
STUDSVIK/NS-93/5

Studsvik Report

UPPARBETNING AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE
Läge och trender

Åke Hultgren

Studsvik
1 c w



STUDSVIK ECO & SAFETY AB STUDSVIK/NS-93/5

1993-01-29

Åke Hultgren

UPPARBETNING AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE
Läge och trender

Förord

Rapporten ger redovisning av upparbetningens teknik
och betydelse samt läge och trender i olika länder.
Den har utarbetats av Åke Hultgren, NFC Konsult på
uppdrag av Studsvik EcoSafe inom programmet för Ny
kärnteknik.

ISBN 91-7010-208-2

© Studsvik AB,
Sweden 1993



STUDSVIK EcoSafe STUDSVIK/NS-93/5

1993-01-29

Åke Hultgren

UPPARBETNING AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE
Lage och trender

Huvudinnehå11

Upparbetning av det använda kärnbränslet innebor ett avskiljande av
uran och plutonium från andra aktinider och från klyvningsproduk-
terna i avsikt att genom återföring bättre utnyttja bränslet.
Industriell upparbetning har etablerats i Frankrike, Storbritannien
och Ryssland och planeras i Japan till före sekelskiftet. Det år
viktigt för dessa länder att samtidigt utveckla teknik och ekonomi
för At er för ing av uran och plutonium i nytt bränsle. Även Indien
baserar sin kärnkraft på upparbetning och användning av plutoniet i
kon».* tie reaktorgenerationer.

Be - ide på politiska och ekonomiska betingelser har andra länder
st t förenta Staterna, Kanada och Sverige valt att direkt slutförvara
h.k .Tlet och avstå från upparbetning. För Sverige är valet naturligt
no* l>akgrund av den formellt definierade tidshorisonten för kårn-
kr /cens användning.

I zapporten ges en översikt av situationen på brånslecykelns område
- sex västliga industriländer samt i Ryssland och Indien. För
-erige ges en kortfattad återblick över utvecklingen fram till

i»ag. Olika brånslecykelstrategier belyses med resultat från olika
£• udier. Några exempel ges på möjligheterna att minska kärnkraftens
a.fallsproblem med utvecklingen av ny teknik.

£ utligen ges en kort översikt av utvecklingen på safeguardsområdet
med anknytning till upparbetning och effekter för den fredliga kärn-
kraften av träffade överrenskoinmelser om nedrustning på kärnvapen-
området .

ISBN 91-7010-208-2

Studsvik AB,
Sweden 1993



STUDSVK ECO A SAFETY AB STUDSVK/NS-93/5

1993-01-29

imiEHÄLLSFÖRTECmillG

1 INLEDNING

2 UPPARBETNINGENS TEKNIK OCH BETYDELSE

3 SVENSK ÅTERBLICK

4 NULÄGE I OLIKA LÄNDER 9
4.1 Belgien 9
4.2 Frankrike 9

Industriell upparbetning
Förglasning av högaktivt avfall
Forskning och utveckling
Aterföring av plutonium
Aterföring av uran

4.3 Förenta Staterna 17
4.4 Indien 19
4.5 Japan 20

Industriell upparbetning
Användning av plutonium

4.6 Ryssland 25
4.7 Storbritannien 27

Industriell upparbetning
Återföring av uran och plutonium

4.8 Tyskland 33
Upparbetning
Återföring av uran och plutonium

5 BRÄNSLECYKELSTRATEGIER. 38
5.1 Säkerhet och teknik 39
5.2 Ekonomi 42
5.3 Nya bränslecykelkoncept 44

OMEGA-programmet
IFR,Integral Fast Reactor
ATW,the Los Alamos Accelerator

Transmutation of Waste

6 SPRIDNINGSASPEKTER 50
6.1 Icke-spridningsregimen 50
6.2 Upparbetning 51

6.3 Nedrustningseffekter 54

7 SLUTANMÄRKNING 56

REFERENSER 57

BILAGOR 64



STUDSVK ECO & SAFETY AB STUDSVDC/NS-93/5

1993-01-29

1 INLEDNING

Studsvik följde under åren 1983-1991 den inter-
nationella utvecklingen inom kärnbränslecykelns
olika led,inklusive upparbetning av använt kärn-
bränsle, pä uppdrag av statens kärnbränslenämnd
(SKN).Uppföljningen redovisades i rapporter,i
huvudsak en gång per år(1-9).I en separat rapport
gavs därjämte en samlad redovisning av utveck-
lingsarbeten och annan verksamhet inom Sverige
med anknytning till upparbetning(10).SKN lades
ned den 30 juni 1992 och dess verksamhet överför-
des i huvudsak till statens kärnkraftinspektion.

