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1 BAKGRUNN 

[ lys av senere tids oppmerksomhet omkring planane for bygging av et 

nytt opparbeidingsanlegg for brukt brensel i Dounrtay i Skottland, vil 

IFE i denne rapporten belyse enkelte fakta vedrerende opparbeiding 

av brukt reaktorbrensel generelt, forskningssenteret i Oounrtay og 

det planlagte sentrale europeiske renseanlegg [EDRPI for brukt hurtig-

reaktorbrensel. Visse sider ved de hurtige breederreaktorene vil også 

bli belyst. 

2 OPPARBEIDING AV 8RUKT BRENSEL 

2.1 Den globale situasjonen 

Ba de ferste kommersielle kjernekraftverkene kom i drift i 1950 og -60 

årene ble brukt brensel fra disse opparbeidet fordi Pu skulle brukes 

som brensel i hurtige breederreaktorer (FR). På det tidspunkt antok 

man at reservene av naturlig uran (U) var begrenset og at FR ville bli 

aktuelle allerede i 1980-90 årene. Situasjonen ang. tilgangen på U har 

imidlertid endret seg. Oet har i mange år vart et overskudd på U og 

introduksjonen av FR lar vente på seg Ise kapittel 2.2). 

Til nå (1906) er ca. 30.000 tann kommersielt brukt brensel blitt 

opparbeidet i Europa, vesentlig i Frankrike og Storbritannia. 

[ det felgende gis en oversikt over den globale kommersielle oppar

beid ings- situasjonen: 
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Storbritannia: 

8NFL IBntish Nuclear Fuels Ltd. - at 1001 statlig tid selskap) eiar 

og opererer anleggot i Sa Ila fie Id Itidligere Windscale). Oppirbtlding 

av brukt brensel fra gasskjalte reaktorar (Magnox) nar pigitt tidan 

1952. Anlegget er sanere utvidet og modifisert til ogsi i kunne 

opparbeide brensel fra lettvanns- (LWR) og avanserte gaiskjelte 

reaktorar (oksydbrensel). Totalt er det til ni opparbeidet mar enn 

25.000 tonn Magnox brensel og 100 tonn oxydbransel i det eksisterande 

anlegget. 

Et nytt anlegg (THQRP - Thermal Oxide Reprocessing Plant) er under 

bygging og vil komme i drift i 1990. Anlegget fir en kapasitet pi 1200 

tonn/år. 

I Dounreay i Nord-Skottland (se kapittel 3) har det v»rt to mindre 

anlegg i drift siden 1958/59 for opparbeiding av ttenholdsvis vanlig -

og brukt breederreaktor brensel. Dounreay har vært det britiske senter 

for utvikling av FR siden 1955. 

Det planlegges et felles europeisk anlegg for opparbeiding av FR 

brensel i Dounreay, EDRP (European Demonstration Reprocessing Plantl 

se kapittel v. 

Frankrike: 

Det franske selskapet COGEMA opparbeider brensel i Marcoule i 

Syd-Frankrike (i drift siden 1958) og i La Hague i Normandie (i drift 

siden 1967). La Hague er nå det største anlegg i drift i verden for 

opparbeiding av LWR-brensel. I 1985 ble 350 tonn slikt brensel 

opparbeidet. I lepet av de siste 10 årene har La Hague tatt hand om 

mer enn 802 av det totale LWR-brensel som er blitt opparbeidet 

utenom Østblokk-landene. 

To nye anlegg i La Hague er under bygging. De skal etter planen 

startes opp i 1969 og 1992. Arskapasiteten blir på 2 x 800 tonn brukt 

brensel. 
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Vest-Tvskland: 

Et lit* anlegg. WAK (wiederaufarbeitungsanlageI i Karlsruhe har vatrt i 

drift siden 1371. Kapasiteten er 35 tonn/Ir. 

Etter en lengre planleggings- og lisensierings-periode startet DUK 

(Deutsche Gesellschaft zur Uiederaufarbeitung von Kernbrennstoffenl i 

1985 byggingen av et nytt opparbeidingsanlegg i Wackersdorf, Bayern. 

Anlegget får en kapasitet pi 350 tonn/ir og skal sti ferdig I99S. 

Det er ikke bare opparbeiding som skal skje i Wackersdorf. 

