-

kanalen till pyrolyskammaren.

Livslängden hos högtemperaturfiltren uppskattas

till 1000 drifttimmar. För stålullsfiltren, som

tjänar som förfilter till HEPA-filtren, är den ca

150 timmar och för HEPA-filtren drygt 100 timmar.

Jiilichprocessen har utvecklats gemensamt av kärn-

forskningscentret i Jiilich och Kraftanlagen AG,

Heidelberg, som nu marknadsför systemet. Jiilich-

anläggningen är hittills den enda tillämpningen

i radioaktivt sammanhang men ugnar byggs för för-

bränning av industri- och sjukhusavfall.

4.2.4 Studsviks förbränningsugn för aktivt avfall

Hanteringsanläggningen för lågaktivt avfall i Studsvik

är utrustad med en modifierad standardugn för fast

avfall.

Förbränningsanläggningen består av följande huvud-

delar:

Transportarrangemang för avfallsvagnar,
bestående av en hydrauliskt driven hundbana.

Inmatningssluss med slusslucka, bärklaffar,
nivåindikcringsutrustning och evakuerings-
system.

Förbränningsugn omfattande primärkammare,
sekundärkammare och efterbrännkammare samt
stödbrännare, luftkanalsystem med fläktar,
askutmatningssystem och askbox.

Kylare för rökgaser med styrutrustning för
tryck och temperatur samt kylluftfläkt med
kanaler.



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK Kl/4-80/31

1980-03-24

32

Textilt spärrfilter, bestående av två filter-
enheter med vardera 75 st filterslangar.
Gemensam stoftficka med utmatningsanordning,
rensningsutrustning samt tryck- och temperatur-
kontrollutrustning .

Rengaskanal med provtagningsplats, rökgas-
fläkt med spjäll samt skorsten. Se fig 10.

Avfallet som är packat i säckar, transporteras till

ugnen i vagnar som via en hundbana töms direkt i

inmatningsslussen. Cirka 60 kg (10 säckar) matas in

var 20e minut.

Avfallet faller ned i primärförbränningskammaren,

som är utformad som ett schakt utan rost. Primär och

efterbrännkamrarna är keramiskt infodrade och är

utrustade med oljebrännare och luftmunstycken. Drift-

temperaturen ligger på 800-1000°C.

Rökgaserna som lämnar efterbrännkammaren vid en

temperatur på 900°C kyls ned till ca 700°C genom

spädning med luft. Temperaturen sänks ytterligare

till 200°C i rökgaskylaren med luft som kylmedium.

Materialet i kylaren är titanstabiliserat stål och

glas.

Kylluften i rökgaskylaren erhåller en temperatur på

400 C och släpps ut i skorstenen. De kylda rök-

gaserna filtreras i två påsfilterenheter (textilt

spärrfilter typ Jesma) omfattande 140 filterpåsar,

tillverkade av PTFE-material. De renade rökgaserna

provtas kontinuerligt när de släpps ut genom skor-

stenen.

I botten på primärkammaren finns en fällbar lucka.

Askan från en kampanj (1 dygn) töms till en speciell

ficka och samlas efter avkylning upp i 100 1 fat

som senare placeras i 200 1 fat och kapslas in i

betong. På liknande sätt kommer man att förfara med

stoftet från påsfiltren.
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Stack

Bas f i l t e r

Figur 10. Förbränningsugn, Studsvik.
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Ugnen har varit i drift sedan 1976. Hösten 1979

installerades rökgasreningssysteroet. Avfallet kommer

från Studsviks egen verksamhet och från olika

forskningsinstitutioner, sjukhus och kärnkraft-

industrin. Följande mängder har förbränts:

1976

1977

1978

1979

1/1-1/4
1980

15
76

112

93

50

ton

•i

•i

Den maximala behandlingskapaciteten vid enskifts-

körning är ca 200 ton/år. Enligt nuvarande tillstånd

skall ytdosraten på avfallssäckarna understiga

0,1 mSv/h. 5% av säckarna får emellertid ha en ytdos-

rat mellan 0,1 mSv/h och 1 mSv/h. Utsläppsförhållanden

för olika nuklider undersöks f n inom ett SSI-projekt.