Studsvik AB har nu i uppdrag av näringsdeparte-
mentet att följa och rapportera den internatio-
nella utvecklingen inom ny och avancerad kärntek-
nik.Detta görs inom ett särskilt program,"Ny
kärnteknik".Till programmet hör främst nya typer
av kärnreaktorer med tillhörande bränslecykler,
inklusive upparbetning,bränsleåterföring och av-
fallshantering.

Många faktorer påverkar valet av bränslecykel-
strategi: priser och handelsvillkor för natururan,
urananrikning och upparbetning,kostnader för mel-
lanlagring och slutförvaring av högaktivt avfall
etc.En tidigare överproduktion av uran och det
material,som nu blir tillgängligt för den civila
marknaden genom överföring från militära lager
efter träffade avtal om nedrustning är här vikti-
ga faktorer på kort sikt.

Rapporten avser att mot bakgrund av tidigare er-
farenheter och med hjälp av tillgänglig aktuell
information ge en kort översikt av nuläget inter-
nationellt beträffande industriell upparbetning
och återföring av uran/plutonium, samt att disku-
tera möjlig framtida utveckling.
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2 UPPARBBTMIBGEMS TBKHIK OCH BETYDELSE

Använt kärnbränsle från kraftreaktorer upparbetas
idag i industriell skala i Frankrike,Storbritan-
nien och Ryssland.Nindre anläggningar
är i drift i Japan och Indien.

Vid upparbetning av kärnbränsle neddelas bränslet
nekaniskt och uranet,oxid eller metall,löses i
salpetersyra ("chop-and-leach"). Kapslingsresterna
och olösta bränslerester avskiljes och bränslets
beståndsdelar,oförbrukat uran,nybildat plutoni-
um och klyvningsprodukter,separeras ned extrak-
tionsteknik.Vid sidan av denna "våta" metod har
även ett antal "torra" metoder utvecklats,t.ex.
fluoriddestillation och extraktion med smälta
salter eller metaller(11).Även hybridprocesser,
t.ex.Aqua-Fluorprocessen,har prövats.För den vå-
ta metoden används fortfarande den under 1950-
talet utvecklade Purexprocessen,baserad på ext-
rakt ion med en lösning av tributylfosfat(TBP) i
ett alifatiskt kolväte av uran och plutonium från
nitratlösningar.

MOTMGMNG OOf
FÖRVARING AV
ANVÄNT MÄNSLE

KAPMNS AV MÄNSU-
ELEMENT ELLE* MÄNSU-
STAVAR
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*

SOUDIFKRING OCH
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KÖGAKTIVT AVMIL

INOUNSTNINC OCH
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Fig.1.Schema över upparbetning av kärnbränsle.

Ett enkelt blockschema(12) över upparbetning ges
i figur 1.Avskilt uran och plutonium avses åter-
föras i nytt reaktorbränsle,medan den högaktiva
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avfallslösningen av klyvningsprodukter överförs i
fast form som glas.Kapslingsavfallet gjuts in i
betong.Gasformiga klyvningsprodukter,såsom kryp-
ton-85,jod-129 och tritium,frisätts vid upplös-
ningen. Avgasen behandlas för retention av jod,
medan tritiumutsläppet minimeras genom återföring
av vätskeströmmar i processen.För kryptonavskilj-
ning finns kryogenteknik utvecklad,om ICRPs dos-
begränsningssystem i framtiden skulle kräva det.
Ett förenklat flödesschema för en referensanlägg-
ning för upparbetning av 4 ton/d återges och be-
skrivs kortfattat i bilaga 1(13).

Upparbetning av högutbränt oxidbränsle(30.000-
40.000 NWD/ton) från lättvattenreaktorer(LWR) ut-
vecklades ur en enklare process för utvinning av
plutonium för vapenändamål ur lågutbränt metall-
bränslet 600- 1.000 HWD/ton).De första anläggning-
arna i industriell skala togs i drift 1952:Redox-
an läggningen i Hanford,U5A,och Windscale 1,Stor-
britannien. Dessa anläggningar var baserade på
andra lösningsmedel än TBP;vid Hanford användes
hexon och vid Windscale dibutylkarbitol.Bägge
solventerna kräver salttillsatser i vattenlös-
ningen för att ge tillfredsställande funktion.En
väsentlig fördel med den senare utvecklade Purex-
processen är att TBP ger tillfredställande funk-
tion med enbart salpetersyra.Den högaktiva av-
fallslösningen kan därför indunstas längre med
mindre volymer högaktivt avfall till slutförva-
ring som följd.TBP är också svårbrännbart och re-
lativt billigt,då det används i plastindustrin.

