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Var och hur skall vi slutförvara det
använda kärnbränslet?

Det råder politisk enighet om att använt kärnbränsle från svenska kärnkraft-
verk skall slutförvaras i Sverige. Ännu finns inget beslut om på vilken plats i
Sverige slutförvaret skall byggas. Inte heller är det beslutat vilken metod som
skall användas. Plats och metod för slutförvaret skall väljas med hänsyn till
säkerhet och miljö liksom till vårt ansvar att förhindra spridning av sådant
material som kan användas för att framställa kärnvapen.

Kärnkraftföretagen presenterade 1983, genom Svensk Kärnbränslehantering
AB (SKB), en metod för slutlig förvaring, KBS-3-metoden. I beslut 1984 om ladd-
ningstillstånd för reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 uttalade regering-
en att denna metod - som hade granskats ingående av svenska och utländska
experter - "i sin helhet i allt väsentligt befunnits kunna godtas med hänsyn till
säkerhet och strålskydd".

I samma beslut påpekade regeringen också att ett slutligt ställningstagande till
val av metod kräver ytterligare forsknings- och utvecklingsarbete.

Vem har ansvar för att det
använda kärnbränslet tas om hand

på ett säkert sätt?
Det är käriikraftföretagen som har
det direkta ansvaret för att det an-
vända kärnbränslet hanteras och
slutförvaras på ett säkert sätt.

Det bakomliggande allmänna reso-
nemanget är att den son driver en
verksamhet har ansvar för att det
görs på ett säkert sätt. Ansvaret
omfattar också att ta hand om det
avfall som uppstår vid ' -ksamhe-
ten. Dessa tankegångar ommer till
uttryck i viktiga lagar även på kärn-
energiområdet, bl a kärntekniklagen
(1984) och finansieringslagen (1981).

Kärnteknik- och finansieringslagen
säger att kärnkraflföretagen är skyl-
diga att bedriva den forskning som
behövs för att det använda kärnbrän-
slet skall kunna tas om hand på ett
säkert sätt. Samma lagar ålägger
företagen att också svara för de kost-
nader som uppstår i samband med
hantering och slutförvaring av av-
fallet.

Det finns fyra kärnkraftföretag i vårt
land: Statens vattenfallsverk, Fors-
marks Kraftgrupp AB, Sydsvenska
Värmekraft AB och OKG AB. Dessa
fyra företag äger gemensamt Svensk
Kärnbränslehantering AB (SKB). I
SKBs uppgifter ingår att i praktiken
genomföra det arbete som kärnkraft-
företagen har ålagts att utföra.

Staten har det övergripande an-
svaret för säkerheten kring hante-
ringen och slutförvaringen. Tre myn-
digheter - statens kärnbränslenämnd
(SKN), statens kärnkraftinspektion
(SKI) och statens strålskyddsinstitut
(SSI) - svarar för olika delar av den
statliga övervakningen av kärnkraft-
företagens avfallsverksamhet. Dess-
utom har regeringen tillsatt ett sär-
skilt organ, samrådsnämnden för
kärnavfallsfrågor (KASAM).

Se vidare omslagets bakre insida
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Huvudinnehåll

I föreliggande rapport ges en litteratursam-
manställning över den internationella utveck-
ling inom upparbetningsområdet och angränsande
hanteringar inom kärnbränslecykeln. Ett område
som behandlas utförligt i rapporten är nukleär
förbränning. Metoden kan användas som behand-
lingsmetod för framförallt långlivade radionu-
klider i kärnbränsleavfall eller upparbetnings-
avfall.
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1 Inledning

Utvecklingen inom upparbetningsomradet med
angränsande hanteringar inom kärnbränslecykeln
har under ett antal år bevakats av STUDSVIK
NUCLEAR på uppdrag av Statens Kärnbränslenämnd.
Föreliggande rapport ansluter sig direkt till
rapporteringen för föregående uppdrag (1.1), och
omfattar liksom tidigare år följande delområden:

uranförsörjning
anrikning
bränsletillverkning
transporter av använt kärnbränsle
mellanlagring av bränslet
upparbetning
hantering av produkterna från upp-
arbetningen
safeguard

Delområdena uranförsörjning, anrikning, bränsle-
tillverkning och safeguard behandlas mycket
kortfattat. Inom delområdena transporter,
mellanlagring, upparbetning och hantering av
produkterna från upparbetningen har de tidigare
årens uppföljningar inte i någon nämnvärd om-
fattning behandlat utvecklingen i Sovjetunionen,
Indien, Kina och Argentina. Utvecklingen i dessa
länder behandlas i föreliggande rapport till-
sammans med den senaste tidens utveckling i
Frankrike, Storbritannien, Västtyskland och
Japan.

Nukleär förbränning behandlas utförligt i
rapporten. Dessutom ingår ett avsnitt om
slutförvaring i havssediment.

Inom uppdragets ram har c>l a följande
tidskrifter bevakats:

Atom
Atoms in Japan
Atomwirtschaft-Atomtechnik
IAEA Bulletin
Kerntechnik
Nuclear Energy
Nuclear Engineering International
Nuclear Europe
Nuclear Fuel
Nucleonics Week
Nukem Market Report
Radioactive Waste Management and the
Nuclear Fuel Cycle
Revue Generale Nucleaire
Transactions of the American Nuclear
Society.

NSS/JH
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2 Kärnbränslecykelns försör jningsled

2.1 Uran

Brytningen av naturligt uran i västvärlden
uppgick under 1988 till ca 37 000 ton U, dvs
ungefär samma mängd som under 1987 (2.1).
Fördelningen på de viktigaste produktionslän-
derna var följande:

Kanada
USA
Europa
Sydafrika
Namibia
Australien
Niger
Gabon
Övriga

•b

33,4
13,4
11,3
10,5
9,8
9,7
8,1
2,5
1,3

Kanada intar en ledande position och har gjort
så sedan 1984. Huvuddelen av produktionen sker
i tre stora anläggningar i den uranrika provin-
sen Saskatchewan (2.2). Nya produktionsanlägg-
ningar väntas komma i gång där under början av
90-talet, bl a vid den höghaltiga fyndigheten
Cigar Lake (2.3, 2.4). Exporten till USA från
Kanada kommer sannolikt att öka som följd av
det frihandelsavtal, som ingicks 1987.

I USA har driften lagts ned vid några urangruvor,
men produktionsbortfallet kompenseras mer än väl
av att nya anläggningar kommit igång, bl a två
fabriker, där man tillämpar in-situ-lakning av
uranmalmen. En relativ stor andel av den ameri-
kanska uranproduktion (28%) erhålles som bipro-
dukt vid fosforsyraframställning ur uranhaltiga
råfosfater och vid kopparframställning.

Den västeuropeiska uranproduktionen sker huvud-
sakligen i Frankrike. Mindre mängder (50-200
t/år) produceras i Spanien, Portugal, Västtysk-
land och Belgien (2.5).

I Sydafrikanska Republiken, där uran erhålles i
anslutning till guldhanteringen har uranproduk-
tionen minskat något och den förväntas gå ned
ytterligare under de närmaste åren.

I Namibia svarar den stora anläggningen i
Rössing för hela uranproduktionen, ca 3 600 ton
U/år. Avsättningen av uranet från Namibia blir
beroende av den politiska utvecklingen i landet
(2.6).

NSS/JH
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Produktionen av uran i Australien minskade något
under 1988, jämfört med 1987. Den främsta orsa-
ken till detta var att bearbetningen av den
tidigare brutna malmen från den höghaltiga
fyndigheten vid Nabarlek avslutades. Uran
produceras f n vid två anläggningar: Ranger i
Nordterroriet och Olympic Dam i Sydaustralien.
Driften vid den senare startades under 1988.
Uran erhålles i anslutning till utvinning av
koppar.

Produktionen i Niger och Gabon ligger på samma
nivå som tidigare år. Huvuddelen av uranet
exporteras till Frankrike.

Uranproduktionen i västvärlden väntas under 1939
bli ungefär lika stor som under 1988. Det inne-
bär att produktionen för fjärde året i följd
klart understiger förbrukningen, som exempelvis
1988 uppgick till ca 44 000 ton U. De stora
lagren av naturligt uran har trots detta medfört
att uranpriserna sjunkit. Under första hälften
av 1989 låg priset på spot-marknaden i medeltal
på ca 11 USD/lb U,0g (2.7). Priserna har sedan
dess fallit ytterligare (2.8).

Priserna i långtidskontrakt, som slutits under
1988, ligger i området 25-32 USD/lb U303 (2.9).
85-90 % av uranet på marknaden säljs unäer
långtidskontrakt.

Utsikterna för uranmarknaden under 1990-talet
har diskuterats av J Murray, Uranium Institute
(2.10). Osäkerheterna gäller inte så mycket hur
stor uranförbrukningen kommer att bli (den
väntas stiga till ca 55 000 ton U år 2000) som
hur detta behov ska täckas. En viktig faktor i
detta sammanhang är i vilken utsträckning uran
från upparbetning av använt kärnbränsle kommer
att återföras. Det torde dock vara klart att ny
produktionskapacitet för naturligt uran behövs
redan under 1990-talets första hälft.

2.2 Anrikning

2.2.1 Tillgång och efterfrågan

1988 fördelade sig produktionskapaciteten för
isotopanrikning av uran på följande sätt inom
OECD-länderna (2.11):

NSS/JH
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USA
Frankrike
Västtyskland }
Nederländerna } URENCO
Storbritannien }
Japan

ton
19
10

2

swu/ar
200
800

400

25
32 425

Anrikningsbehovet uppgick samma år till endast
ca 20 000 ton anrikningsenheter. Det råder så-
ledes stor överkapacitet på anrikningssidan i
västvärlden. Därtill kommer att Sovjetunionen
har möjlighet att utföra anrikningstjänster även
åt utlandet och sedan mitten av 70-talet också
genomfört sådana uppdrag för västeuropeiska
företag (2.12, 2.13). Uppgifter gör gällande
att det i Sovjetunionen finns 10 centrifug-
anlaggningar i drift med en total kapacitet på
10 000 swu/år (2.14). En av ursprungligen fem
diffusionsanläggningar tros dessutom fortfarande
vara igång.

Uppgifterna rörande Kinas anrikningskapacitet är
osäkra (<500 ton swu/år har angivits) och dess
möjligheter att exportera anrikningstjänst^r
oklara (2.12).

Den överkapacitet, som nu föreligger på anrik-
ningsområdet, förväntas bestå under 1990-talet
(2.15). Trots detta planeras utbyggnad av an-
rikningskapacitet i flera länder.