Produksjonsanlegg for nytt brensel og anlegg for behandling og lagring 

av radioaktivt avfall inngir i planene. 

Japan: 

Et pilot-anlegg i Tokai Mura har vart i drift siden 1977. Kapasiteten 

er under 1 tonn/dag. 

Et sterre kommersielt anlegg ed en kapasitet pi 1200 tonn/ir 

planlegges. 

Japan har forevrig kontrakt med COGEMA og BNFL for opparbeiding av 

brukt brensel. 

Det kan ellers nevnes at Italia og India har mindre anlegg i drift. 

Sovjetunionen har også opparbeidingsanlegg i drift, men lite er kjent 

om kapasiteten på anlegget - eller anleggene. USA har hatt 

kommersielle opparbeidsanlegg i drift. Under president Carter (1977) 

ble det imidlertid besluttet å stoppe opparbeidingen av brensel fra 

amerikanske kjernekraftverk. Oet er usikkert om når opparbeidingen 

eventuelt blir tatt opp igjen. 
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2.2 Hvorfor oooarbaldlnn 7 

Hovedirsaken til at brukt brensel fra ferste-generasjont 

kraftreaktorene, termisk* reaktorar, bl* opparb*id*t var at plutonium 

(Pu) skulle separaras ut og brukas som brensel i 

annen-generasjonsreaktorene. de hurtige bread»rn* (FR), ( kapittel 5 

er det gitt en kort beskrivelse av FR. 

Pu kan også brukas som brensel i termisk* reaktorer. Pu erstatter da 

uran-235. Pu-annket brensel refereres ofte til som HOX (Mixed Oxide 

Fuel - uran oksyd blandet med plutonium oxsyd) HOX-brensel brukes i 

dag i begrenset omfang som brensel i endel kjernekraftverk. 

Fig. 1 viser en brenselssyklus for termiske reaktorer. med resirkuler

ing av Pu og U, 

Introduksjonen av FR er imidlertid skjevet ut i tid. FR er dyre å 

bygge, i forhold til termiske reaktorer, og seiv om brenselskostnadene 

er lave kan FR i dagens situasjon ikke konkurrere økonomisk med 

termiske reaktorer, dvs fer uranprisen stiger betydelig. Oet kan 

imidlertid ikke ventes fer tidligst ved irhundreskiftet. I dag ligger 

uranprisen lavt. Nye betydelige Funn av uran, bl.a. i Canada, bidrar 

også til å forskyve introduksjonen av FR. 

Siden det er nok av billig uran pa markedet. er det i dag ikke 

regningsvarende å opparbeide brukt brensel. Det er rimeligere å lagre 

det. Oet gjeres da også med mesteparten av det brukte brenselet som i 

dag tas ut av kjernekraftverkene. 

[kke i noe land er foreløpig det brukte brenselet deponert direkte 

som avfall (permanent lagring). Man velger å se tiden an fer det 

treffes beslutning om det ene eller andre alternativet. 

Oet er for øvrig også andre argumenter enn de rent økonomiske som 

fremmes når opparbeidingsalternativet vurderes. Deponeres det brukte 
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brenselet direkte som avfall, bygger man samtidig opp slkalte 

"plutonium gruver". Disse må sikres slik it Pu ikke kommer pa aweier 

og nusbrukes f.eks. til vlpenfornll. Opparbeider man i stedel 

brenselet, kan Pu - og det heyaktive avfallet - isoleres og sikres pi 

en langt mer effektiv mate. Pu gir da inn i en br»nselssyklu* og er 

ikke lett tilgjengelig, ønsker man det, kan Pu og&i "Grannes opp' i en 

FR. 

Et system av FR krever opparbeiding som en integrert del av disse 

raaktorenes brenselssyklus. En FR opererer nemlig pi det prinsipp at 

mer Pu produseres under drift enn det som forbrukes. Relativt hyppig 

uttak av brukt brensel o-j opparbeiding med isolering av det produserte 

Pu. samt produksjon av nytt Pu-holdig brensel kreves for i fa et slikt 

system med hurtige reaktorar til å funksjonere økonomisk. 