Den första Purexanläggningen togs i drift vid
Savannah River,USA,år 1954,följt av andra anlägg-
ningar baserade på TBP: Hanford,USA 1956,UP1(Usi-
ne de Plutonium) i Marcoule,Frankrike,195»,Wind-
scale 2 1964,Eurochemic i Mol,Belgien,1966,NFS
(Nuclear Fuel Services) i West Valley,USA,1966,
och UP2 i La Hague,Frankrike,1967(14).

Utvecklingen av Purexprocessen för högutbränt
bränsle krävde lösning av en rad problem orsakade
av bl.a.högre strålningsnivåer,högre värmeutveck-
ling i bränslet,och högre koncentrationer av
klyvbara nuklider och klyvningsprodukter.TBP vi-
sade sig fungera genom god kemisk-radiolytisk
stabilitet.Efterhand utvecklades Purexprocessen
också för snabbreaktorbränsle med utbränningar i
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härden omkring 100.000 MWD/ton och väsentligt
högre plutoniumkoncentrationer i bränslet.En me-
tod är därvid att blanda bränslet från härden
och manteln före upparbetning, vilket ger en
koncentration av klyvningsprodukter ungefär Mot-
svarande högutbränt LHR-bränsle.I processen han-
terade plutoniummängder är dock fortfarande vä-
sentligt större.

För fullt utnyttjande av det fertila uranet krä-
ver snabbreaktorns bränslecykel upparbetning och
återföring av plutoniet.Upparbetning och plutoni-
umåterför ing i termiska reaktorer har därför all-
mänt ansetts som en förberedelse för den snabba
bridreaktorns bränslecykel.Tekniska problem i
kombination med höga kapitalkostnader relativt
lättvattenreaktorn,fallande uranpriser och en
minskande kärnkraftutbyggnad har dock under
1980-talet lett till att man i flera länder nu
planerar för en direkt slutförvaring av det an-
vända kärnbränslet,utan upparbetning,oftast dock
som en option,utan formella beslut om ett fast
vägval.De länder,som idag driver upparbetning,
planerar och bygger också anläggningar för pro-
duktion av plutoniumberikat bränsle för termisk
återföring och driver samtidigt program för ut-
veckling av snabba bridreaktorer.En principskiss
för termiska bränslecykler med och utan bränsle-
återföring samt för den snabba reaktorns bränsle-
cykel visas i figur 2.

Fig.2.Bränslecykler för termiska och snabba reaktorer.
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Upparbetning har slutligen spelat,och spelar en
viktig roll för återvinning av kvarvarande höyan-
rikat uran (HEU) i använt bränsle frän reaktorer
för forskning och materialprovning (NTR) och för
nilitära ändamål,t.ex.ubåtsreaktorer.Bränslet
tas ur reaktorn vanligtvis när 50-60 % av uranet
förbrukats. (Av spridningsskäl har nu för Föll- och
HTR-reaktorer en övergång skett till bränsle ned
20% uran-235).Flödesschemat bygger här fortfaran-
de på Purexprocessen nen använder en solvent »ed
lägre halt av TBP(5-15%) för att få tillräcklig
dekontamination av produkten,och lägre uranhalter
för att ninska kriticitetsrisken.
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3 SVEHSK ÅTERBLICK

Här i Sverige angavs i 1956 års atomenergiutred-
ning målet för den svenska atomenergiverksamheten
vara främst energipolitiskt,nämligen att ge vårt
land Möjlighet att minska beroendet av bränsleim-
port. Förutoa ett reaktorprogram baserat på natur-
ligt uran och tungt vatten skisserade utredningen
ett råvaruprogram,so» syftade till att skapa möj-
lighet till självförsörjning på bränsleoarådet.
Utredningen föreslog bl.a. att anläggningar för
upparbetning av använda bränsleelement skulle
uppföras för utvinning av plutonium och för att
ge möjlighet att framställa plutoniumanrikat
bränsle(15).Erforderliga investeringar,av utred-
ningen då beräknade till något hundratal miljoner
kronor,ansågs vara väl motiverade med hänsyn till
framtida importkostnader.Regeringens proposition
våren 1956 (prop.1956:176) tillstyrkte utredning-
ens reaktor- och bränsleprogram.