Urenco har offentliggjort planer på att till-
sammans med fyra amerikanska företag bygga en
centrifuganlaggning för urananrikning vid Homer
i Louisiana (2.16). Kapaciteten anges till
1 500 ton swu/år och driften beräknas komma
igång 1996.

I Japan uppnådde demonstrationsanläggningen
med gascentrifuger i Ningyo-Toge kapaciteten
200 ton swu/år i början av 1989 (2.17). En
större centrifuganlaggning med kapaciteten
600 ton swu/år ska byggas vid Rokkasho-mura
i början av 90-talet (2.18). I en andra utbygg-
nadsetapp med centrifuger i glasfiberarmerad
plast i mitten av 90-talet ska kapaciteten
ökas med ytterligare 900 ton swu/år (2.19).

Urenco:s centrifuganlaggning i Gronau i Väst-
tyskland har fått tillstånd att öka kapacite-
ten från 400 ton swu/år till 1 000 ton swu/år.
Utbyggnaden ska vara genomförd till i mitten
av 90-talet (2.20).

NSS/JH
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2.2.2 Utveckling av nya anrikningsmetoder

Det pågår ganska omfattande forsknings- och
utvecklingsarbeten i olika länder rörande:

isotopanrikning av metallånga med
laser (AVLIS: atomic vapor laser
isotope separation)

isotopanriknng av uranhexafluorid
med laser (MLIS: molecular laser
isotope separation)
kemiska processer för uranisotopanrik-
ning.

De största insatserna görs i USA, Frankrike och
Japan.

En amerikansk variant av MLIS-metoden har
beskrivits av J.W.Eerkens (2.21). Metoden kallas
CRISLA (Chemical Reaction by Isotope Selective
Activation). En infraröd CO-laser används för
att belysa reaktionskärlet, som innehåller UF,
och ett ämne, RX, som ej avslöjas. Den reaktion,
som äger rum är följande:

UFC + RX —> UF,X + RF

Andelen U-235 i hexafluoriden av naturligt uran
exciteras tydligen lättare än U-238, ty anrik-
ning av U-235 erhålles i produkten UF£X. Denna
har lägre flyktighet än UF& och kan fångas upp i
kylfälla. Den kemiska föreRingen UFj-X kan åter
omvandlas till UFfi genom reaktion med exempelvis
fluorgas (F2). Metoden befinner sig ännu på
laboratoriestadiet.

2.2.3 Anrikning av uran från upparbetning av
använt kärnbränsle

Det uran, som erhålles vid upparbetning av
använt bränsle, skiljer sig på många viktiga
punkter från naturligt uran (2.22):

U232 finns i uran från upparbetningen.
U232 är starkt radioaktivt jämfört med
U235 och i dess sönderfallskedja finns
ett flertal nuklider som utsänder
kraftig ganunastrålning

NSS/JH
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U234 anrikas kraftigare än U235 i
anrikningsprocessen och förbränns
en-last delvis i reaktorn. HaJten
U234 och därmed också alfaakt viteten
blir därför högre än i naturligt uran.

U236 finns i recirkulerat uran

små halter av transuraner och fis-
sionsprodukter finns i uran från
upparbetning.

Detta medför att strålningen från recirkulerat
uran är mycket kraftigare än från naturligt
uran. Det gäller speciellt om de gammastrålande
nukliderna från söderfallet av U232 hinner
byggas upp.

U236 absorberar neutroner kraftigt. För att
kompensera för detta måste halten U235 höjas
mer än vad som annars är fallet. Detta kräver
10-20 % mer separationsarbete (för uran till
lättvattenbränsle).

I Urenco's anläggningar i Capenhurst i Storbri-
tannien och i Almelo i Nederländerna har man
under 80-talet skaffat sig omfattande erfarenhet
av att arbeta med uran från upparbetning. Den
störta kvantiteten (dryg 2 000 ton) har varit
uran från upparbetning av magnox-bränsle, men
även uran från upparbetning av lättvattenbränsle
har framgångsrikt återanrikats till erforderlig
halt 13-235. Mängden uran, som erhålles från
upparbetning i Frankrike och Storbritannien
beräknas fram till år 2001 uppgå till ca
29 000 ton. Med en medelhalt av 0,8 % U-235 är
det ekvivalent med 36 000 ton naturligt uran.

2.3 Bränsleelementtillverkning

2.3.1 LWR-fabrik

I Storbritannien började BNFL i slutet av 1989
att uppföra en ny bränslefabrik i Springfields
i anslutning till de tidigare anläggningarna på
platsen (2.23, 2.24). Fabriken ska tillverka
AGR- och PWR-bränsle från uranhexafluorid, som
innehåller antingen naturligt uran eller uran
från upparbetning i den nya Thorp-anläggningen.
Årskapaciteten blir 230 ton U som AGR-bränsle,
7 0 ton U som PWR-bränsle och 200 ton U som
UO^-pulver för export. Överföringen av uranhexa-
fluorid till urandioxid sker genom reaktion med
vattenånga och vätgas. Anläggningen är kostnads-
beräknad till GPB 120 miljoner (2.25).
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I Springfields ska man också uppföra en ny
anläggning för framställning av urannexa-
fluorid. Kapaciteten blir 6 000 ton U/år.
Anläggningen ersätter den gamla hexafluo-
ridfabriken (5 000 ton U/år), som succes-
sivt ska tas ur drift under 5-6 år.

2.3.2 Fabriker för blandoxidbransle
(MOX-bränsle)

I Västeuropa tillverkas blandoxidbransle vid
följande anläggningar:

Dessel i Belgien
Cadarache i Frankrike
Hanau i Västtyskland
Sellafield i Storbritannien.

Commox, som ägs av Cogema och Belgonucléaire,
driver anläggningen i Dessel och marknadsför
även produktionen från Cadarache. Den totala
produktionen i de båda anläggningarna uppgår
till ca 50 ton/år (2.26). Cogema ska snart
börja uppförandet av en ny bränslefabrik för
MOX-bränsle i Marcoule med en max-kapacitet på
120 ton/år. Den beräknas kunna tas i drift 1993.
Siemens anläggning i Hanau har en kapacitet på
ca 35 årston (2.27). Man har planer på att öka
årskapaciteten till 100-120 ton blandoxidbransle
(2.2,).

BNFL (British Nuclear Fuels Ltd) driver sedan
1960-talet en mindre anläggning för MOX-bränsle
vid Sellafield. Där har bl a bränslet för den
snabba reaktorn i Dounreay tillverkats. Diskus-
sioner pågår om ett samarbete mellan alla MOX-
tillverkarna i Västeuropa i stil med det som
redan existerar mellan Cogema och Belgonucléaire
(2.27).

3 Transport, mellanlagring och upparbet-
ning samt hantering av produkterna frän
upparbetningen

3.1 Inledning

För närvarande är upparbetningsanläggningar
under uppbyggnad i Frankrike, Storbritannien,
och Japan. Om dessa anläggningar räknas in,
kommer den totala kapaciteten för upparbetning
av bränsle från lattvattenreaktorer i västvärl-
den att vara 3000 ton/år år 2000. Detta motsva-
rar mindre än hälften av den totala mängden
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utbränt LWR-bränsle per år. Hittills har totalt
35000 ton bränsle från gas/grafit reaktorer,
3500 ton från LWR-reaktorer och 35 ton från
FBR-reaktorer upparbetats (3.1). Den metod som
idag används vid samtliga upparbetningsanlägg-
ningar är PUREX-processen och det kommer också
att förbli det enda alternativet för industriell
upparbetning för överskådlig framtid (3.2).

3.2 Frankrike

3.2.1. Upparbetning

I Frankrike finns två anläggningar för upp-
arbetning av utbränt kärnbränsle. De båda
anläggningarna Marcoule och La Hague ägs och
drivs av Cogema.

I Marcoule upparbetas i UPl-anläggningen bränsle
från gaskylda reaktorer, kapacitet 700 ton/år
(3.2). Man har också en pilotanläggning, APM
(Atelier Pilote de Marcoule) för upparbetning
av bränsle från snabba reaktorer och utbränt
MOX-bränsle. Anläggningen nar en kapacitet av 5
ton/år.

I La Hague finns sedan 1966 en fabrik, UP2, för
upparbetning av bränsle från lättvattenreak-
torer. Kapaciteten är f.n. 400 ton/år och man
har under perioden 1976-1989 upparbetat 2600 ton
bränsle, vilket innebär 80% av den totala
mängden upparbetat lattvattenreaktorbransle i
världen (3.3).

I La Hague sker nu en kraftig expansion, dels
genom en utbyggnad av UP2 till en kapacitet av
800 ton/år 1992, dels genom uppbyggnad av UP3
som också beräknas få en kapacitet av 800
ton/år. Totalt beräknas denna investering kosta
FRF 45 miljarder (3.3) och engagerade som mest
8000 konstruktionsarbetare under 1988, en siffra
som gradvis kommer att minska fram till 1992 då
uppbyggnaden beräknas vara färdig (3.4). UP3
skulle enligt de ursprungliga planerna vara
färdigt att tas i drift under 1989, men arbetet
har försenats och man räknar nu med kommersiell
drift under 1990. Förseningarna förklaras dels
med arbeten på UP2, dels med att den höga graden
av automatisering och fjärrstyrning av driften
av UP3 har förorsakat mer arbete än man förut-
sett (3.4). En schematisk bild av UP3 framgår av
figur 3.1. Lagret för plutonium (BSI) är idag
färdigt. Enheterna för kapning och upplösning av
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bränsleelementen (Tl), separation av uran - plu-
tonium - fissionsprodukter (T2), slutsteg för
uran (T3) samt överföring och konditionering av
plutonium (T4) är i slutskedet av installationen.
Enheterna för förglasning av fissionsprodukterna
och för lagringen efter förglasning (T7) är
färdiga till ca. 60%, men dessa enheter behövs
först ett år efter start av de övriga delarna av
fabriken. De olika delarna har testats i olika
etapper. Först med icke-aktivt material sedan
1987, därefter med upparbetat uran sedan somma-
ren 1989. Under hösten 1989 ska försök göras
med uran/plutonium-lösning som överförs från
UP2 till enhet T2 (figur 3.1). Anläggningen tas
slutligen i drift under 1990 (3.5) och väntas
ha full kapacitet 1994. Kostnaderna beräknas
ha stigit med 24% över de ursprungliga beräk-
ningarna till FRF 27.6 miljarder (3.6).

Det andra stora projektet i La Hague, UP2-800
skulle enligt ursprungsplanerna vara i drift 3
år före UP3, men kommer troligen att tas i bruk
3 år efter UP3 istället (3.4). Några enheter,
som hanteringen av flytande avfall, är redan i
drift, och enheten för förglasning av fissions-
produkter tas i drift under detta år. UP2-800
är avsett för upparbetning av såväl använt MOX-
bränsle som använt bränsle från första bränsle-
cykeln. Anläggningen ska i princip användas för
upparbetning av franskt bränsle.