2.3 ODoarbeidinasprosesaen 

Opparbeiding av brukt brensel er en kjemisk renseprosess basert pi 

konvensjonell teknikk. I prosessen skilles U og Pu ferst fra 

spaltningsproduktene og deretter fra hverandre. U og Pu kan brukes i 

fabrikasjonen av nytt reaktorbrensel, spaltningsproduktene behandles 

og lagres som hoyaktivt avfall. 

Det brukte brenselet er sterkt radioaktivt pga spaltningsproduktene, 

og deler av opparbeidingsprosessen mi derfor utfores fjernstyrt bak 

tykke beskyttelsesvegger. 

De enkelte hovedtrinn i prosessen er som folger (se fig. 21: 

- Oe brukte brenselselementene ankommer opparbeidingsanlegget i spesi

elle transportbeholdere. Elementene tas ut av beholderne og lagres 

midlertidig under vann. 

- Brenselselementene er sammensatt av en rekke staver eller ror av 

zirkonium (lettvannsreaktorbrensel) eller rustfritt stål 

Inurtigrea-riorbrensel). Det brukte (utbrente) uranet ligger i rorene 
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i «or* *v briketter Irentelsrerene frigieres t*ru fr» eleoentet og 

kappas d»r»tt»r mekanisk i biter. Iltene overferei til at 

oppletningskar• 

U. Pu og spaltningtproduktene opplata» l varm konsentrert 

salpetersyre. Uopplaste bettandeler Ultreres fra. Mengdene av 

opplatt» stoffar besteaeaes pi dette trinn i prosessen neyaktif ved 

hjelp av kjemske analyser. 

Med en konvensjonell vaske-vatke ekstraksjontteknikk tkilles tt 

ferst u og Pu fra spaltmngsproduktene og deretter fra hverandre. De 

tre produkt st ramsene vtderebehandles so* felgar: 

• n. i nitrat form renses og overfaras til oksydform (110 1. 

Produktet lagres i denne form for sanere bruk i nytt brensel. 

• £ll. også i nitrat form. renses og overfaras til oksyd IPuO ). 

Produktet lagres for senere bruk som brensel. Pu ni sikres 

fysisk etter strenge internasjonale regler, slik at det lkke 

kan misbrukes. 

• Snaltninasoroduktene (det hey-aktive avfalletl. i nitrat form. 

lagres i tanker av rustfritt stil under kjaling. Etter flere 

ars lagring (5 ir eller mer) blir lasningen dampet inn til 

terrhet og det resulterende faste produkt loksyder) smoltet 

sammen med glasspulver til en bestandig glassmasse 

tbor-silikat). Dette produktet stapes inn i f.eks. rustfrie 

stalsylindre, som lagres i betongbunkere under kjeling og 

kontroll. Senere tar man sikte pi permanent deponering av disse 

sylindrene i en stabil geologisk formasjon (leire, sslt, 

granitt el. lign.). 
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} OOUNIEAY 

j.t nnltaatt 

ONE (Oounreay Nuclear Power Development Establishment) Ise lia. It ble 

opprettet i 1955 oq er bntene* forskningstencer for utviking av 

hurtige breederreaktorer. Anlegget er en del av UKAEA (United Kingdom 

Atomic Energy Authority). 

ONE ligger helt nord i Skottland (se fio. ti. ca H km fra byen 

Thurso, der det under siste verdenskng var en nu li ter flyplass. 

Totalt er ca. 2.300 ansatt ved ONE. 

Tre reaktorer er Bygget i Oounreay. Oen ferste. DM r9 (Oounreay 

Materials Testing Reactor) kom i drift i 1958. ten andre. OFR 

ICou.-,reay Fast Reactor) ble satt i drift i 1960 og den tredje. PFR 

(Prototype Fast Reactor) i 1976. 

DFR og PFR er forseksraktorer med installerte effekter på henholdsvis 

15 og 250 MWe. DFR ble nedlagt i 1977. PFR er i .drift og leverer 

elektrisitet til det skotske elnettet. OMTR ble nedlagt i slutten av 

70-årene. 