Forskningsarbeten för plutoniumutvinning påbörja-
des tidigt under 1950-talet vid FOA och AB Atom-
energi, senare även vid KTH och CTH,och små mäng-
der plutonium isolerades 1954-1955.Vid AB Atom-
energi utarbetades i slutet av 1950-talet flödes-
och apparatscheman för en fullstor anläggning,med
försök i laboratorieskala som verifikation.Genom
samarbete med Institutt for Atomenergi i Kjeller
i Norge provades några processvarianter på satser
om 30 kilogram lågbestrålat uran från den norska
reaktorn JEEP 1 och omkring 60 gram plutonium
isolerades(10).

Sverige inträdde också genom AB Atomenergi(AE)
som aktieägare i OECD-företaget Eurochemic,grun-
dat 1957.Eurochemic uppförde och drev en mindre
upparbetningsanläggning i Mol,Belgien,1966-1974.
Som komplement till egen forskning och deltagan-
det i Eurochemic gjorde AE i början av 1960-talet
projektstudier för en svensk upparbetningsanlägg-
ning, baserat på en förläggningsplats på mark in-
köpt av bolaget vid Sannäsfjorden i Tanums kommun
i norra Bohuslän.Projektet miste emellertid sin
aktualitet,sedan det visat sig att den svenska
marknaden inte på länge skulle kunna ge underlag
för en anläggning med god ekonomi(16).

Övergivandet av tungvattenlinjen vid mitten av
1960-talet kom att sammanfalla med ett avslutande
av utvecklingsarbeten för upparbetning.Verksamhe-
ten inriktades här i stället på utveckling av
plutoniumberikat bränsle i Studsvik(17) med bl.a.
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plutonium inköpt från USA och från upparbetning
vid Eurochemics anläggning av använt bränsle från
Ågestareaktora.Eurochemicanläggningen användes av
AE även för upparbetning av HTR-bränslc från
R2-reaktorn i Studsvik.

I samband med en fysisk riksplanering i slutet av
1960-talet,omfattandc bl.a.en inventering av
•arkresurser för förläggning av miljöstörande in-
dustri, startade 1969 en intensiv debatt om rest-
riktioner för lokal och regional planering av
t.ex.husbebyggelse,men också O K Miljöeffekter or-
sakade av upparbetningsanläggningar.En arbets-
grupp tillsattes därför i april sed representan-
ter för jordbruks-,civil och industridepartemen-
ten för att undersöka förutsättningarna för en
svensk upparbetningsanläggning.I arbetsgruppens
rapport(18) förutsågs en svensk anläggning,med då
kända förutsättningar,Motiverad omkring 1990,el-
ler senast omkring sekelskiftet.Synpunkter lämna-
des på faktorer viktiga för anläggningens säker-
het och för dess lokalisering.Rapporten under-
strök också den stora,långsiktiga betydelsen av
frågan om slutlig disponering av radioaktivt av-
fall och anläggningar för detta.Enligt gruppens
uppfattning hade länder med kärnreaktorer men
utan egna upparbetningsanläggningar anledning att
utveckla en nationell beredskap för slutlig för-
varing av sådant avfall.

En god beredskap för slutförvaring av högaktivt
avfall var enligt direktiven(19) också en huvud-
anledning för tillsättandet av Aka-utredningen
(Utredning rörande högaktivt avfall från kärn-
kraftverk; senare: Utredning om radioaktivt avfall)
Utredningens uppgifter var bl.a.att:
-analysera tekniska,ekonomiska och säkerhets-
mäss iga problem vid upparbetning av kärnbränsle
-studera möjligheterna att bygga en upparbet-
ningsanläggning i Sverige