4.2.5 Anläggning för bränning av lågaktivt avfall

från kärnkraftverk, Hinkley Point, England

Ugnen har byggts av Wellman Incandescent Ltd och har

en kapacitet på ca 75 kg/h fast avfall. Kontaminerad (

olja kan också brännas i ugnen (20-30 l/h). Anlägg-

ningen består av en horisontell brännkammare som

arbetar vid luftöverskott, en efterbrännkammare och j

en expansionskammare, värmeväxlare, scrubber och

absolutfilter. Askan matas ut med skruv. Se fig 11.

Avfallet handsorteras och matas in i ugnen med hjälp

av en hydrauliskt driven horisontell "skovel". Ugnen

är öppen mot atmosfären en kort tid under inmatningen.

Rök har vid något tillfälle sluppit ut.

Olja kan brännas med en kapacitet på 20-30 l/h men

den måste först avvattnas och filtreras.
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Figur 11. Anläggning för bränning av ligaktivt avfall från

kärnkraftverk, Hinkley Point, England.
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Förbränningen sker i luftöverskott. Ugnen har en

primärkammare med ett galler under vilket det finns

en sekundär brännkammare och ett andra galler som

förhindrar att oförbrännt material faller ned i ask-

fickan. Propån används för att hålla ugnstemperaturen

på önskad nivå.

Rökgaserna passerar från efterbrännkanunaren genom en

expansionskammare bl a för att minska gashastigheten.

Därefter kyls avgaserna i en luftkyld värmeväxlare

till ca 130°C innan de tvättas med natriumhydroxid

i en scrubber. Efter scrubbern värms rökgaserna upp

med hjälp av en propanbrännare innan de passerar

absolutfilter. Absolutfiltren är brännbara och måste

bytas ungefär vart 3e dygn.

Askan som samlas i botten av ugnen matas ut med skruv

till ett fat.Strålnivån på askfaten är 0.8-1 mSv/h.

Ugnen är i drift sedan 1977 och behandlar avfall från

reaktorstationerna i regionen (South West Region), ca

1300 m /år. Värmeväxlaren korroderade sönder efter

18 månader. Den nya värmeväxlaren innehåller tuber

av flera olika material (Hastelloy, kolstål etc)

för utprovning av bästa material.

Skruvmataron för aska har fungerat dåligt med fre-

kventa igensättningar och fastlåsningar.

F n begränsas avfallets aktivitetsinnehåll till yt-

dosraten 0.2 mSv/n, men man har tillstånd att bränna

avfall med en ytdosrat upp till 1 mSv/h.

En likadan ugn som den i Hinkley Point byggs vid

Wylfa Power Station.
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4.2.6 Högtemperatur slaggugn, (FLK), Mol, Belgien

FLK-processen (Flammen-kammer-process) utvecklades

i Västtyskland i början av 1960-talet. FLK-processen

är en förbrännings- och smältprocess för avfallet

vid hög temperatur. Slutprodukten är en glasliknande

slagg med låg löslighet i vatten. Ett system för aktivt

avfall finns vid kärnenergicentret SCK/CEN i Mol.

Ett blockschema visas i fig 12. Systemet kan behandla

de flesta typer av avfall även en viss andel icke-

brännbart avfall, slam och vätskekoncentrat.

Hjärtat i anläggningen är flamkammaren (fig 13)

som delvis formas av det smälta avfallet och i

vilken temperaturen ligger på 1400 till 1600°C.

Före denna finns utrustning för sönderdelning,

blandning och inmatning av avfall. Se fig 14. I

anslutning till flamkammaren finns en utloppskammare

och en efterbrännkammare.