Trots att man alltså gör en mycket intensiv
satsning på upparbetning av använt bränsle i
Frankrike, kan man vid en strikL ekonomisk
jämförelse inte finna några klara fördelar med
upparbetning framför direkt deponering av
utbränt kärnbränsle. Enligt företrädare för
Cogema är det istället andra överväganden än de
ekonomiska som ligger till grund för satsningen.
Man vill ha möjligheter att använda FBR, man
anser också att det ur miljösynpunkt är fördelar
med att dela upp avfallet och hantera och för-
vara varje komponent för sig. Vidare kan man
minska användandet av naturligt uran med 30% och
anrikningbehovet med 15% (3.7).

3.2.2 Mellanlagring

En central enhet för mottagning och mellanlag-
ring av utbränt bränsle från franska och ut-
ländska kärnkraftverk är under uppbyggnad i La
Hague. Anläggningen kommer att ha kapacitet för
lagring av 1000 ton uran och vara försedd med
anslutningsmöjligheter till både UP2 och UP3
(figur 3.2) .
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3.2.3 Återföring av upparbetat uran och
plutonium

Cogema har återanvänt ca 5000 ton upparbetat
uran från gas-grafitreaktorer. Uranet har till
största delen överförts till uranhexafluorid och
tillsammans med nytt naturligt uran använts som
råvara vid anrikning (3.8). En annan möjlighet
man överväger, är att överföra uranet till sta-
bil uranoxid och att sedan avvakta nya förbätt-
rade anrikningsmetoder som t.ex. lasertekniken
(3.9).

Mängden plutonium som utvinns vid upparbetningen
överstiger kraftigt det behov som kommer att
finnas för bränsle till FBR-reaktorer. Man
planerar därför att använda plutonium till MOX-
bränsle för PWR-reaktorer (3.9).

3.2.4 Hantering av fissionsprodukter

Forglasningsanlaggningen vid^Marcoule har sedan
1978 förglasat mer än 1200 m' koncentrerade
lösningar med fissionsprodukter. Två förglas-
ningsanläggningar byggs i La Hague för uppar-
betningsanläggningarna UP2 och UP3 (3.9).

3.2.5 Transporter

Frankrike har lång erfarenhet av transporter av
utbränt bränsle både från GCR och PWR-reaktorer.
Årligen görs transporter av ca. 600 ton fördelat
på 100 leveranser GCR-bränsle till Marcoule från
Västeuropa och Japan. LWR-bränsle transporteras
till La Hague i årliga kvantiteter av 1200 ton
fördelat på 250 leveranser (3.10).

3.3 Storbr itannien

3.3.1 Upparbetning

Storbritannien har fram till nu upparbetat mer
än 30000 ton GCR-bränsle. Mängden upparbetat LWR
bränsle understiger däremot 100 ton. Man har
också upparbetat ca. 10 ton FBR bränsle vid
anläggningen i Dounreay (3.2). Om situationen
förblir oförändrad kommer upparbetningen av
magnox-bränsle att fortsätta vid Sellafield in
på nästa sekel (3.11). BNFL (British Nuclear
Fuels Ltd.) har investerat GPB 500 miljoner på
renovering och förbättring av anläggningen för
hantering och upparbetning av magnox-bränsle.
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En anläggning för upparbetning av LWR-bränsle är
under uppbyggnad i Sellafield. THORP (Thermal
Oxide Reprocessing Plant) får en kapacitet på
1200 ton/år och beräknas tas i drift under 1992
(3.2). Anläggningen kommer att ta emot såväl
europeiskt som japanskt bränsle från avancerade
gaskylda och termiska lattvattenreaktorer. Man
räknar med att de kontrakt som redan finns, ska
täcka kostnaderna för kapital och drift, och att
de också ska ge en tillfredsställande vinst
(3.11). BNFL hoppas därför att i framtiden kunna
erbjuda upparbetning till förmånliga priser till
sina kunder.

Tekniskt sett ska THORP-anläggningen baseras på
PUREX-processen. Till skillnad från det magnox-
bränsle som nu upparbetas vid Sellafield inne-
håller det använda uranoxidbränslet, som ska
upparbetas vid THORP, 5% mer plutonium och 11%
mer fissionsprodukter. Detta har lett till att
man i denna nya anläggning har fått gå ifrån
den metod man tidigare använt i Sellafield med
mixer-settlers vid separationen. Dessa arbetar
med så stora volymer att man riskerar att uppnå
kriticitet vid användande. Därför har man valt
att använda pulskolonner vid separationen mellan
uran/plutonium och fissionsprodukter, vid sepa-
ration mellan uran och plutonium och vid renin-
gen av plutonium. Vid rening av uran ska man
däremot använda mixer-settlers.

3.3.2 Mellanlagring

Det magnox-bränsle som idag mellanlagras vid
kärnkraftverken förvaras under vatten. Det enda
undantaget är CEGB's (British Central Electri-
city Generating Board) anläggning Wylfa där det
använda bränslet förvaras i en luftkyld anlägg-
ning. Ett problem med våt förvaring är att det
finns risk för korrosion om använt magnox-
bränsle förvaras för länge under vatten (3.11).

AGR-bränsle består av kutsar av anrikat uran
inneslutna i rostfritt stål. Under bestrålning
i reaktorn finns risk för förändringar av inne-
slutningen vilket gör den känslig för korro-
sionsangrepp i vatten. Våt förvaring av AGR-
bränsle bör därför begränsas till 10 år. År 1992
när THORP-anläggningen beräknas vara färdig har
en del av AGR-bränslet lagrats under vatten i 15
års tid, man kan följaktligen börja ifrågasätta
säkerheten vid denna förvaring (3.11). CEGB och
SSEB (South of Scotland Electricity Board) ska
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därför genomföra en detaljerad studie över möj-
ligheterna att förlägga ett torrt buffertlager
för utbränt AGR-bränsle vid Heysham (3.12).

BNFL har fått tillstånd att använda ett 1500 ton
stort mellanlager i anslutning till upparbet-
ningsanlaggningen THORP i Sellafield. De första
bränsleelementen anlände till lagret under
augusti 1988.

3.3.3 Återföring av upparbetat uran och
plutonium

I Storbritannien har man i mer än ett decennium
använt upparbetat uran för framställning av
1500 ton bränsle till AGR-reaktorer.

Plutonium från upparbetning har man på lång
sikt tänkt använda till snabba reaktorer. Det
brittiska programmet för snabba reaktorer har
emellertid försenats, varför man nu istället
överväger möjligheterna att använda plutonium
till MOX-bränsle för terminalåterföring (3.11).

3.3.4 Hantering av fissionsprodukter

Vid Sellafield byggs en anläggning för för-
glasning av fissionsprodukter från upparbetning.
Anläggningen som kostar GBP 240 miljoner och
drivs av BNFL beräknas tas i drift under 1990.
Den teknik man använder har man i princip hämtat
från den franska förglasningsanläggningen i
Marcoule. De två linjerna i fabriken kommer att
solidifiera 2500 ton avfall från Magnox-bränsle
eller 550 ton avfall från oxidbränsle per år.

3.4 Västtyskland

3.4.1 Upparbetning

Den 6 juni 1989 tillkännagav i Bonn de franska
och västtyska regeringarna att de godkänner de
mål om bilateralt samarbete som utformats mellan
Cogema och VEBA AG (Vereinigte Elektrizitäts-und
Bergwerke AG) den 3 april 1989. Den omedelbara
följden av detta blev att arbetena med konstruk-
tionen av den tyska upparbetningsanlaggningen i
Wackersdorf inställdes den 31 maj och att pro-
jektet läggs ner. De tyska användarna kommer
därmed att göra en besparing på DEM 6-7 miljar-
der för konstruktion och DEM 1 miljard per år
för drift av anläggningen i Wackersdorf (3.13).
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Ett direkt resultat av den besparing som det
innebär att upparbeta det utbrända bränslet i
Frankrike istället för i den planerade anlägg-
ningen i Wackersdorf kan bli att PREAG
(Preussenelektra AG) sänker sina priser på
elektricitet (3.14).

Överenskommelsen mellan Cogema och VEBA AG
innebär (3.15):

samarbete om upparbetning, tillverkning
av MOX bränsleelement och anriknings-
teknologi

överenskommelser mellan de tyska och
franska regeringarna för att undvika
lagstiftningsproblem på områden som rör
transport av utbränt bränsle, upparbet-
ning, återföring av avfall och
upparbetningsprodukter

att perioden för samarbetet ska sträcka
sig över 15 år med början 1999, med
möjlighet till utökning av denna tid

att den erbjudna upparbetningskapaci-
teten blir 400-600 ton uran per år
varav 25-30% kan vara utbränt
MOX-bränsle

bildandet av ett gemensamt bolag där
Cogema äger minst 51%

att priset för upparbetningen blir FRF
5000 kg tungmetall i 1989 års penning-
värde

att både Cogema och VEBA AG avstår från
förhandlingar om upparbetning med
tredje part under en 12-månadersperiod

att VEBA AG har rätt att dra sig ur
samarbetet om tyska myndigheter för-
bjuder upparbetning eller om man av
politiska skäl tvingas till kraftiga
nedskärningar av kärnkraftskapaciteten.

Trots överenskommelsen med Cogema om att inte
förhandla med dess konkurrenter, pågår diskus-
sioner mellan brittiska BNFL och RWE (Rheinisch-
Westfahlisches Elektrizitätswerk AG) om ytter-
ligare upparbetning i BNFL's THORP-anläggning
(3.16). Vidare har HEW (Hamburgische Elektrizi-
tätswerke AG) fått ett erbjudande från BNFL om
upparbetning till en kostnad av DEM 1300 per kg
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tungmetall, vilket är DEM 200 lägre än budet
från Cogema (3.14). Den 25 juli 1989 underteck-
nade Västtyskland och Storbritannien en gemensar..
deklaration om osat bilateralt samarbete inom
kärnbränslecykeln. Denna deklaration har lik-
heter med den tidigare överenskommelsen om
samarbete mellan Tyskland och Frankrike (3.17).

3.4.2 Återföring av upparbetat uran och
plutonium

Plutonium har sedan början av 1970-talet använts
för att i provskala tillverka MOX-bränsle.
Bränslet har i första hand använts i PWR-
reaktorer, men enligt planerna ska försöken
utsträckas till att också gälla BWR-reaktorer.
Den totala mängden MOX-bränsle man hittills
tillverkat uppgår till 25000 bränslestavar
(3.18).