Oet ferste anlegget for opparbeiding av brukt brensel ved DNE ble 

startet opp allerede i 1958 i forbindelse med driften av OMTR. Et 

annet anlegg for opparbeiding av brukt brensel fra DFR (metallisk 

uran) ble startet i. 1959. Anlegget ble i 70-årene modifisert og 

utvidet -for å kunne behandle brensel fra PFR (uran/plutonium oksyd). I 

1980 ble dette anlegget satt i drift igjen. Til ni er det opparbeidet 

10 tonn anriket uranbrensel fra DFR. 38 tonn brensel fra DMTR og 9 

tonn fra PFR. Noen fotografier fra opparbeidingsanlegget i Oounreay er 

vist bakerst i denne rapporten. 

I tillegg til opparbeidingsanlegget er det anlegg for oehandling og 
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lagring «v (orsk)elUg» typer radioaktivt avfall, anlegg far 

fabrikasjon i« nytt brente! (ogii pi oppdrag for andre land), 

laboratorier for »tt»rund»ri»k«l«« *v bettrilt breniel 09 laboratorier 

for fors«*svirksomh*t vedr. hurtig brøederreaktorttknologi og 

opparbeiding av brukt brensel. 

3.2 *iVfiiHBtmntUing ytfl vBmnnidinaiinltgutt 

Opparbeidingen av brukt brensel, som beskrevet i kapittel 2.3 gir 

opphav til radioaktivt avfall 1 gass-. vaske- og fast form. t Oounreay 

blir de forskjellige kategoriene avfall behandlet pi felgende mit»: 

Oe radioaktive avgassene (vesentlig krypton-85 og noe tritium), 

samt andre gassformige eller flyktige stoffer (som jod-129 og 

]Od-13U filtreres. Etter filtrering blir krypton og tritium 

sluppet ut 1 atmosfæren gjennom en BO m hey skorstein. Krypton-85, 

som dominerer, er en edelgass som ikke inngir kjemiske forbindelser 

med andre stoffer. Derfor tillates det utslipp av forholdsvis store 

mengder av denne isotopen. 

De årlige radioaktive gassutslippene gir stråledoser til den lokale 

befolkningen som er under il av den totale naturlige 

bakgrunnsstråling. 

Oet vaskeformjge avfallet deles i tre kategorier: 

- heyaktivt avfall, som lagres 

- middelsaktivt avfall, som behandles og lagres 

- lavaktivt avfall, som kontrollert slippes ut i sjøen. 

Det heyaktive avfallet innenolder mer enn 99Z av spaltnings-

produktene og de tyngre aktinidene (americium, curium) i det brukte 

brenselet. Avfallet lagres i væskeform i nedgravde rustfrie 

ståltanker under kjøling. For å sikre seg mot lekkasjer er 

la^ertankene plassert 1 celler med rustfri stålkledning. Ekstra 

lagertanker hoides i reserve ved eventuelle lekkasjeuhell. Oet 

heyaktive væskeavfallet vil senere bli overfart til fast form (som 
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f.«kt. borsilikat glatt) og lagrat permanent 1 danna foraan. 

0»t middels- og lavaktive vaskeavfallet blir overfart til *n 75 * 

stor lagertank. I porsjonar blir d»t viderebehandlet bl.a. vad til

salting av kjemikaliar og utfelling av mesteparten av da radio

aktiva stoffane. Oen resulterande vasken som bara inneholder sat 

mengder aktivitet blir samman mad annat prosassvann fra anlaggat 

sluppet ut i sjeen 600 m fra land pi it m dyp gjennom at rar. 

En bagrenset mengde lavaktivt avfall sliopes ut under kontroll. 

Utslippsgrensene fastlegges av myndighetene Ise kapittel 3.3.) 

Siden det moderniserte opparbeidingsanlegget startet opp i 1960 har 

gjennomsnittlig årlig aktivitetsutslipp ligget under t01 av 

utslippsgrensene. Fig. 5a og Sb visar utslippane av lavaktivt 

avfall til sjeen fra ONE i perioden 1956-1981. 

Det faste avfallet blir klassifisert bl.a. etter hvor mye 

alfa-aktivitet (plutonium, andre transuraner) det inneholder. 

Avfallet torsegles i tenner og lagres i egne bygninger pl anlegget. 

3.3 Kontrollen med utslipp en erfarinoer 

Utslippstillateiser for kjernetekniske anlegg i England og Wales gis 

av det britiske miljaverndepartement (DOE - Department of the 

Environment) og departementet for jordbruk, fiskeri og naringsmidler 

(MAFF - Ministry of Agriculture, Fisheries and Food). Departementene 

fastsetter regler for og kontroll-tiltak med utslipp, med hjemmei i 

loven om radioaktive materialer av 1960 (Radioactive Substances Act 

1960). 