Flamkammaren består av ett fast yttre cylindriskt

skal med en vattentätt upphängd keramisk dom.

Innanför den yttre cylindern finns en koncentrisk

mindre cylinder.

Det malda avfallet i bitar om max 50 nun matas in

emellan de två koncentriska cylindrarna. Den roterande

inre cylindern är utrustad med spiralformade blad som

för avfallsmaterialet nedåt och fördelar det jämnt

i utrymmet mellan cylindrarna. I nederdelen av detta

utrymme möter avfallet den heta zonen i flamkammaren,

smälter och bildar ett tunt (2-5 cm) lager av smält

slagg. Slaggen rinner ned mot mitten av kammaren och

droppar ned i utloppskammaren. De heta rökgaserna

(1600°C) måste passera samma väg till efterbränn-

kammaren.
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Figur 13. Förbränningsugn.
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Förbränningsluften blåses in tangentiellt i flarn-

kammarens keramiska dom. Ytterligare luftintag finns

i nederdelen av den yttre cylindern. Därigenom kan

förgasningen och förbränningen regleras genom att het

luft blåses in i det nedmatade avfallet och får passera

lagret av smält avfall. Förgasning av avfallet sker

därför under slaggsmältan medan förbränningen av

gaserna sker ovanför slaggsmältan i flamkammaren.

För att rökgaserna skall tvingas ut ur flamkammaren

råder ett övertryck på 20 till 40 mm vp i denna.

Detta tillsammans med luftintagens utformning och

brännarens placering skapar mycket turbulenta för-

hållanden och därmed god omblandning av förgasnings-

produkterna och den heta luften. Förbränningen blir

därför fullständig och rökgasmängderna förhållandevis

små. Eftersom förgasningsprodukterna måste passera

lagret av smält slagg (liquid filtration) blir också

partikelhalten i rökgaserna låg 100-500 mg/Nm .

Gaserna kan renas i filtersystem och scrubbers.

Syftet med anläggningen i Mol är:

att demonstrera att FLK-processen kan använ
das för aktivt avfall

att studera processparametrar som påverkar
slaggranulerernas egenskaper

att anpassa ugnsutrustningen för förbränning
av &y -kontaminerat och a-kontaminerat
avfall

att utveckla och konstruera lämplig förbe-
handling av avfallet och lämplig rökgas-
reningsutrustning .

att driva anläggningen som ett integrerat
behandlingssystem för lågaktivt a-konta-
minerat avfall.

Detta program utförs nu under kontrakt med EG.Hittills

har följande utförts:
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4

5

Omfattande provdrift med inaktivt avfall

från 1974 till 1976.

Parallell utprovning av olika gasrenings-

utrustningar.

En systematisk laboratoriestudie av slaggens

kvalité med avseende på avfallets samman-

sättning och tillsatser. (1975-1978).

Drift med 0 y -kontaminerat avfall(1977-1978)

Utformning av inmatning och rökgasrening, å

modifiering av utmatning och layout för att

kunna förbränna a-kontaminerat avfall.

Drift med a-aktivt avfall skall påbörjas under våren

1980.

I detta sammanhang kan också nämnas ett omfattande

projekt för slaggugnsbränning i USA. Vid Idaho

National Engineering Laboratory skall man gräva upp

och behandla allt transuranhaltigt avfall i den

federala nedgrävningsplatsen. Man planerar att ut-

nyttja den s k Andco-Torrax Slagging Pyrolysis

Incinerator. Se fig 15 . Anläggningen är kostnads-

beräknad till ca 2 miljarder kronor. Det uppgrävda A

avfallet skall blandas med jord (delvis kontaminerad),

trä och eventuellt kol. Kapaciteten på den planerade

anläggningen är 100 ton/dygn<!) fördelat på 20-50 ton/d

TRU-avfall, 12-30 ton/dygn jord, 35-40 ton/dygn träflisW

och 0-18 ton/dygn kol. Med denna kapacitet kommer man

att kunna behandla allt nedgrävt TRU-avfall pä ca 9 år.