En del av uranet från upparbetning har man tänkt
använda som bärarmaterial i MOX-bränsle. Åter-
stoden ska enligt planerna anrikas separat och
användas till bränsleelement av anrikat, uppar-
betat uran. Sådant bränsle har använts på försök
sedan 1986.

Man arbetar på att utveckla metoder för uppar-
betning av utbränt MOX-bränsle. I Karlsruhes
pilotanläggning WAK har man upparbetat 3 ton
MOX-bränsle (3.2). Försök görs med att öka
lösligheten hos det utbrända MOX-bränslet för
vidare upparbetning med PUREX-processen (3.19).

3.4.3 Mellanlagring

Den totala kapaciteten för mellanlagring i
Västtyskland blir, när alla anläggningar fär-
digställts och fått användarlicenser, 5610 ton
vid kärnkraftverken och 3000 ton i separata
mellanlager (3.18). Lagren vid kärnkraftverken
består av våta förvar i bassänger och dessa
lager får i princip bara användas för det egna
kärnkraftverkets behov. De båda mellanlagren som
inte är förlagda i direkt anslutning till
kärnkraftverken ligger i Gorleben och Ahaus.
Kapaciteten för var och en av anläggningarna är
1500 ton. Anläggningen i Ahaus är försenad med
två år och beräknas nu vara färdig att tas i
drift i början av 1990-talet. Kostnaden för
projektet beräknas till DEM 90 miljoner (3.12).
Licenserna för användning av de båda mellanlag-
ren är för närvarande under prövning i domstol.
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3.5 Japan

3.5.1 Upparbetning

Vid upparbetningsanläggningen i Tokai har sedan
september 1979 upparbetats ca 400 ton utbränt
LWR-bränsle, vilket är ca 10% av den totala
mängden japanskt LWR-bränsle under samma tid.
Den framtida användningen av Tokai-Mura anlägg-
ningen är nu under omprövning eftersom en ny
upparbetnin.,sanläggning kommer att tas i drift i
Rokkasho-mura. Tokai-Mura kommer troligen att
utvecklas till en experimentanläggning och det
kommer därför att bli en uppgift för PNC (Power
Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation)
att förbättra den grundläggande teknologin i an-
läggn. igen (3.20). Anläggningen har sedan juni
1988 varit stängd för förbättringsarbeten. Den
öppnades åter i september 1989 och man räknar
med att upparbeta ca 30 ton utbränt bränsle fram
till årsskiftet 1990 (3.21).

I Rokkasho-mura kommer en anläggning för upp-
arbetning av utbränt bränsle och ett lager för
utbrända bränslestavar och för fissionsavfall
att byggas. Kapaciteten på upparbetningsanlägg-
ningen blir 800 ton/år. Man beräknar att upp-
förandet av anläggningen ska påbörjas under
februari 1991. Mottagningen av utbränt kärn-
bränsle ska ske från mars 1994 och anläggningen
tas i kommersiell drift under 1997 (3.20).
Anläggningen kommer att drivas av JNFS (the
Japan Fuel Service Company), som är en samman-
slutning av bl.a olika regionala allmännyttiga
företag.

Utbränt bränsle från japanska kärnkraftverk
upparbetas också i Storbritannien av BNFL och i
Frankrike av Cogema. Fram till idag har 3600 ton
bränsle, inklusive 950 ton GCR-bränsle skickats
till dessa länder för upparbetning (figur 3.3).

3.5.1.1 Forskning och utveckling

Japan och Department of Energy (DOE) i USA har
skrivit ett 5-årsavtal för att till en kostnad
av USD 20 miljoner ge Japan tillgång till den
pyrometallurgiska upparbetningsprocess, som
utvecklats vid Argonne National Laboratory (ANL).
Vid processen löses metalliskt utbränt bränsle
av plutoniumzirkonium-uran upp i flytande kad-
mium, vilket omges av en behållare innehållande
mer flytande kadmium. Ovanför vätskan finns
smält salt. En spänning läggs däremellan och ger
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upphov till en elektrolytisk cell. Med val av en
lämplig spänning kan uran, plutonium separeras
ut och återanvändas i nytt bränsle. Vid proces-
sen kan endast metalliskt bränsle användas
(3.22). En annan separationsmetod som är föremål
för utvecklingsarbete är lasertekniken.

3.5.2 Transport

Transport av utbränt bränsle till Tokai sker
idag per båt. Detta är det effektivaste trans-
portmedlet i Japan där samtliga kärnkraftverk
och upparbetningsanläggningar är belägna vid
kusterna.

Transport av utbränt bränsle till Storbritannien
och Frankrike utförs av PNTL (Pacific Nuclear
Transport Ltd). Man har fem fartyg i storleks-
klassen 3000 ton för ändamålet. Diskussioner om
hur transporterna av det plutonium som ska åter-
föras från Frankrike och Storbritannien ska
utföras, förs av en Advisory Committee on
Nuclear Fuel Recycling inom The Atomic Energy
Commission. Enligt överenskommelse mellan Japan
och USA ska alla fartyg som transporterar
plutonium ha eskort. Ytterligare detaljer
rörande dessa transporter ska omedelbart tas
upp till diskussion av kommittén (3.23).

3.5.3 Hantering av produkterna från
upparbetning

Tekniker för återanvändning av upparbetat uran
och plutonium är under utveckling. 1,8 ton
plutonium har hittills överförts för tillverk-
ning av MOX-bränsle, och man har också lyckats
sluta bränslecykeln i och med framställning av
fyra bränslepatroner med MOX-bränsle som sedan
laddats i en ATR-reaktor. Japan har träffat ett
avtal med Frankrike om hantering av upparbetat
uran, vilket innebär en överföring till stabil
uranoxid och möjligheter för senare överföring
till uranhexafluorid för eventuell anrikning
(3.24).

3.5.4 Mellanlagring

Det utbrända bränslet från de 35 kärnkraftverken
mellanlagras idag i bassänger vid kärnkraft-
verken. 1990 kommer ca 2800 ton utbränt bränsle
att lagras i dessa bassänger. Mellanlagret för
utbränt bränsle som planeras vid Rokkasho-mura
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anläggningen kommer att få en kapacitet på 3000
ton och enligt planerna ska man här använda sig
av både våta och torra förvar.

Japanska staten ska ansvara för att det hög-
aktiva avfallet från upparbetning får en säker
förvaring medan producenterna ska bära kostna-
derna för detta. Avsikten är att HLW ska soli-
difieras och därefter förvaras vid ett centralt
mellanlager under 30 till 50 år före slutförva-
ring. För närvarande lagras HLW från upparbet-
ningsanläggningen i Tokai på platsen. En för-
glasningsanläggning är under uppbyggnad och
beräknas tas i drift under första delen av 1992.
Anläggningen kommer att producera 9 kg glas per
timme och ska ta emot flytande högaktivt avfall
från den närbelägna upparbetningsanläggningen i
Tokai (3.12).

Den nya upparbetningsanläggningen i Rokkasho-
mura kommer att få ett lager för avfall som
returnerats efter upparbetning utomlands (3.25).
Lagret måste vara färdigt till juli 1993 då det
första avfallet efter upparbetning i Europa ska
levereras (3.20).

3.6 Sovj etunionen

I Sovjetunionen används två typer av kärnkraft-
reaktorer. Den ena, WER, motsvaras av de
tryckvattenreaktorer som används i väst. Den
andra, RMBK, är en grafitmodererad tryckvatten-
kyld reaktor. För närvarande finns det 15 RMBK
reaktorer i Sovjetunionen och det finns inga
planer på att bygga fler reaktorer med den
konstruktionen. De första WER reaktorerna var
av storleken 440 MWe (WER-440). Från 1980 har
standardstorleken varit 1000 MWe (WER-1000).

3.6.1 Upparbetning

Man har för närvarande inte tillgång till någon
ekonomiskt lönsam upparbetningsprocess i Sov-
jetunionen. En mindre andel av det utbrända
bränslet upparbetas idag vid en "semi-industriell"
pilotanläggning (3.26). Uppbyggandet av en upp-
arbetningsanläggning i full skala kommer att ske
i etapper, där varje etapp motsvarar en kapacitet
av 1500 ton uran per år. Utbyggnaden kommer att
ske i takt med ökningen i efterfrågan på plutonium
för tillverkning av biandbränsle. I anläggningen
ska allt bränsle från sovjetiskbyggda WER-1000
reaktorer upparbetas (3.27).
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Metoden för upparbetning bygger på PUREX-proces-
sen. Bränsleelementen kapas och löses därefter
upp i salpetersyra. Vid extraktionen används
tributylfosfat (TBP) i kolväten. Uran och pluto-
nium separeras i första extraktionscykeln med
reduktiv återextraktion och renas därefter i de
avslutande reningsstegen.

3.6.2 Mellanlagring

För närvarande lagras större delen av det ut-
brända bränslet både från sovjetiska kärnkraft-
verk och från sovjetbyggda anläggningar i ut-
landet i bassänger vid kärnkraftverken. Enligt
de planer som finns ska det utbrända bränslet
upparbetas efter 3 års kylning. Eftersom man
idag saknar möjligheter till storskalig uppar-
betning har man en alternativ plan som går ut
på att bygga lager med kapacitet att ta emot
allt utbränt bränsle som produceras under 10 år.
Dessa lager byggs i anslutning till kärnkraft-
verken i Leningrad, Novovoronezh, Kursk och
Tjernobyl. Ytterligare lager byggs också i DDR,
Tjeckoslovakien och i Bulgarien (3.28). Dessa
mellanlager är konstruerade som våta förvar i
bassäng där varje behållare i lagret ska inne-
hålla 30 bränsleelement från WER-reaktorer.

Vid den planerade upparbetningsanläggningen
kommer ett lager med kapacitet för 3000 ton uran
att finnas. När bränslet anlänt till lagret
kommer transporthöljet att avlägsnas under
vatten och bränsleelementen att överföras till
en speciell sektion av bassängen för kontroll av
utbränningen av bränslet. Kontrollmetoden bygger
på mätning av förhållandet mellan Cs-134 och
Cs-137 aktiviteterna och på mätning av intensi-
teten av den karaktäristiska neutronstrålningen
(3.27).

Högaktivt avfall lagras efter indunstning i
kylda tankar av rostfritt stål. Tankarnas livs-
längd beräknas till 20-30 år och därefter ska
avfallet överföras till nya tankar (3.29). I den
mer långsiktiga planeringen pågår utvecklings-
arbeten i laboratorie- och pilotskala för för-
glasning av högaktivt avfall (3.26).