I Skottland representeres de nevnte to departmenter av det skotske 

kontor (The Scottish Office - Secretary of State for Scotlandl 

gjennom det skotske utviklingsdepartementet (the Scottish Development 

Department). Kontrollfunksjonen med utslippene gjennomfares av det 

britiske industrielle torurensningskontoret (Her Majesty's Industrial 
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Pollution Impact'rata). 

Mengder og typar av radioaktivitat so» kan tlippat ut. kontrollan ned 

utslippana. og milingene av da radioaktiva stoffenes vandring i 

naringskjeder, byggar pi dan grunnleggande forutsetning at da 

resulterande striledoser til befolkningen ikke akal overstige de 

grenseverdier som er anbefalt av den internasjonale strile-

vernkommisjonen - ICRP. 

I Dounreay startet milingene av radioaktivitet i omgiveliene allerede 

i 1956, to «r fer den farste reaktoren kom i drift. Erfaringane til ni 

nar vist at strilebelastningen pi miljeet av utslippane fra DNE totalt 

satt har vart meget lav. Gjennomsnittliga dosar til befolkningen har 

ligget under 1Z av ICRP's anbefalte grenseverdi. 

4 EORP - EUROPEAN DEMONSTRATION FAST REACTOR FUEL REPROCESSING PLANT 

4.1 Planlegningen 

Et demonstrasjonsanlegg for opparbeiding av brukt brensel fra 

europeiske hurtige breederreaktorer planlegges bygget. Anlegget skal 

ha en kapasitet pa 60 - 80 tonn brukt brensel pr. år. Belgia. 

Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia deltar i dette 

prosjektet, som er et ledd i samarbeidet disse landene imellom når det 

gjelder utvikling av breederreaktor teknologi. 

Det er ikke fattet beslutning om hvor dette anlegget skal bygges. Oe 

to aktuelle landene er Frankrike og Storbritannia, som har mest 

erfaring med opparbeiding generelt, og hurtig reaktor brenselteknologi 

spesielt. 

Kvis EORP skal bygges i Storbritannia, så er Dounreay det mest sann

synlige stedet. U K A E A , som eier av forskningssenteret i Dounreay 
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(ONE), og BNFi (British Nuclear Fuels Ltd.) hir derfor ««kt skultkv 

myndigheter (the Highland Regional Council) om planleggings tillaten* 

for EOBP. 

Oat planlagt* anlegget er tenkt bygget og drevet lom *n del av DNE 

slik at man bl.a. kan gjere nytte av den erfaring og ekspertise som 

den eksisterande driftsstaben pi DNE har bygget opp. En skilte av det 

planlagte anlegget er vist pi fia. 6. 

Brukt brensol fri de deltagende landene i prosjektet planlegges 

fraktet til ONE med bit. eller bit og tog. Pu planlegges fraktet 

tilbake til opprinnelseslandet med fly. 

I forbindelse med saknaden om planleggingstillatelse har det vatrt 

arrangert en offentlig horing i 1366 i byen Thurso n»r Oounreay. Til 

denne heringen har UKAEA og BNFL fremlagt materiale som bl.a. tar for 

seg milja- og sikkerhetsmessige aspekter ved EDRP. sentralt her stir 

det normale driftsutslipp av radioaktivitet og risiko for uhell: 

4.2 Normale driftsutslipp fra EDRP 

De regler og kontrollrutinar som gjelder for det eksisterende 

opparbeidingsanlegget i Oounreay vil også gjelde for EDRP. Pga de 

senere ars erfaring med lave utslipp av aktivitet til sjeen fra DNE i 

forhold til det myndighetene tillater (se fig. 5) vil imidlertid 

utslippsgrensene for EDRP bli satt lavere enn gjeldene regler. 

Noen av de radioaktive av-gassene vil, som nå. bli sluppet ut etter 

filtrering gjennom en 60 m h»y skorstein. Edelgassen krypton-65 vil 

dominere utslippene. 

Det lavaktive vaeskeavfallet skal slippes ut i sjeen gjennom en t km 

lang rerledning pl 35 m dyp. 