Aka-utredningen genomförde bl.a. en detaljerad
studie av en upparbetningsanläggning och föreslog
i sin slutrapport(20) att förprojektstudier skul-
le påbörjas för att underlätta beslut om uppfö-
rande av en anläggning kring 1990,tillsammans med
en anläggning för plutoniumbränsle.Det bör note-
ras att utredningen också föreslog studier av di-
rekt slutförvaring av bränslet,parallellt med
studier av upparbetning.Aka-utredningen påpekade
också behovet av planer för nedläggning av kärn-
tekniska anläggningar och föreslog att sådana
skulle krävas i samband med tillståndsgivning.
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Efter villkors lagens tillkomst 1977 tecknade
svensk kraftindustri kontrakt för upparbetning så
att kontrakterad mängd uppgick till sammanlagt
869 ton uran.Riksdagens beslut o* kärnkraftens
avveckling ar 2010 efter folkomröstningen 1980
och kärnbränslebolaget SSCBs avancerade studier av
teknik,säkerhet och ekonomi för direkt slutförva-
ring ledd" slutligen till avyttring till utländs-
ka kraftbolag av huvuddelen av tecknade kontrakt.
Det son återstår är ett kontrakt tecknat av OKG
•ed UKAEA år 1969,överfört till BNPL år 1971.Kon-
traktet omfattar 140 ton uran innehållande 901
kg. plutonium.Bränslet och betalning för kontrak-
tet levererades åren 1975-1982.Enligt kontraktet
återsänder BNPL uran och plutonium men tar hand
on avfallet efter upparbetning(21).

I vårt land är följakligen kraftindustrins plane-
ring f.n.helt inriktad på direkt slutförvaring av
använt bränsle,och denna linje försvaras konse-
kvent som den mest rationella i vår situation av
kraftindustrins företrädare(22).Kärntekniklagen
förbjuder dock inte upparbetning av svenskt kärn-
bränsle; i förarbetet till lagen avstod man expli-
cit från att binda hanteringen av bränslet till
en viss metod.
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4 NULÄGE I OLIKA LÄNDER

I det följande ges en bild av nuläget för kommer-
siell upparbetning i en del länder,där kärnkraft
spelar en viktig roll för energiförsörjningen.

4.1 Belgien

Belgien erhöll 1991 58% av sin elförsörjning (ef-
ter korrektion för franskt samägande i två reak-
torer) från 5.5 Gwe kärnkraft (60).Landet har
egen erfarenhet av upparbetning genom Eurcchemic-
anläggningen i Mol (en detaljerad redogörelse för
Eurochemicprojektets historia återfinns i refe-
rens 5).Belgien samarbetade i Eurochemic intimt
med franska företag,och belgiskt reaktorbränsle
upparbetas i Frankrike.Den belgiska kraftindust-
rins bränslecykelbolag Synatom (bilaga 2) har
kontrakt med franska Cogema för upparbetning av
670 ton använt bränsle för åren 1980-2000.Syn-
atoms referensstrategi är att lita till upparbet-
ning utan att göra detta till ett "irreversibelt
åtagande"(23).Efter 1994 återsänds uran och plu-
tonium från upparbetning för återföring.

Eurochemics upparbetningsanläggning är under ned-
montering.Avfallsmyndigheten Ondraf/Niras uppför
på samma plats genom sitt dotterorgan Belgopro-
cess två avfallsanläggningar.Den ena är avsedd
för mellanlagring av hög- och medelaktivt avfall
återsänt från upparbetning i Frankrike.Den byggs
i moduler,med enheten för högaktivt avfall plane-
rad för idrifttagning i slutet av 1993.Den andra
enheten,kallad Cilva,omfattar en 2000 tons hög-
tryckspress (super compactor) och en förbrännings-
anläggning för 100 kg/h (levereras av Studsvik
Radwaste och danska Envikraft).Övre gränsen för
beta-gamroa aktivitet är 5 GBq/m3 före behandling.

Belgonucleaires(BN) anläggning för plutoniumbräns-
le (M0X=Mixed OXides) i Dessel har de sista åren
arbetat vid full kapacitet,35 ton/år,och vid slu-
tet av 1991 totalt tillverkat 150 ton MOX-bräns-
le.Expansion till 75 ton/år planeras börja 1996
och slutföras under 1998(24).Av expansionen fi-
nansieras 60% av franska Cogema genom det av BN
och Cogema gemensamt ägda bolaget Commox(25).