3.6.3 Transport

Transporter av utbränt bränsle inom Sovjetuni-
onen och till Sovjet från andra länder sker per
järnväg. Olika typer av behållare har utvecklats
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för transport på järnväg av utbränt bränsle från
kärnkraftverken:

TK-6 behållare är avsedda för bränsle
från WER-400 reaktorer. Behållarna
transporteras på tåg bestående av 4
till 8 specialbyggda vagnar och 2
eskorterande vagnar. Vagnarna för de
skärmade behållarna är utrustade med
ventilation och temperaturreglering.
Bränsle med låg utbränning transporteras
i gaskyIda behållare, medan bränsle med
högre utbränning fraktas i behållare
med vatten som skärmning mot neutroner
(3.30).

TK-10 beållare är avsedda för bränsle
från WER-1000 reaktorer. Varje behål-
lare har kapacitet för 3 ton uran. De
har konstruerats med separata neutron-
skärmar och kyls med cirkulerande luft.

TK-11 behållare används tor bränsle
från RMBK reaktorer.

TK-13 behållare används liksom TK-10
behållare för bränsle från WER-1000
reaktorer. Behållaren har kapacitet för
6 ton uran. Den har en skärmning mot
gammastraining på 360 mm och skärmning
mot neutroner på 125 mm bestående av en
icke-frysande vätska (3.27). Bränsle-
elementen transporteras i en gasatmos-
fär och bränslets temperatur kan inte
överskrida 340°C. Behållaren svarar upp
mot kraven från IAEA om transport av
radioaktivt material.

3.7 Indien

3.7.1 Upparbetning

Indien har för närvarande två upparbetnings-
anläggningar i funktion och en tredje som är
under uppbyggnad. Den första upparbetningsan-
läggningen byggdes i Trombay under åren
1961-1964. Anläggningen som har en kapacitet på
30 ton/år använder Purex-processen för produk-
tion av plutonium från utbränt bränsle från
forskningsreaktorn Cirus (3.31).

Indiens andra upparbetningsanläggning i Tarapur
togs i drift 1979 och man har sedan dess genom-
fört tre kampanjer för upparbetning av korttids-
kylt bränsle från PHWR-reaktorer.
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I Kalpakkam pågår konstruktion av en tredje
upparbetningsanläggning. Denna anläggning kommer
att få möjligheter att bygga till en anläggning
för upparbetning av FBR-bränsle (3.32). Man
arbetar också på ett projekt för upparbetning av
bestrålat torium från forskningsreaktorerna i
Cirus och Dhruva för separation av U-233 (3.31).
Enligt en indisk 15-årsplan ska ytterligare
upparbetningsanläggningar byggas efter den i
Kalpakkam så att den totala kapaciteten för
upparbetning ökas till 1000 ton/år.

3.7.2 Mellanlagring

Det utbrända bränslet lagras vid kärnkraft-
verken. I Tarapur finns en anläggning för
förglasning av högaktivt flytande avfall. Ett
luftkylt mellanlager för fast och solidifierat
högaktivt avfall finns i anslutning till denna
anläggning. En annan anläggning för förglasning
och mellanlagring är under uppbyggnad i Trombay
(3.33) och tillstånd har också givits för en
anläggning för solidifiering av högaktivt avfall
i Kalpakkam (3.34). Det förglasade avfallet från
upparbetningsanläggningarna ska mellanlagras
under 20 år innan det blir aktuellt med slut-
förvaring.

3.8 Kina

3.8.1 Upparbetniiiq

Kina har sedan 1970 en upparbetningsanläggning
för militära ändamål. Man har nu startat ett
forsknings- och utvecklingsprogram för civil
upparbetning av utbränt bränsle från kärnkraft-
verken (3.35). Man uppger ett flertal orsaker
till satsningen på upparbetning (3.36):

man kan utnyttja redan befintliga
kunskaper om upparbetning

inga svårigheter då det gäller
lokalisering av en upparbetnings-
anläggning i glest befolkade delar
av Kina

ett effektivt utnyttjande av de in-
hemska urantillgångarna krävs för ett
bevarande av oberoendet av utlandet

råvaror och arbetskraft som behövs vid
upparbetningen är billiga i Kina.
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Man har i landet ca 20 års erfarenhet av uppar-
betning av lågutbränt aluminiumkapslat bränsle
med Purex-metoden för separation och rening av
uran och plutonium (3.37). Man arbetar nu på att
modifiera befintliga processer för att i fram-
tiden upparbeta bränsle från PWR-reaktorer. Man
planerar att bygga en pilotanläggning till
mitten på 1990-talet med en kapacitet på 100 kg
utbränt LWR-bränsle per dag och 3 kg bränsle
från materialprovningsreaktorer (MTR) per dag
(3.38).

Parallellt med detta bygger man en "kall" test-
anläggning för utprovning av utrustning och
apparatur som ska användas vid upparbetnings-
processen. Någon gång efter år 2010 kommer en
kommersiell upparbetningsanläggning i full skala
att tas i drift.

Upparbetningen kommmer att bygga på Purex-pro-
cessen. I begynnelsesteget kapas bränsleele-
menten från LWR och löses sedan satsvis i
kokande salpetersyra. Till MTR-bränslet används
en semi-kontinuerlig upplösningsprocess följt
av klarning antingen genom centrifugering eller
genom filtrering. Extraktionen utförs för LWE-
bränslet i tre cykler med 30% TBP-OK.
(OK=Odourless Kerosene) som extraktionsmedel. I
första cykeln används en pulskolonn som
extraktor och i de två andra cyklerna kommer
antingen pulskolonner eller mixer-settlers att
användas. Extraktionen av MTR-bränsle görs i två
cykler med 5% TBP-OK som extraktionsmedel. Vid
slutsteget denitrifieras uranet från LWR-bränslet
i en fluidiserad bädd reaktor och överförs
slutligen till uranoxid. Plutoniet överförs till
plutoniumoxalat genom utfällning med oxalsyra
och överförs slutligen till plutoniumoxid, PuO-
(3.36). z

Man bedriver en omfattande forskning för att
utveckla metoder för extraktion av aktinider
från det flytande högaktiva avfallet. Två olika
lösningsmedel har tagits fram, som extraherar ut
99,9% av aktiniderna från det högaktiva av-
fallet. Man försöker också utveckla metoder för
att i samma process utvinna ädelmetaller ur
avfallet (3.37).

För att förhindra utsläpp av radioaktiv jod
använder man en silverbehandiad silikagel, som
avlägsnar 99,9% av gasformig organisk och
oorganisk jod.
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3.8.2 Transport och mellanlagring

Större delen av det utbrända bränslet lagras
idag vid kärnkraftverken. En förglasningsan-
läggning är projekterad i anslutning till den
planerade upparbetningsanläggningen, och man
hoppas också kunna lägga ett slutförvar på samma
plats. På detta sätt skulle man komma ifrån en
del av problemet med långväga transporter, något
som Kina saknar erfarenheter av (3.38). Man har
inte heller utvecklat några transportbehållare.
Enligt vissa rapporter skulle denna anläggning
för upparbetning, förglasning och slutförvaring
lokaliseras till Gobi-öknen i anslutning till
ett center för produktion och förvaring inom
Kinas kärnvapenprogram (3.39). Enligt befintliga
planer ska det solidifierade hogaktiva avfallet
mellanlagras i 30-50 år före slutförvaring.

3.9 Argentina

3.9.1 Upparbetning

I Argentina byggs en pilotanläggning för uppar-
betning av utbränt bränsle. En testkörning var
planerad till början av 1989, men den har
skjutits upp 8 månader. Vid detta test ska
plutonium separeras ut från ett ca 400 g stort
prov bestående av rester man fått vid försök att
tillverka MOX-bränsle. Eftersom detta plutonium
ursprungligen köpts från Västtyskland krävs
tillstånd från dess regering innan försöken kan
genomföras. Anläggningen är idag färdig till ca
90% och skulle enligt planerna tas i drift under
1989. På grund av den ekonomiska krisen i landet
kan det emellertid dröja upp till 3 år innan
upparbetning av utbränt bränsle från kärnkraf-
verket i Atucha kan påbörjas (3.40). Anläggnin-
gen kommer att få en kapacitet av 5 ton/år och
det finns planer på utbyggnad till industriell
skala till en kostnad av USD 100 milj (3.41).

Upparbetningen kommer att bygga på en tre-cyk-
lers Purex-process efter det inledande kapnings-
och lakningssteget. Den slutliga reningen av
plutonium kommer att göras i en anjonbytare
(3.42).

Man har i väst sett med viss oro på byggandet av
en upparbetningsanlaggning på grund av det in-
stabila politiska läget i Argentina, även om
försäkringar lämnats om att man endast avser att
använda plutonium för fredliga ändamål (3.4°).
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Även inom landet har det förekommit protester.
Befolkningen som bor i närheten av upparbet-
ningsanläggningen har framfört klagomål över
lokaliseringen till ett tättbefolkat område och
de risker detta kan medföra (3.44).

3.9.2 Mellanlagring

Det utbrända bränslet lagras vid de två kärn-
kraftverken som är i drift. Vid Atucha 1 finns
det två bassänger med kapacitet för 15 års
lagring och vid Embalse finns en bassäng med
lagringskapacitet för 30 år.
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T2: separation av uran,
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produkter

T3: extraktion och rening
av uran

T4: extraktion, rening,
överföring och kondi-
tionering av plutonium

T7: förglasning av fissions-
produkterna

BSI:lager för plutonium

Figur 3.1

Schematisk bild över anläggningarna UP2-400
och UP3.
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TO

AML
NPH

C
TO
D
E

mottagningsenhet för landsvägstransporter
enhet för lossning och lagring under vatten, lossnings-
kapacitet 800 ton uran/år, lagringskapacitet 2000 ton uran
lagringsbassäng, kapacitet 2400 ton uran
enhet för torr lossning, kapacitet 800 ton uran/år
lagringsbassäng, kapacitet 2400 ton uran/år
lagringsbassäng, kapacitet 4000 ton uran/år

Figur 3.2

Planerad enhet vid La Hague för mottagning och
lagring av utbränt bränsle.
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Figur 3.3

Vägar för det använda bränslet i Japan.
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4 Safeguard

lAEAs safeguardsystem, som funnits sedan 60-ta-
let, kontrollerar bl a att nukleära anläggningar
användes för fredliga ändamål. I kärnvapenlän-
derna omfattas kärnbränslecykeln ej av av kont-
rollen. Ett antal civila nukleära anläggningar i
dessa länder omfattas dock av IAEAs safeguard
genom speciella överenskommelser. Sådana öve-
renskommelser har tecknats med alla fem kärn-
vapenländerna: Frankrike, Storbritannien, USA,
Sovjetunionen och Kina (4.1).

Över 2000 safeguard-inspektioner genomfördes av
IAEA under 1988. Inte i något fall upptäcktes
sådant som kan strida mot gjorda överenskommel-
ser om fredlig användning (4.1).