De maksimale individdoser fra utslipp til vann og luft er beregnet 

til ca. 0.05 mSv (millisievertI, eller ca. 1Z av ICRPs anbefalte 
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grenseverdi for årlig stråledos* til den alminnelige befolkning. Til 

samnenlikning er den irlige gjennomsnittlige stråledosen til den 

britiske befolkning fra naturlig stråling ca. 2 mSv. 

«.3 Ritino for uh«» 

Det er et grunnleggende prinsipp at nuklearø anlegg, som EDRP, skal 

konstrueres og bygges slik at uhellsrisikoen knyttet til driften av 

anlegget ikke skal representere noe vesentlig tillegg til den risiko 

som normaldriften representerer. Dette praktiseres bl.a. ved at alle 

potensielle uftellssituasjoner eller kombinasjonar av slike kartlegget 

slik at beskyttende - og uhellsforebyggende tiltak kan bygges inn i 

anlegget. 

Det er NNI (Nuclear Installations Inspectorate) som skal godkjenne og 

lisensiere byggingen av EDRP og driften av anlegget. 

Driftsforholdene i EDRP når det gjelder de deiene av anlegget der de 

radioaktive stoffene behandles, karakteriseres ved trykk nar eller 
0 

under atmosfærisk og temperaturer under 120 C. Risikoen for uhell som 

skyldes interne forhold er derfor ikke vesensforskjellig fra sammen-

lignbare konvensjonelle anlegg. 

Den potensielle risiko for skadevirkninger ligger mer i de radioaktive 

stoffenes egneskaper enn i prosessen som sidann. Oerfor er helt 

spesielle tiltak innarbeidet i systemet for å hindre ukontrollert 

spredning av radioaktivitet, og skjerming av operatorene og 

omgivelsene mot strålingen. 

En situasjon som kan lede til skadevirkninger for operatorene eller 

befolkningen oppstår hvis ved et uhell noen av nevnte tiltak svikter 

eller barrierer mot strålingen brytes. Blant de potensielle uhells-

Irsaker som er vurdert ved planleggingen og konstruksjonen av EDRP er: 

seismiske forstyrrelser, flystyrt på anlegget, ekstreme milje- eller 

værforhold, brudd i forsyningen av elektrisitet og vann til anlegget, 

brann og eksplosjoner, kritikalitetsuhell, <t> og svikt i 

<1> Se VEDLEGG 
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enkeltkomponenter eller -systemer I anlegget Risikoen for utslipp av 

betydelige mengder radioaktivitet ved tlike uhell har vart neye 

vurdert og funnet ekstremt lav. 

Skulle likevel et uhell med utslipp av radioaktive stoffer skje fra 

EORP vil skadevLrkningene og graden av forurensning bli av lokal 

karakter. 

5 UREEDERREAXTORER (FR - FAST REACTORS) 

5.1 Historikk og status 

Breeder-konseptet er et av de ferste reaktorkonseptene som ble 

utviklet. Oen ferste "atomelektrisitet" ble produsert ved hjelp av en 

breederreaktor allerede i 1951 IEPR I i USA). I 1970-årene kom de 

ferste prototypanleggene i drift. Oet er Frankrike, USSR og 

Storbritannia som har ledet, og leder utviklingen. USA, som hadde et 

betydelig utviklingsprogram, har trappet ned i og med at Clinch River 

prosjektet ble lagt på is. 
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Tabellen nedenfor gir en eamMotilling *v det* for de for»kjelliae 
breederreektorene. 