Planerad idrifttagning är 1987. Projektet är f n

i konstruktionsstadiet. Man samarbetar bl a med centret

i Mol.
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4.2.7 Förbränning i fluidiserad bädd (Newport News),

Industrial Corporation, USA

Newport News Industrial Corporation har tillsammans

med Energy Incorporated utvecklat ett system för

förbränning eller kalcinering av radioaktivt avfall i

en fluidiserad bädd.

Figur 16 visar ett enkelt processchema. Systemet

arbetar vid tre olika temperaturer (1000°C, 800°C, och

400 C) beroende på vad slags avfall som behandlas. fl

Blandat sopavfall mals och blåses pneumatiskt in i

förbränningskammaren. Jonbytarmassa och slam matas

också in pneumatiskt medan vätskekoncentrat pumpas ^

in. Alla inlopp kyls för att undvika igensättning,

brand eller koksbildning i inloppsledningarna.

I svävbädden används ett bäddmaterial av aluminium-

silikat. Askan avskiljs i cykloner och lagras före

solidifiering.

Rökgaserna renas genom våttvätt och filtrering i

HEPA-filter. Speciella filter för jodabsorption kan

också ingå i systemet. Tvättlösningar från avgas-

systemet kan återföras för kalcinering i ugnen. m

Ett system för solidifiering av askan har också

utvecklats. Askan blandas med oorganiskt material,

sintras, kutsarna beläggs med ett skyddande epoxi- ™

skikt och packas sedan i stålcylindrar som försluts.

Systemet kan, efter vad man hävdar, användas för

bränning av medelaktiva jonbytarmassor (0,1-1 Ci/1

massa). Förbränningen av jonbytarmassa sker vid 800-

900 C varför huvuddelen av allt Cs i massan kommer

att förgasas och tvättas ut i scrubbern. Efter indunst-

ning (kalcinering) av tvättlösningen vid 200-300°C

bör Cs återfinnas i indunstaråterstoden.

En typisk layout visas i fig 17.
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Det finns ännu ingen anläggning i drift. En full-

skala pilotanläggning i Idaho Falls har emellertid

varit i drift sedan 1977. En anläggning har install-

erats vid kärnkraftverket Nine Mile Point och tas i

drift 1980. Kapaciteten är 91 kg/h fast avfall,

45 kg/h slam eller jonbytarmassa och 132 l/h avfalls-

lösning. Dessutom har två ugnsanläggningar plus ett

solidifieringssystem sålts till Tennessee Valley

Authority (TVA).

4.2.8 Förbränning i fluidiserad bädd, Aerojet, USA

Baserat bl a på erfarenheterna från 15 års drift i

Idaho Falls av en anläggning för spray-kalcinering av

högaktivt avfall har Aerojet Energy Conversion

Company utvecklat ett system för kalcinering eller

förbränning av lågaktivt avfall från kärnkraftverk.

En schematisk bild av systemet visas i fig 18.

Som framgår av figuren används i Aerojets system olika

kärl för kalcinering respektive förbränning. För-

bränningsugnen är keramiskt infodrad. Kapaciteten

är 700 000 Btu/h (£180 Mcal/h. Jfr Studsvik 1600

Mcal/h). Till skillnad från Newport News system ingår

ej förbränning av jonbytarmassa i Aerojets system.

Drifterfarenheter

I Sacramento har man en inaktiv fullskaleanlåggning

för testkörningar och processutveckling. Man har

sålt sitt system till Commonwealth Edison, Carolina

Power & Light Company och Public Service of Indiana

/PSI), totalt fem enheter. Dessa anläggningar är nu

i olika stadier av projektering eller konstruktion.