IAEA, som också bedriver utveckling och rådgiv-
ning inom safeguardområdet, deltog 1988 i det
första mötet med LASCAR. LASCAR är ett forum för
utbyte av information om utveckling av effektiv
safeguard för stora upparbetningsanläggningar,
som beräknas komma i drift omkring år 2000
(4.1).

5 Nukleär förbränning

5.1 Begrepp

Vid nukleär förbränning (transmutation) av
radioaktiva nuklider bestrålas nukliderna i en
fissionsreaktor eller med hjälp av en accelera-
tor så att de övergår till nuklider med kortare
halveringstider eller till stabila nuklider.

Nukleär förbränning föregås ofta av kemisk
avfallsuppdelning (partitioning). Om aktinider
ska brännas i en reaktor är det t ex en förut-
sättning att de är relativt rena och fria från
lantanider eftersom några av lantaniderna har
höga neutroninfångningstvärsnitt (5.1).

5.2 Bakgrund

Under 70-talet gjorde flera kärnkraftländer
stora forskningsinsatser när det gäller upp-
delning och transmutation av aktinider. Efter
1980, då det hölls en konferens i Ispra och en
i Austin inom området, skedde på USAs initiativ
en minskning av all verksamhet som kräver upp-
arbetning. Avsikten uppgavs vara att minska
risken för spridning av klyvbart material. På
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senare tid har dock intresset på nytt blivit
större framför allt från japanskt håll där det
s k Omega-projektet ("Nuclide Partitioning and
Transmutation Technology"-projektet) dragits
igång. Den japanska regeringen är till att börja
med beredd att finansiera projektet, men vill
ändå att det skall falla inom ramen för NEAs
"Fuel Cycle Committee" (FCC, OECD/NEA) vilket
ger ett utbyte av forskningsresultat från andra
länder (5.2).

5.3 Avfallsuppdelning

Vid Purex-upparbetning av 1000 ton använt
bränsle erhålles som restprodukt högaktivt
vätskeformigt avfall innehållande < 200 kg
plutonium (_< 2 % av plutoniuminnehallet i det
använda bränslet), ca 1000 kg uran ( ca 0.1 %
av uranet i det använda bränslet), ca 500 kg
neptunium, ca 50-1200 kg americium, ca 40 kg
curium och små mängder av tyngre grundämnen.
Dessutom innehåller avfallet ca 26 ton
f issionsprodukter (5.3).

Av figur 5.1 framgår att långtidsriskerna med
högaktivt vätskeformigt upparbetningsavfall blir
betydligt lägre om aktiniderna separeras
ifrån.

De tyngre aktiniderna och lantaniderna i det
vätskeformiga upparbetningsavfallet har liknande
kemiska egenskaper. Deras komplexbildnings-
förmåga är dock något olika vilket t ex utnyttjas
i de två separationsprocesserna Talspeak-pro
cessen och Tramex-processen, som båda testats i
stor experimentell skala. I Talspeak-processen
extraheras aktiniderna och lantaniderna in i en
organisk fas med extraktionsreagenset HDEHP
(di-2-etylhexylortofosforsyra), som bildar
komplex med lantaniderna och aktiniderna. Akti-
niderna återextraheras därefter med hjälp av
komplexbildaren DTPA (dietylentriaminpentaättik-
syra) i en vattenfas. I Tramex-processen extra-
heras aktiniderna in i en organisk fas med en
tertiär amin (t ex Alamin-336) som extraktions-
reagens.

Aktiniderna återextraheras därefter med en
saltsur vattenlösning (5.1).

Vid institutionen för kärnkemi, Chalmers tek-
niska högskola, har en separationsprocess för
högaktivt vätskeformigt upparbetningsavfall
utvecklats (5.3 - 5.19). Processen, som liksom
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Talspeak-processen involverar extraktion med
HDEHP och återextraktion med DTPA, består av
följande steg (5.3):

Konditionering av avfallet. Den in-
gående avfallslösningen (från uppar-
betning med Purex-processen) innehåller
olöst material, som löses upp genom
utspädning och höjning av HNCu-kon-
centrationen från 2 M till 6 M. NO -gas
bubblas genom lösningen för att stabila
valenstillstånd och NO -komplex ska
erhållas.

Extraktion och separation av U, Np och
Pu med HDEHP. De lätta aktiniderna (U,
Np och Pu) extraheras tillsammans med
ett antal fissionsprodukter medan de
tyngre aktiniderna (Am och Cm) och
lantaniderna blir kvar i raffinatet.
Sedan återextraheras Y och små mängder
tyngre aktinider medan de lätta akti-
niderna blir kvar i den organiska
fasen, som tvättas för att avlägsna Zr
och Nb. Därefter återextraheras de
lätta aktiniderna tillsammans med Mo,
In och Fe. För att undvika utfällning
av järn vid aterextraktionen till-
sättes en blandning av koncentrerad
ammoniak och mannitol till den oorga-
niska fasen innan den kontaktas med
strip-lösningen (strip är ett annat ord
för återextraktion). Mer information
om process-steget ges i figur 5.3.

Extraktion och separation av Pd, Te och
Ru med TBP (tributylfosfat). Huvudsyf-
tet med det andra process-steget är att
reducera syrahalten i vattenfasen. Med
en organisk fas innehållande TBP extra-
heras HNO-j tillsammans med Pd, Ru och
Te (se figur 5.4).

Extraktion och separation av Am och Cm
med HDEHP. I det tredje process-steget
extraheras alla trevärda aktinider och
lantanider med HDEHP i en organisk fas
medan resten av fissionsprodukterna
blir kvar i vattenfasen. Aktiniderna
återextraheras sedan med DTPA och
mjölksyra (se figur 5.5).
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Behandling av återstående avfallslösningar.
Vid det tredje process-steget erhålles
en avfallslösning innehållande Cs och
Sr. Dessa element kan fästas på oorga-
niska jonbytare (zeoliter eller titana-
ter) -

CTH-processen har testats fram genom skakförsök
i provrör och experiment med 150 ml mixer-sett-
lers. Försök har genomförts både med syntetiska
och verkliga, högaktiva avfallslösningar.

Det finns i litteraturen en rad andra förslag
på separationsmetoder för aktinider i uppar-
betningsavfall. Tedder et al (5.20) har t ex
tagit fram en metod som bygger på extraktion
med CMP (n-dietyl-karbamylmetylen-fosfonat),
Madic et al (5.21) har utvecklat en extraktions-
kromatografi-metod där Np, Pu och Am separeras
ifrån i en kolonn med di-n-hexyl-oktoxy-metyl-
fosfinoxid adsorberad på ett inert material och
Burney (5.22) har presenterat en metod som byg-
ger på katjonbyteskromatografi med jonbytarmas-
san Dowex 50W-X8 som elueras med DTPA.

Omega-projektets forsknings- och utvecklings-
insatser inom avfallsuppdelning omfattar både
vatten-kemisk separation efter upparbetning med
Purex-processen (vätske-vätske extraktion,
utfällning m m) och torr uppdelning av använt
kärnbränsle (pyrometallurgisk process; forsk-
ningen görs i samarbete med USA). (5.23, 5.24)

En pyrometallurgisk upparbetningsprocess ingår i
bränslecykeln för IFR (Integral Fast Reactor;
kyls med flytande natrium-metall och har metal-
liskt uran/plutonium som bränsle; General
Electrics Prism-reaktor är ett exempel på en
IFR). De flesta aktiniderna separeras tillsam-
mans med plutonium i den pyrometallurgiska
processen varefter de återcyklas. Avfallet från
upparbetningen blir dock inte helt fritt från
aktinider, (5.25). Däremot erhålles det i en
kompakt fast form, som är lämplig att lagra.
Efter avklingning då problemen och kostnaderna
blivit mindre är det i princip möjligt att
ytterligare uppdela avfallet.

5.4 Transmutation i reaktorer

Figur 5.6 visar hur långlivade aktinider bildas
vid bestrålning av bränsle i en reaktor. Om de
långlivade aktiniderna separeras ifrån upparbet-
ningsavfall och återcyklas i en reaktor leder
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neutronbestrålningen till fission och uppkomsten
av klyvningsprodukter, som huvudsakligen har
betydligt kortare halverings-tider än aktiniderna.

Klyvningstvärsnittet i förhållande till neturon-
infångningstvärsnittet är högst i reaktorer med
hårt neutronspektrum (5.27, 5.28). I tabell 5.1
redovisas för några av de långlivade aktiniderna
(Np-237, Am-241, Am-243 och Cm-244) en jämfö-
relse mellan deras halveringstider vid naturligt
sönderfall och halveringstider vid transmuta-
tion (fission och neutroninfångning) i tre olika
reaktortyper. Som framgår av halveringstiderna
vid transmutation krävs bestrålningstiden på
minst ett tiotal år för att i stor utsträckning
transmutera nukliderna.

Särskilda utbränningsprogram utnyttjas vid
reaktorfysiska transmutations-studier. Det vid
Studsvik Nuclear utvecklade gitter-programmet
Casmo-extended är ett sådant datorprogram. Till
programmet finns ett kärndata-bibliotek (5.29).

5.5 Transmutation med hjälp av accelera-
torer

I Omega-projektet ingår studier av transmutation
med hjälp av acceleratorer (5.30, 5.31). Fis-
sionsprodukterna Cs-137 och Sr-90 är inte lämp-
liga att transmutera i reaktorer eftersom de har
låga neutroninfångningstvärsnitt. Däremot kan de
eventuellt transmuteras via (y,n)-reaktioner med
hjälp av elektronacceleratorer (användes som
generatorer av fotoner genom bromsstrålning).
Figur 5.7 visar antalet fotonukleära reaktioner
per 100 MeV elektronenergi som funktion av
elektronenergi vid bestrålning av Cs-137.

Protonacceleratorer kan användas för att trans-
mutera transuraner genom spallations-reaktioner.
I figur 5.8 visas massutbytet vid protonindu-
cerad spallation av Np-237 för några olika
protonenergier. Neutronutbytet är högt vid
protoninducerad spallation av transuraner (se
tabell 5.2).

För att transmutation med hjälp av acceleratorer
(eller transmutation i reaktorer) över huvud
taget ska komma till kommersiell användning i
framtiden måste följande kriteria vara uppfyllda
5.30):
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Den totala risken med ett avfallssystem
som inkluderar transmutation måste vara
lägre än den totala risken med ett
alternativt avfallssystem.

Transmutationshastigheten för avfallet
måste vara flera gånger snabbare än den
naturliga sönderfallshastigheten.

Transmutationsmetoden måste konsumera
betydligt mindre energi än som ur-
sprungligen genererades när avfallet
producerades.