Kraftbolaget Electrabel planerar att återanvända
4.8 ton plutonium i reaktorerna Doel-3 och
Tihange-2.Plutoniet härrör från upparbetning i
Frankrike sedan 1975 av belgiskt bränsle.MOX-
bränslet tillverkas i Desselanläggningen av utar-
mat uran berikat med omkring 5% klyvbart plutoni-
um, med början under 1993(26).
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4.2 Frankrike

Frankrike fick 1991 73% av sin kraftförsörjning
genom 55.7 GWE kärnkraft och har den relativt
sett mest utbyggda bi-änslecykelindustrin.Situa-
tionen i Frankrike ges här därför en mer utförlig
presentation än för övriga länder.

År 1974 fattades det energipolitiska beslutet att
i huvudsak investera i kärnkraft för elproduk-
tion. Samtidigt utarbetade det nationella bolaget
Electricite de France (EDF) en strategi byggd på
utveckling av snabba bridreaktorer (FBR) och att
använda eventuellt plutoniumöverskott från uppar-
betning för termisk återföring.EDF och det frans-
ka kärnbränslebolaget Cogema konfirmerade 1985
gemensamt beslutet om upparbetning och beslöt att
påbörja ett program för återföring i EDFs PWR-
reaktorer av huvudparten av utvunnet plutonium,
som inte längre behövdes i det fördröjda FBR-pro-
grammet.Franska PWR-reaktorer levererar nu 1.000
ton/år använt uranbränsle.

Bakom 1985 års beslut låg bl.a. en jämförande
analys av upparbetning,dels 3 år efter bränsleut-
tag, dels efter 20 år,med återföring av uran och
plutonium i bägge fallen(27).Jämförelsen avsåg en
900 MWe PWR-reaktor under en 20-årsperiod med
förutsättningar enligt tabell 1.Resultatet angav
en vinst på 60 MUSD för upparbetning efter 3 år.
Räntevinsten med 20 års uppskjuten upparbetning
(40 MUSD) överskuggas av ränteförlusten av upp-
skjutet utnyttjande av uran-plutonium (10 MUSD)
och lagringskostnaden för bränslet (90 MUSD).För-
delningen i denna franska jämförelse framgår
i tabell 2.

Table I. Delayed reprocessing vs reprocessing after 3 years: main econo-
mic assumptions

Reprocessing cost 500-600 J/kg HM
(waste conditioning included)

Transportation cost 15-28 S/kg HM

Enrichment cost 95-105 S/SWU

Uranium credit 20-30 S/Ib U3O,

Plutonium credit 14 S/g Pu fissile

Tabell I.Ekonomiska förutsättningar vid jämföran-
de analys av två alternativ för upparbetning.
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Storage
Reprocessing
Uranium credit
Plutonium credit

Scenario cost

Scenarios

Reprocessing
delayed 20 yrs

90
65

-10
-12

133

Reprocessing
after 3 years

0
105
-13
-19

73

Tabell 2. Resultat av jämförelse mellan uppar-
ning efter 20 år och 3 år.

Industriell upparbetninq,

Cogema har nu erfarenhet från upparbetning av
4.000 ton LWR-bränsle från EDF och från utländska
reaktorer.Medan upparbetning av metallbränsle
från gas-grafitreaktorer koncentrerats till UP1,
Marcoule,upparbetas oxidbränslet i två anlägg-
ningar vid La Hague(28,29):
-UP2-400,ursprungligen använd för metallbränsle
men kompletterad med utrustning för oxidbräns-
le,-nuvarande kapacitet 400 ton/år expanderas
till 800 ton/år i slutet av 1993,UP2-800
-UP3 med en kapacitet av 800 ton/år och avsedd
uteslutande för utländskt bränsle togs i drift
under 1990.Under 1991 upparbetades i UP3 576
ton,varav 80% från Japan och 20% från Tyskland.

Ett förenklat blockschema för anläggningarna vid
La Hague visas i figur 3.

UP3-anläggningen invigdes officiellt 14 april
1992 i närvaro av bl.a. representanter för de 32
kraftbolag i Europa och Japan,som utgör Cogemas
'baseload customers'(30).Anläggningen har kostat
27.8 GFF,ca 20% mer än den ursprungliga kostnads-
uppskattningen, helt finansierat av utländska kun-
der.Tekniska förbättringar,som aviserades vid in-
vigningen ,omfattar bl.a.följande.
l.Bituminiserat alfaavfall har minskat från 600

lit/ton till 450 lit/ton och kommer genom
återföring i processen att vara helt elimine-
rat år 1995.
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Fig.3.Blockschema för anläggningarna vid La Hague

2.En anläggning för avlägsnande av Am-241 från
plutoniumprodukten,baserat på en process för
bearbetning av vapenplutonium,utvecklas under
1993-1994 och integreras i UP3-anläggningens
'head-end'.Avlägsnandet av Am-241 underlättar
väsentligt hantering och MOX-bränsletillverk-
ning.