4.2.9 övrigt

Förutom de anläggningar som beskrivs ovan finns natur-

ligtvis ytterligare anläggningar med intressanta nya

tekniker eller dellösningar. Som exempel kan nämnas:
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Anläggning i Rocky Plats, USA för bränning

av Pu-kontaminerat sopavfall. Bränningen

sker vid låg temperatur (550°C) i fluidi-

serad bädd ntea katalytisk efterbränning. So*

bäddmaterial utnyttjas natriumkarbonat för

in-situ neutralisering av korrosiva gaser.

Tekniker för våtförbränning, oxidativ upp-

lösning av avfallet i svavelsyra och salpeter-

syra.

Enkel bränning av sopavfall ned 200 1 fat SOM

brännkammare. Tekniken utvecklas vid Mound

Laboratories, USA och kan ev ha intresse

för bränning av mindre mängder lågaktivt sop-

avfall vid kärnkraftverk.

Dessa och andra nya tekniker är emellertid ännu bara

utvecklade för speciella fall (oftast Pu-återvinning)

och det skulle föra för långt att gå närmare in på dem

här. Referenser ges i bilagan.
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5 PROBLEM, ERFARENHETER OCH UTVECKLINGS-

TENDENSER.

Som framgår av kapitel 4 finns omfattande erfaren-

heter på olika håll i världen av förbränning av låg-

aktivt sopavfall. I många fall har man haft betydande

driftproblem, i några fall har anläggningarna funge-

rat mycket bra och med hög tillgänglighet. |Vi skall

i det här kapitlet översiktligt behandla de vikti-

gaste problemen och erfarenheterna. Utvecklingsten-

denserna på området och möjligheten att tillämpa

förbränningstekniken även för annat avfall än låg-

aktivt fast avfall (exempelvis medelaktiva jonbytar-

massor) berörs också.1

5.1 Problem och erfarenheter i samband med

förbränning av lågaktivt sopavfall

Utformningen och dimensioneringen av mottagnings-

och lagringsutrymirena har ofta försummats. Det har

ibland lett till att mottagningen och lagringen

av inkommande avfall blivit en trång sektor.

Provisoriska arrangemang har måst tillgripas. Inga

olyckor eller allvarliga tillbud (t ex brand) är '

dock kända.

Rutiner för kontroll av inkommande avfall tex m a p

ytdosrat, verkar genomgående ha fungerat bra. I något

enstaka fall (UK) rapporteras att "explosivt" material

(sprayburkar) passerat kontrollen och matats in i

ugnen.

Problemen ifråga om mottagningen och lagring har

alltså varit relativt små och kan bemästras genom att

man vid projekteringen av en ugnsanläggning noga

analyserar också denna del av anläggningens funktion.

Detta är speciellt viktigt m a p personaldoserna

eftersom hanteringen vanligen sker i direkt kontakt

med avfallsbehållcirna.
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Förbehandlingen är starkt förknippad med för-

bränningsprocessen. Förenklat uttryckt kan man säga

att ju mer omfattande och avancerad förbehandlingen

av avfallet är desto jämnare och mera kontrollerat

kan förbränningen ske. En omfattande förbehandling

skapar emellertid också problem. Manuell sortering

av B,y -avfall är exempelvis en personalintensiv

och dosbelastande hantering. En stark satsning på

noggrann och disciplinerad uppdelning av avfallet i

olika kategorier vid källan är klart att föredra.

För vissa förbränningsugnar (exempelvis fluidiserade

bäddar) krävs att avfallet finfördelas innan det

i matas in. Förbehandlingssteget omfattar då ut-

" stning för sönderrivning och målning. Sådan ut-

rustning ingår exempelvis i Newport News och Aerojets

anläggningar. Problem i sammanhanget kan vara fukt-

bildning, igensättningar, dammbildning och antänd-

nings- eller explosionsrisker. Lagringen och den

pneumatiska transporten av det söndermalda avfallet

kan behöva ske i inert atmosfär (kvävgas). Drift-

erfarenheterna av denna typ av förbehandling är

ännu begränsade.