Dessa kriteria kan vara mycket svåra att upp-
fylla vid transmutation med hjälp av accelera-
torer. Med hänsyn till förväntade kostnader och
hanteringsrisker är det osannolikt att trans-
mutation med hjälp av acceleratorer kommer till
kommersiell användning.

5.6 Ekonomi och teknologi

Den mesta litteraturen om ekonomiska aspekter på
avfallsuppdelning och transmutation baseras på
situationen inom kärnenergiområdet före eller
omkring 1980. År 1980 uppskattades i USA kostna-
den för avfallsuppdelning och transmutation till
0.00128 USD/kWh . Detta motsvarade en höjning av
kostnaden för kirnkraftproducerad elektrici- tet
med omkring 5 % (5.32). Osäkerheten i dessa
uppgifter är stor.

Under 80-talet har situationen inom kärnenergi-
området förändrats väsentligt. När det gäller
snabba reaktorer beaktades tidigare nästan en-
bart LMFBR (Liquid Metal Fast Breeder Reactor)
med oxidbränsle. Under de senaste åren har detta
alternativ emellertid visat sig vara inaktuellt
ur kommersiell synpunkt. Reaktorteknologin be-
finner sig således i ett omvandlingsskede och
eventuell avfallstransmutation måste inordnas i
den ovissa, framtida teknologin. Troligen kommer
det t ex att dröja årtionden innan IFR-teknolo-
gin kan börja konkurrera. Ur ekonomisk synpunkt
är den dock mycket intressant. Upparbetnings-
anläggningen för IFR beräknas kosta 50 MUSD för
att klara bränslet från 1200-1400 MWe. Detta är
ca 10 ggr mindre räknat per MWe än för Wackers-
dorf. (5.28, 5.33)

Metalliskt bränsle och pyrametallurgisk uppar-
betning är även möjliga för toriumbränslecykler
(5.34).
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Tabell 5.1
Halveringstider i en reaktor för några olika
nuklider vid naturligt sönderfall samt vid
transmutation genom fission. T,, och neutron-
infånguing, T
(5.27). c

1. . 1. _ .1 där T. är halveringstiden för
Tp T ~ T fission + neutroninfångning.

Halveringstiden vid transmutation är den tid
det tar för att mängden av en nuklid ska mins-
kas till hälften.

Reaktortyper:
LWR
LMFBR

BP-ABMR

lättvattenreaktor
Na-kyld snabb breeder med
MOX-bränsle
Na-kyld "bundle-pin" aktinid
metallbrännare

Nuklid

Np-237

Am-241

Am-243

Cm-244

Halveringstid
(år) vid
naturligt
sönderfall

2-lxlO6

433

7.4xlO3

18

Tf

T
c

Tt

Tf

T
c

Tt

Tf

T
c

Tt

Tf

T
c

Tt

Halveringstid (år)
vid transmutation

LWR LMFBR

4x10

4

4

230

1

0.9

1x10

9

9

610

50

13

4 15

2.4

2.0

15

2.1

1.8

4 20

2.4

2.2

11

6.7

4.2

BP-ABMR

7.3

6.9

3.5

7.3

4.8

2.9

8.8

6.6

3.8

5.9

18

4.4
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Tabell 5.2
Antalet neutroner som i me-ieltal emitteras vid
bestrålning av en entaka aktinidkärna (naturligt
uran, Nb-237 och Am-241) med protoner av olika
energier (5.31).

Protonenergi

Nat. U

Np-237

Am-241

(MeV) 500

13.

12.

12.

01

34

41

1000

16.05

15.30

15.39

2000

17.32

16.46

16.48

3000

14.91

14.24

14.28
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Figur 5.2
Flödesschema för uppdelning av högaktivt vätske-
formigt upparbetningsavfall med CTH-processen (5.3)
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Figur 5.3
HDEHP-extraktionssteg för separation av U, Np
och Pu (5.3)
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Figur 5.4
TBP-extraktionssteg för borttagande av HNO^ och
samtidig separation av Pd, Tc och Ru (5.3)
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Figur 5.5
HDEHP-extraktionssteg för separation av isn, Cm,
Bk och Cf (5.3)
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ELEKTRONENERGI (MeV)

200

Figur 5.7
Fotonukleärt reaktionsutbyte per 100 MeV elektron-
energi som funktion av elektronenergi vid bestrål-
ning av Cs-137 (5.30)
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o O

Figur 5.8
Massutbytesfördelning vid protoninduccrad spallatior
av Np-237. Protonenergior: a) 0.S GeV

b) 1.0 GeV
c) 2.0 GeV
d) 3.0 GeV (5.31)
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6 Slutförvaring i havssediment

6.1 Inledning

1977 påbörjades ett samarbete mellan länder som be-
drev forskning på slutförvaring av högaktivt avfall
i havssediment. Da bildades en Seabed Working Group
under Radioactive Waste Management Committee inom
OECD Nuclear Energy Agency med deltagande från
Belgien, Kanada, Frankrike, Västtyskland, Italien,
Japan, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, USA
och Europakommissionen. Syftet med gruppens arbete
var att ta fram vetenskaplig och teknisk information
som underlag för en säkerhetsmässig och teknisk
bedömning av möjligheterna att slutförvara högaktivt
avfall i havssediment. Det högaktiva avfallet utgörs
antingen av obehandlat använt kärnbränsle ("direkt-
deponering") eller av förglasat högaktivt avfall
från upparbetning av använt kärnbränsle. Gruppen
redovisade 1988 sitt arbete i en serie av 8 volymer
[6.1].

6.2 Geovetenskapliga undersökningar

6.2.1 Undersökningsområden

Översiktliga geovetenskapliga undersökningar har
utförts inom femton områden i Nordatlanten och i
norra Stilla Havet, och tre områden (två i Atlanten
och ett i Stilla Havet) har sedan blivit föremål
för mer ingående studier. Det ena detalj studerade
undersökningsområdet i Atlanten ligger väster om
Madeira, det andra mellan Bermuda och Puerto Rico.
Undersökningsområdet i norra Stilla Havet ligger
öster om Japan.

6.2.2 Sedimentlagrens stabilitet

De undersökta områdena ligger på inre, stabila
delar av de geologiska plattor som jordskorpan
är uppbyggd av, och som rör sig i förhållande
till varandra med några cm per år. Vattendjupet
är mer än 4000 m i alla de tre detaljstuderade
områdena och höjdvariationerna på sedimentytorna
är små. Sedimenten har undersökts ned till
mellan 26 och 77 m djup. I det sydliga undersök-
ningsområdet i Nordatlanten är sedimentstruktu-
ren enhetlig inom korta avstånd, mindre än 1 km,
medan den i det nordliga fältet uppvisar konti-
nuitet över områden på 100 km. Ett begränsat
antal sedimentprover från området i Stilla Havet
tyder på att strukturen är enhetlig över tiotals
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km. De vertikala förändringarna i sedimentens
egenskaper är särskilt utpräglad i proverna från
Atlanten.

Man bedömer att bildningen av bottensedimentet i
de undersökta områdena pågått kontinuerligt
under mycket långa tidsperioder. Någon vulkanisk
verksamhet förväntar man sig ej under de när-
maste millioner åren och jordskalv bedöms ej
kunna påverka sedimentlagrens egenskaper.

6.2.3 Sedimenten som barriär

Undersökningar har visat att strömningen av porvatt-
net i sedimenten i allmänhet är lägre än den kemiska
diffusionshastigheten. Av sorptionsstudier framgår
att havssedimenten utgår en mycket effektiv migra-
tionsbarriär för många aktuella nuklider. Det är
fallet med americium, cesium, curium, neptunium,
palladium, plutonium, radium, tenn, torium, uran
och zirkonium. När det gäller nuklider av kol, jod,
selen och teknetium är sorptionen visserligen
obetydlig, men den långsamma diffusionen från en
eventuell skadad avfallskapsel, placerad 50+20 m
ned i sedimenten, skulle fördröja utläckage till .
ovanliggande vattenskikt med storleksordningen 10
år. Redox-förhållandena i sedimenten varierar med
djupet.

Den oxiderande miljön vid sedimentens yta förbyts
några meter ned till allt mer reducerande förhållan-
den. I inget fall har man dock konstaterat så redu-
cerande betingelser att sulfat reduceras till
sulfid.

Bottenorganismer åstadkommer en viss omblandning
i sedimentens ytskikt. Den är dock huvudsakligen
begränsad till de översta 10 centimetrarna. Lager
av sand har konstaterats i sedimentproppar från
vissa delar av de undersökta områdena. Enligt vad
man kan bedöma finns inom de undersökta områdena
inga fyndigheter, som kan vara av kommersiellt
intresse. De konstaterade förhållandena verkar
således vara gynnsamma för förvaring av högaktivt
avfall, men det är givetvis nödvändigt eller önsk-
värt med ytterligare undersökningar. Man pekar i
rapporten bl a på följande:

undersökning av sedimentlager, som ligger
under den nivå, där man nu tänkt sig pla-
cera avfallsbehallarna.
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förkastningar (förskjutningar) i sediment-
lagren och deras betydelse för migrationen
av utläckande aktivitet.

sorptionsundersokningar för att få en
mer detaljerad bild av hur sorptionen
påverkas av porvattnets sammansättning,
mikrobiell verksamhet och trycket samt
hur den successiva omvandlingen av
leran påverkar såväl sorption som
diffusion.

6.3 Deponeringsteknik

Efter genomgång av ett stort antal idéer och upp-
slag för deponering av högaktivt avfall i havsse-
diment valde arbetsgruppen att mera i detalj stu-
dera två metoder:

avfallsbehållare placeras ovanpå
varandra i ett hål, som borras i
sedimentlagret

avfallsbehållare placeras i torped-
liknande ytterbehållare ("penetrator")
som får falla från havsytan och tränga
ned i sedimentet.

6.3.1 Avfallsbehållare

Det högaktiva avfallet är, som nämnts tidigare,
antingen förglasat avfall från upparbetning av
använt kärnbränsle eller (vid sk direktdepone-
ring) använt kärnbränsle. Man betraktar två
typer av behållare med förglasat högaktivt
avfall, en europeisk variant och en amerikansk.
Här beskrivs endast den europeiska. Den
tillverkas av 5 mm austenitiskt stål, har en
ytterdiameter på 430 mm och är 1335 mm lång.
Normalt är den fylld med borsilikatglas till
endast 85% men för att motstå trycket nere i
havssedimenten måste den fyllas fullständigt,
exempelvis med smält bly. Före deponeringen
förses avfallsbehållaren med en ytterbehållare
av titan (väggtjocklek: 6 mm) för att underlätta
hanteringen vid deponeringen och för att
garantera att den blir intakt under minst 500
år.
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Använt kärnbränsle i form av bränsleelement från
reaktorerna måste först demonteras och bränsle-
stavarna kompakteras innan de placeras i avfalls-
behållare. Dessa antas ha en ytterdiameter av
465 nun, en längd av 5090 mm och är tillverkade
av en titanlegering.