LAND LOKALISERING OPPSTART 

INST. EFFEKT 

ANLEGG LAND LOKALISERING OPPSTART 
(AR) HWth HWe 

EBR 1 (nedlagt! USA Arco 1951 1.2 0.2 
BR 5 USSR Obninsk 1958 - 11 
DFR (nedlagt) UK Dounreay 1959 60 14 
Enrico Fermi 1 nedlagt)USA Detroit 19G3 300 60.9 
EBR II USA Arco I9S3 62.5 18.5 
Rapsodie (nedlagt) Frankrike Cadarache 1966 20 -
Sefor (nedlagt) USA Fayetteville 1969 20 -
BOR 60 USSR Melekess 1969 60 12 
BN 350 USSR Chevchenko 1972 1000 335 
Phenix Frankrike Harcoule 1973 560 250 
PFR UK Dounreay 1974 600 250 
KNK II V-Tyskland Karlsruhe 1977 58 20 
Joyo Japan Oarai 1979 100 -
FFTF USA Hanford 1980 400 -
BN BOO USSR Beloyarsk 1980 1470 550 
Super-Phenix Frankrike Creys-Malville 1985 2900 1200 
FBTR India Kalpakkam 1985 - 10 
SNR 300 V-Tyskland Kalkar 1987 736 312 
PEC Italia Brasimone 1966 125 -
Monju Japan Tsuruga 1991 714 300 
CRBR lutsatt) USA Clinch River - 975 380 
BN 800 USSR 1994 
BN 1600 USSR 1996 



IS 

S.2 Teederreiktorens orimioo oa kon»trufci-ion 

Naturlig uran inneholder 99.31 U-239 og 0.7Z U-235. I motsetning til 

U-238 lar U-235 seg lett spalte av termisk* (langaomme) neutroner. 

Derimot absorberer U-238 forholdsvis lett neutroner og omdannes til 

plutonium IPu-239). Pu-239 isotopen har tilsvarande egenskaper som U-

235. den lar seg lett spalte. Forholdet mellom produksjon og fn:Bruk 

av Pu-239 eker med «kende energi (hastignet) av spaltningsneutvonene. 

Derav poenget med i utnytte de hurtige neutronene. 

Når naturlig uran brukes som brensel direkte i en reaktor (som f.eks. 

i en tungtvannsreaktor) eller anriket til 2-37. (som i en lettvanns-

reaktort "brennes" mesteparten av U-235 opp, pluss noe U-238 som er 

omdannet til Pu-239. Vekten av det "utbrente" uranet representerer 

imidlertid bare omkring 12 av den opprinnelige mengde naturlig uran. 

Det som blir igjen av uran i det utbrente brenselet inneholder ca. 

0.21 U-235 (utarmet uran) og kan derfor ikke brukes som brensel i 

vanlige I termiske) reaktorer. 

[ en breeder derimot kan uranet utnyttes på en m^get mer effektiv 

mate. Forholdene i reaktoren er slik at produksjonen av Pu-239 ved 

neutroninnfangning i U-238 er betydelig starre enn i en termisk 

reaktor. I en breeder produseres mer spaltbart materiale IPu) enn det 

som forbrukes. Etter en "doblingstid" (som kan dreie seg om 8-12 år) 

har en sl5k reaktor produsert nok Pu både til en ny kjerneladning til 

seg seiv, og til en kjerneladning for en annen breederreaktor. 

Selve kjernen i en breeder er i prinsippet bygget opp med en indre 

sone bestående av uran anriket til 15-25Z med plutonium. Oen indre 

sone er aksielt og radielt omgitt av en kappe som inneholder utarmet 

uran. Spaltningen av Pu og den resulterende varmeutviklingen foregår i 

den indre sone, mens produksjonen av nytt spaltbart materiale first og 

fremst skjer i den omliggende kappen. 
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[ dan indr* sonan *r effekttettheten nay 09 dat krav»! at kjalenuddel 

mad 90de Carmiska egenskaper. Dessutan ml kjelanuddalat tilfredsstille 

vissa nuklaar» krav. Flytande natrium er det ni man satser pl 1 

praktisk talt alle breederreaktorar. Natrium har framragende termiske 

og fysikalske egenskaper, men bruken av flytende natrium krever 

spesielle tiltak for l hindre muligheter for kontakt mellom vann 09 

sterre mengder natrium. 

For i blokkere tnuligheten for kontakt mellom vann og natrium 1 

reaktorkjernen 1 en breeder har man lagt inn tre kjelekretser: en 

primer- og en sekundxrkrets med natrium, og en tredje krets med 

vann/damp og et konvensjonelt turbogeneratorsystem - se figuren. 

--Natnumpumpe 
r-Kontrollstaver 

Sek. natnumkrets 

jblevann 

Kondensator^ 
1—Oampgenerator 

-Varmeveksler 

-Pr. natnumkrets 

'•— Brenselselementer 

Primærsystemet er trykklest - en betydelig sikkerhetsmessig egenskap. 