Inmatning

Den viktigaste säkerhetsfunktionen hos inmatnings-

systemet är att förhindra backblåsning av stoft och

rökgaser. I äldre ugnar har detta varit ett problem.

Numera är inmatningsmetoderna (slusstekniker) så

utvecklade att detta problem kan lösas.

Kontinuerlig inmatning ställer speciella krav.

Inlopp och eventuella munstycken måste kylas och

utformas så att inga avlagringar uppstår. Mycket

utvecklingsarbete har lagts ned på detta men

drifterfarenheterna är hittills begränsade.
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Förbränning

Problemen vid själva förbränningen härrör bl a

från ofullständig förbränning och tjärbildning,

ojämn förbränning p g a av stora variationer i det

inmatade avfallets sammansättning samt olika styr-

och regleringsproblem.

Ofullständig förbränning har lett till igensättningar

av rökgaskylare och filtersystem (Bruce, Canada) och

också varit den direkta orsaken till brand i rökgas-

systemet (UK). "Tryckpuffar" på grund av ojämn

eller ofullständig förbränning har också förekommit.

Dåligt murade infodringar som spruckit har varit

ett annat problem liksom permanenta deformationer

av ugnar utan keramisk infodring.

Vid tvåstegsförbränning med pyrolys i primärkammaren

och förbränning av pyrolysgaserna i efterbrännkammare

(Bruce, Jiilich) är det viktigt med stabila pyrolys-

och förbränningsförhållanden. Vid anläggningen i

Bruce har pyrolysgaserna vid några tillfällen

antänts explosionsartat redan i överdelen av primär-

kammaren och i kanalen mellan primär-och efterbränn-

kammaren. Problemet har lösts genom ändringar i

regleringen av lufttillflödena och genom installation

av en brännare i primärkammarens överdel.

Askhantering

Damning och igensättningar är vanliga problem i

samband med askutmatning cch askhantering. I England

har man dåliga erfarenheter av system med mekanisk

utmatning av askan (exempelvis skruvar). De sätter

ofta igen och kräver mycket underhållsarbete.

Ett annat vanligt problem är bildning av slagg som

sätter igen galler och blockerar rörliga delar. Vid

Bruce måste man under 1978 vid åtta tillfällen gå

in i ugnsschaktet och ta bort slagg från bottengall-

ret eller andra delar i ugnen.
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En nästan genomgående svaghet hos de olika förbrän-

ningsanläggningarna är att askhanterings- och ask-

ingjutningssystemen inte är integrerade med ugns-

anläggningen. De är oftast från varandra helt fri-

stående system. Vissa leverantörer erbjuder emeller-

tid nu kompletta system, exempelvis ingår i Newport

News senaste order till Tennesse Valley Authority

också ett system för inqjutning av askan. Man

blandar askan med 5 viktsprocent oorganiskt binde-

medel och pressar den till kutsar, som beläggs med ett

epoxiskikt. Kutsarna placeras i stålrör. Andra

leverantörer samarbetar med företag som säljer

solidifieringssystem för att tillsammans med des'.

ut.veck.la länraliaa metoder för ingjutning av askan

i exempelvis cement eller plast.

Som nämnts i kapitel 3 är rökgasreningen det

delmoment vid förbränningen av aktivt avfall som

givit de största problemen. Problemen hänför sig

främst till korrosion, igensättningar och låg

avskiljningsgrad för vissa ämnen.