6.3.2 Deponering

6.3.2.1 Borrhåls-alternativet

Tillvägagångssättet vid borrhålsalternativet
framgår schematisk av figur 6.1.

Borrningsfartyget sätter ner en kon i sedimen-
tet, borrar hålet, placerar ett ledrör i hålet
och gjuter cement mellan röret och sedimentlag-
ret. En deponeringsplattform tar sedan vid och
från den placeras avfallsbehållare i hålet till
lämplig höjd och cement gjuts omkring dem.
Borrningsfartyget återvänder sedan, tar bort
övre delen av ledröret och gjuter en plugg av
cement och bentonit.

Omfattande erfarenhet rörande borrning till
stora djup i havsbotten har samlats sedan slutet
av 1960-talet genom US National Science Founda-
tions Deep Sea and Ocean Drilling Projects.

6.3.2.2 "Penetrator"-alternativet

En lämpligt utformad ytterbehållare innehållande
avfallet, får falla ned från havsytan och med
sin kinetiska energi tränga ned några tiotal
meter i havssedimentet. Man räknar med att den
torpedliknande ytterbehållaren ska uppnå hastig-
heter på över 60 m/s och kunna tränga ned ända
till 70 m i sedimentet. Som framgår av figur 6.2
är den europeiska referens-"penetratorn" 8500 mm
lång, har en ytterdiameter på 650 mm och en
totalvikt på 18 ton. Den innehåller 5 avfalls-
behållare. Man rekommenderar i studien att
"penetratorerna" placeras på ett avstånd av 180
m från varandra.

Fältförsök har utförts med ett stort antal
"penetrators". Man har därvid bl a konstaterat
att sedimenten effektivt tätar till hålet efter
projektilen.

Efter deponeringen sker en lokal temperatur-
stegring i sedimenten under några år. Man har
räknat fram högsta temperaturer på mellan 125 C
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och 200°C bl a beroende på typ av avfall och
utformning av behållare.

Prel. kostnadsuppskattningar vise enligt upp-
gift att deponering i havssediment hävdar sig
väl i jämförelse med andra deponeringsmetoder.
11 Penetrator"-metoden är billigare än borrhålls-
metoden, men kräver ett större deponeringsområde.

6.4 Säkerhetsstudier

Ett omfattande arbete har lagts ned på bedömning
av säkerheten. En central plats i detta intar
det s k bas-fallet.

Man antar i detta att det högaktiva avfallet
från upparbetning av bränslet från 3333 reaktor-
års drift (vilket motsvarar 11 driftår för den
kärnkraft som var installerad i världen år 1988,
eller ca 100 000 ton använt bränsle, räknat som
metall) efter lagring i 50 år innesluts i "pene-
trators" (14 667 st) och deponeras 50 m ned i
sediment på botten i Atlanten. Jod-129 och
kol-14, som eg. avskiljs vid upparbetningen har
medtagits i beräkningarna. Följande processer
och förlopp har beaktats i bas-fallet:

korrosion av avfallsbehållaren
utlakning från avfallet
diffusion av radionukliderna genom
sedimentlagret
transport genom oceanens bottenskikt
transport och spridning i havet i
övrigt
sedimentation efter sorption på
partiklar i vattnet
resuspension av partiklar från havs-
botten
olika exponeringsvägar i biosfären och
därav erhållna doser.

I figur 6.3 visas resultat av beräkningarna för
det södra undersökningsområdet i Atlanten. Maxi-
mala individdosraten är avsatt som funktion av
tiden. Det framgår att det högsta värdet erhåll
les efter ca 10 år. Det uppgår till ca 5.10"
Sv/år och härrör huvudsakligen från teknetium
-99. Det är således fråga om mycket låga dosra-
ter. Resultaten av beräkningarna av det globala
kollektivdosraten framgår av figur 6.4. Det
högsta värdena erhåller efter ca 10 år och
bidragen kommer huvudsakligen från selen -79 och
teknetium -99. Även dessa dosrater är mycket
låga.

NSS/JH



STUDSVIK NUCLEAR STUDSVIK/NS-89/115

1989-11-30

48

6.5 Slutsatser

Några av de slutsatser som arbetsgruppen drar av
sitt omfattande arbete är följande:

det finns områden i Nordatlanten och i
norra Stilla Havet som synes vara
lämpliga för deponering av högaktivt
avfall i havssediment

det finns tillgänglig teknik, som
skulle kunna tillämpas vid deponering
av avfallet

de båda detalj studerade metoderna för
deponering i sediment (borrhålsalter-
nativet och "penetrator"-alternativet)
bedöms vara tekniskt genomförbara

prel. kostnadsuppskattningar visar att
förfarandena synes vara ekonomiskt
rimliga

extrapolering av resultat från labora-
torieförsök visar att avfallsbehållarna
kan utformas så att de förblir intakta
under hundratals eller tusentals år.
Utlösningen från själva avfallet skulle
därefter pågå långsamt under tusentals
år

beräkningar baserade på laboratorie-
och fältförsök visar att sediment-
lagret utgår en mycket effektiv barriär
som förhindrar utläckage av de flesta
nukliderna under tusentals år

säkerhetsanalyser visar att de högsta
individ- och kollektivdoserna från
utläckande aktivitet skulle inträffa ca
100 000 år efter deponeringen. Doserna
skulle vara mycket små i jämförelse med
vad den naturliga bakgrundsstrålningen
ger.
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Figur 6.1
Deponering i borrhål (6.1)
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Den europeiska "penetrator"-varianten (6.1)
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Det svenska kärnkraftprogrammet
Efter folkomröstningen om kärnkraft 1980 beslutade riksdagen att den svenska
kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010 och att antalet reaktorer skulle
begränsas till 12 stycken. Sedan år 1985 är samtliga dessa reaktorer i drift vid
kärnkraftverken i Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. I juni 1988
beslutade riksdagen om riktlinjer för en s k förtida avveckling vilka bl a innebär
att en reaktor i Barsebäck och en i Ringhals skall tas ur drift åren 1995 och 1996.
Vilka reaktorer som skall tas ur drift och i vilken ordningsföljd skall enligt
planerna beslutas av riksdagen år 1990.

Olika slag av radioaktivt avfall
Under driften vid ett kärnkraftverk uppkommer olika slag av radioak-
tivt avfall. Man skiljer mellan lågaktivt avfall, medelaktivt avfall och
högaktivt avfall.
Låg- och medelaktivt avfall från
den löpande driften vid kärnkraft-
verken kallas med ett gemensamt
namn för radioaktivt driftavfall.
Driftavfallet består dels av material-
och metallskrot, isoleringsmattor,
kläder och liknande som använts
inom de s k kontrollerade områdena
på kärnkraftverken, dels av filter-
massor som använts för att fånga
upp radioaktiva ämnen i reaktorvatt-
net. Det lågaktiva avfallet har så låg
strålnivå att det kan hanteras utan
särskilda skyddsåtgärder. Det för-
packas i plastsäckar eller plåttun-
nor. För att hantera det medelaktiva
avfallet fordras däremot vissa skydds-
åtgärder. Det gjuts in i betong eller
asfalt.

Våren 1988 togs SFR (Slutförvar för
radioaktivt driftavfall) i bruk. SFR
är nedsprängt under havsbotten i
närheten av Forsmarks kärnkraft-
verk. Allt driftavfall liksom låg- och
medelaktivt rivningsavfall skall en-
ligt företagens planer slutförvaras i
SFR.

Högaktivt avfall utgörs framför allt
av använt kärnbränsle dvs bränsle-
element i vilka så mycket av de klyv-
bara atomerna är förbrukade att
elementen inte längre är användba-
ra. Det använda bränslet värms dock
fortfarande av sin radioaktivitet och
måste kylas. Det lagras därför i sär-
skilda vattenbassänger i reaktorbygg-
naden under minst ett år. Därefter
fraktas det på det specialbyggda far-
tyget Sigyn till ett mellanlager, CLAB
(Centralt mellanlajer för använt
bränsle), som ligger vid Oskarshamns
kärnkraftverk. Eftersom strålnivån
är mycket hög transporteras brän-
slet i specialbyggda transportbehål-
lare. Behållarna har tjocka väggar av
stål för att skydda personalen och
omgivningen från skadlig strålning
och bränslet från transportskador.

I CLAB placeras bränslet i bassänger
i bergrum. Enligt nuvarande planer
skall bränslet förvaras i CLAB i minst
40 år. Under denna tid avtar radioak-
tiviteten och därmed även vännen i
bränslet. Det innebär att bränslet
blir lättare att hantera och slutförva-
ra.



Statens kärnbränslenämnd, SKN
är en central förvaltningsmyndighet

En av kärnbränslenämndens huvuduppgifter är att granska kärnkraftföreta-
gens forsknings- och utvecklingsprogram för hantering och slutlig förvaring av
det använda kärnbränslet och för rivning av kärnkraftverken. Nämnden över-
vakar också fortlöpande hur kärnkraftföretagen genomför programmet. För att
kunna fullgöra denna uppgift följer nämnden den internationella forsknings-
verksamheten inom området och tar initiativ till sådan forskning som behövs för
nämndens tillsynsverksamhet. Nämndens forskning har dels en naturveten-
skaplig/teknisk inriktning, dels en samhällsvetenskaplig inriktning. Resulta-
ten från denna forskning publiceras i serien SKN Rapporter. En förteckning
över utgivna rapporter finns i slutet av varje publikation.

En annan av nämndens huvuduppgifter är att sköta frågor som gäller finansie-
ringen inom kärnavfallsområdet. Varje år beräknar nämnden storleken på de
avgifter som skall tas ut av kärnkraftföretagen för att täcka kostnaderna för
avfallshanteringen nu och i framtiden. Förslaget till avgifter för det kommande
året redovisas i SKN PLAN, som lämnas till regeringen före oktober månads
utgång.

Kärnbränslenämnden har också ansvar för att allmänheten får insyn i det
arbete som bedrivs för att kunna slutförvara det använda kärnbränslet på ett
säkert sätt. I serien SLUTFÖRVARING AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE kom-
mer nämnden att fortlöpande publicera korta informationsskrifter kring dessa
frågor. Hittills har följande skrifter givits ut:

1. Synpunkter på 1986 år forskningsprogram

2. Hur finansieras kärnkraftens avfall?

3. Hur väljer vi en lämplig plats för ett slutförvar?

4. Radioaktivt avfall: teknik och politik i sex länder

Kärnbränslenämndens publikationer finns att köpa genom
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