Inn- og utgangstemperaturen på natriumet i kjernen ligger på 

henholdsvis ca. 400 C og 550 C [natrium koker ved 880 C). 

Oe fleste breedere er av basseng-typen ("pool" design). Kjernen, 

primsrpumpene, primar/sekunder varmevekslerne samt hele brenselsbytte-

systemet og andre komponenter tilharende reaktorsystemet er bygget inn 

i en rustfri ståltank. Reaktortanken er sveiset til et enormt lokk. 

I dette lokket er de nevnte leaktorkomponentene opphengt - dog ikke 
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salv* tjirim R*aktortank*n *r oagitt av *n annan tank, tikktrnttf-

tank, også 3*nn» i» rustfritt «til og sv*lt*t til topplokket. 

I reaktort»nk*n »r d*t for *n stor br**d*rr*aktor som d*n fransk* 

Super Ph*mx totalt 3500 tonn natrium. 

5.3 Breeder* on fr«mtld«n 

Den kommersielle breederens framtid tr usikker, og uukk*rh*t*o »r i 

første rekk? knyttet til akonomisn. ør**d*rn* *r dyr*r« a bygg* *nn 

f.eks. trykkvannsreaktorene (PWRI og seiv om breederne har betydelig 

lavere brenselskostnader enn PUR. blir likevel anergi-produksjonskost-

naden heyere. Det kan dreie seg om en 20-30Z h*y*r* kWh-kostnad i *n 

breeder (f.eks. Super-Pheni») enn i en tilsvarande stor PUR. Super-

Phenix er til nå det starste breederreaktoranlegg som er bygget. Det 

er på 1200 MWe og startet levering av elektrisitet til det franske 

kraftnettsystemet i januar 1986. 

Ferst etter årnundreskiftet er det antatt at prisen på uran vil stige 

i den grad at breederne vil kunne konkurrere med PWR, 

Hotiveringen med å satse på breedere er basert på et ressurshensyn. 

Breederen utnytter 60-70Z av den potensielle energien i uran. mens 

dagens reaktorer bare utnytter I-2Z. Når breederne for alvor regnes å 

overta etter de termiske reaktorene. f.eks. rundt år 2020 - 2030? 

vil man ha brensel nok i hundrevis av år. I ferste rekke er det 

utarmet uran som da vil bli nyttet. blandet med plutonium. Utarmet 

uran er i dag nærmest å betrakte som et avfallsprodukt, ag det finnes 

tusenvis av tonn på lager. 
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KRITIKAUTETSUHELl 

Hir tilstrekkelige mengder spaltbart mtirnlt. U-235 eller Pu-219 

fares sammen, kan det oppsti an kjedereaksjon. En ilik kritifcalitatf-

tilstand kan bar* oppsti undar meget spesiali* forut setningar mht. 

geometri, matenalmangd* og isotopforhald for dat spaltbart 

matanalat. EC opparbeidingsanleøg ar utformat slik at diss* 

farutsetningene ikke skal opptra, bl.«. bestemmer anlaggats 

"geometriske Jlkkerhet" hvilke materialmengdar som kan fares samman pi 

bestemte steder. 

Skulle et slikt uhell likevel inntreffe, vil det relativt fiaye 

innholdet av Pu-240 i reaktorbrenselat fare til en langsor 

energiutvikling av totalt ca 1 kWh. Dette vil gi en lokal Cemperatur-
• 0 

stigning pa under 10 . Malinger ved kntikalitetsekspenmenter og 
tidligere uhell bekrefter dette. 

Et kritikalitetsuhell er derfor vesensforskjellig fra det som skjer 

ved en atomeksplosjon. I en atombombe komprimeres Pu-239 (med 

maksimalt ca. Zl Pu-210) ved en kjemisk eksplosjon. Dette gir en 

energiutvikling p5 flere GWh i lepet av brekdelen av et sekund. 

Skadevirkningen ved et kritikalitetsuhell er derfor av helt lokal art 

og vil kun berare de personer som arbeider nærmere enn ca. 10 meter 

fra selve reaksjonsstedet. Faren for personellet er først og fremst 

forbundet med den intense gamma- og neutron-strålingen som utvikles 

ved kjernereaks jonene. 
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