Korrosionsproblemen har varit mycket vanliga särskilt

i de äldre anläggningarna. Orsaken är vanligen att

man förbränt klor- och svavelhaltiga material som

PVC och gummi i anläggningar med felaktiga material

i rökgassystemet. Ofta har man använt kolstål eller

rostfritt stål. Inget av dessa material notstar

saltsyra varför man i de fall där otvättade avgaser

kyls under daggpunkten snabbt får en omfattande

korrosion. Tvättas gaserna i en scrubber minskar

detta problem men ingen scrubber har hundraprocentig

effektivitet och efter några års drift kan korrosions

problem ändå uppträda. Antingen bör man undvika att

bränna PVC och gummi eller använda syrafasta material

t ex Zircaloy, Hastelloy B och C, grafit eller glas.
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I Västtyskland och Frankrike har man använt kera-

miska högtemperaturfilter. Erfarenheterna är relativt

goda. Bl a förbränns oforbran'ia partiklar på de heta

filtren. En nackdel är att filterffekten för Cs

och Ru blir låg eftersom dessa element är gasformiga

vid de keramiska filtrens arbetstemperatur. Som

nämnts i kap 4 har detta föranlett att man i Karlsruhe

installerat en scrubber efter hogtemperaturfiltren.

Vid Bruce och i Studsvik används en rökgaskylare och

filtrering i textilt spärrfilter. Utformningen är

dock olika i de båda fallen. Bruce har haft stora pro-

blem med igensättning, korrosion och sprickbildning i

sin värmeväxlare med tuber av rostfritt stål (316

LSS). Igensättningarna beror på ofullständig förbrän-

ning i primär- och efterbrännkammaren. Man har försökt

komma till rätta med korrosions- och sprickbildnings-

problemet genom att sänka rökgasernas temperatur

genom luftutspädning före värmeväxlaren.

Rökgaskylaren i Studsvik är av titanstabiliserat stål

och glas (i den kallaste delen). Erfarenheterna

hittills är goda men drifttiden är ganska kort.

Spärrfiltren i Bruce backblåses 1 gång per bränn-

cykel och har haft en livslängd på ca 4 månader.

I Studsvik backblåses varje filterpåse 1 gång

per minut, och man räknar med en livslängd

för filtren på flera år.

Rökgasreningen i anläggningar med fluidiserad bädd

är mycket omfattande (se exempelvis figur 16). I

stort sett ingen aska stannar i bädden utan aska och

stoft måste avskiljas i rökgassystemet. Huvudavskilj-

ningen sker i cykloner.Eftersom man i praktiken kan

räkna med endast 50-80% avskiljning av askstoftet i

en cyklon måste man ha minst två i serie för att inte

belastade efterföljande filtersystemen för mycket.
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5.2 Utvecklingstendenser

Hittills har man som tidigare framgått mött

betydande problem vid förbränning av radioaktivt

avfall. Tekniken utvecklas nu gradvis mot bättre

och för ändamålet specifikt avpassade metoder.

Utvecklingsinsatser har särskilt krävts och krävs

också i fortsättningen inom följande områden:

hindra~bildning~Fch~spridning till rök-
gassystemet av sot och andra produkter
som kan orsaka igensättningar m m

923_tillförlitlighet_och_hållbarhet hos
komponenter och interna strukturer.

UätSliälYäl i U 9 n o c n rökgasreningssystem
med hänsyn till speciella korrosions-
risker

Eiitersy_stem bl a med säkra och arbets-
hygieniska .netoder för filterrentning
och filterutbyte

Utmatning_och_inneslutning_av_askan

§Y.5£§5_£ör_kgntinuerlig_mgnitering_ay
Eökgasemissignernä

ökade krav på kvalitet och säkerhet har i regel

lett till att man bygger relativt stora anlägg-

ningar som används för en hel regions eller ett

helt lands behov. Så är fallet bl a i Storbritannien

och Sverige.

Det finns emellertid också ett intresse för lokala

ugnar för t ex en reaktorstations behov. Sådana

små billiga och effektiva ugnar finns knappast

idag frånsett några äldre mycket enkla ugnar vid

kärnkraftverk i Storbritannien. Exempel på för-

bränningsanläggningar som kan vara av intresse i

det sammanhanget är bl a den enkla ugn som projek-
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teras i Kjeller, Norge eller en anläggning för för-

bränning i 200 1 fat vid Mound Laboratories i

USA.

I USA, där man dröjt mycket länge med att intro-

ducera förbränning för lågaktivt reaktoravfall,

säljs nu också anläggningar för bränning i fluidi-

serad bädd. Kapaciteten pä dessa anläggningar är

relativt begränsad och anpassad till behovet vid en

reaktorstation om 2 - 4 aggregat. Dessa svävbäddar

används också för indunstning av vätskeformigt av-

fall och bränning av jonbytarmassor. Många sådana

anläggningar har beställts på kort tid men inga

drifterfarenheter föreligger ännu. Möjliga svag-

heter i systemen är dels inmatnings- och förbehand-

lingssystemen dels det omfattande rökgasrenings-

system som krävs.

Det är förvånande att det i USA inte finns regio-

nala ugnar exempelvis vid de kommersiella nedgräv-

ningsplatserna. Sådana kan i framtiden bli ett

alternativ till förbränning vid kärnkraftverken.

Förbränning av medelaktivt avfall, speciellt aktiva

jonbytarmassor, har de senaste åren blivit aktuellt.

Frånsett Newport News ännu relativt oprövade system

är metoder för detta fortfarande i ett utvecklings-

skede. Betydande framsteg och förbättringar kan

troligen göras. De väsentligaste skärpningarna i

kraven på en anläggning är i det fallet

ökade krav på fjärrstyrning och strål-
skärmning vid drift och underhåll

ökade krav på avgassystemets effektivitet
och tillförlitlighet.

Däremot är i fallet jonbytarmassa materialet som

skall brännas enhetligare både till värmevärde och
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form vilket bör underlätta vid förbränningen.

De viktigaste metoder som prövas för bränning av

jonbytarmassa är

förbränning i fluidiserad bädd

" " roterugn

pyrolys och eventuellt efterbränning
exempelvis i roterugn

Också i slaggugnsbränning som i Mol kan jonbytar-

massor behandlas tillsammans med annat avfall.

Bränning i svävbädd har prövats bl a i USA, Rocky

Flats och Newport News. I Rocky Flats är också roter-

ugnsförbränning under utveckling. Arbetena avser

emellertid Pu-kontaminerat avfall vilket gör att

systemen måste uppfylla speciella krav.

I Frankrike har man påbörjat försök med bränning i

roterande ugn. Försök med förbränning av jonbytar-

massa görs också i Sverige och Finland.

Det är ännu för tidigt att säga om förbränning av

medelaktiva massor vid en helhetsbedömning är en

lämplig behandlingsmetod och vilken teknik som då

är den bästa. Det finns dock goda möjligheter för

att sådana tekniker utvecklas i flera länder under

1980-talet.

Som tidigare nämnts har i denna rapport endast

marginellt berörts tekniker och problem i sambanc".

med förbränning av alfa-aktivt avfall. Dessa frå-

gor är för närvarande inte direkt aktuella i

Sverige. I länder med upparbetning eller omfattande

hantering av plutonium är emellertid utveckling av

tekniker för bränning och volymreducering av de
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stora mängderna lågaktivt alfa-kontaminerat material

en mycket väsentlig fråga som överskuggar det enklare

problemet med bränning av lågaktivt beta, gamma-

avfall. Detta är också drivkraften bakom de omfattan-

de utvecklings- eller demonstrationsprogram i indust-

riell skala som pågår i USA och Europa. Dessa ut-

vecklingsprogram kommer, som man delvis redan nu

kan se, att i positiv riktning påverka utvecklingen

av förbränningsmetoder för radioaktivt avfall över

huvud taget. En grundligare uppföljning av tekniker-

na för förbränning av alfa-aktivt avfall än vad

som har kunnat göras i den här utredningen vore

därför värdefull.
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