Lagringsanläggningen för plutonium vid La Hague
är dimensionerad för 40 ton plutonium,med ca 70%
av utländskt ursprung.F.n.lagras ca 10 ton.För
lagret tillämpas Euratom-safeguards för franskt
och EG-material och IAEA-safeguards för japanskt
och schweiziskt plutonium.

Cogema överväger f.n. att även upparbeta MTR-
bränsle i UPl-anläggningen i Marcoule.Den sista
gas-grafitreaktorn i Frankrike,Bugey-1,läggs ned
under 1994,varför för UP1 sedan endast återstår
franskt metallbränsle i lager.Eftersom USDOE se-
dan slutet av 1988 inte längre erbjuder upparbet-
ning av MTR-bränsle har en marknad nu uppstått i
Europa för sådana tjänster(31).

Förglasninq av höqaktivt avfall.

Förglasning av högaktivt avfall i La Hague bygger
på erfarenhet från AVM-anläggningen i Marcoule,
där 1443 m3 flytande högaktivt avfall med 300 MCi
hade förglasats under 50.000 drifttimmar fram
till 1990.Vid La Hague förglasas avfallet i två
anläggningar,vardera med en kapacitet motsvarande
800 ton/år uran(32):
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-R7-anläggningen förglasar avfallet från UP2 och
startade aktiv drift i juni 1989.Fram till de-
cember 1990 hade R7 producerat 213 ton glas
med 189 MCi klyvningsprodukter
-T7-anläggningen förglasar avfallet från UP3 med
start under 1992.

Glaset fylls i cylindriska behållare av rostfritt
stål med en total vikt av 500 kg.I en transport-
flaska lastas 20 eller 28 behållare.Transport-
flaskan väger i det senare fallet 112 ton.

Upparbetningskontrakt har tecknats med kraftföre-
tag i Belgien,Nederländerna,Schweiz,Tyskland och
Japan.Kontrakten stipulerar återsändning av för-
glasat,högaktivt avfall(33).Omkring 200 sådana
transporter planeras under nuvarande kontrakt med
början under 1994.

Forskning och utveckling

Utvecklingsarbeten för upparbetning och forskning
inom aktinidkemi utfördes under 30 år vid labora-
torier i Fontenay-aux-Roses,Paris.Verksamheten
har nu flyttats till en ny anläggning i Marcoule,
kallad Atalante(34).Fontenay-laboratoriet,i en
tätbefolkad omgivning,läggs ned.Till Marcoule
koncentreras därigenom all FoU anknuten till
bränslecykelns slutsteg,från laboratorieskala
till aktiva prototypanläggningar.Där finns sedan
tidigare den första upparbetningsanläggningen
UP1,försöksanläggningen för förglasning PIVER och
den fullstora förglasningsanläggningen AVM.Ata-
lante kommer att ha ett flertal uppgifter:
-stödprogram för UP3 och UP2-800 i La Hague
-stödprogram för förglasningsanläggningarna
R7 och T7 i La Hague
-studier av avancerad upparbetning med separa-
tion av aktinider och långlivade klyvningspro-
dukter med sikte på transmutation
-produktion av transuranisotoper,särskilt
Am-241,Cm-242,Cm-244 och Pu-238.

Första steget,som nu tagits i drift,omfattar
16.000 m2 golvyta i tre våningar ovh har kostat
800 MFF(1990).I 14 handskboxlaboratorier och 5
cellinjer finns sammanlagt 51 arbetsstationer.Ett
av laboratorierna är utrustat för arbeten med kg-
kvantiteter av plutonium i hög utrustning,som
t.ex.pulskolonner.
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Efter en intensiv allmän debatt under 1990 om lo-
kalisering av ett geologiskt laboratorium för un-
dersökningar kring slutförvaring framlade den
franska regeringen ett lagförslag om ett 15-årigt
ramprogram för FoU relaterat till hantering av
radioaktivt avfall.Programmet har tre grenar:
-fördjupad FoU kring avancerad upparbetning och
transmutation av aktinider för att minimera
långlivade radionuklider i avfallet

-konstruktion och drift av två berglaboratorier
för FoU kring djup geologisk slutförvaring
-fortsatt utveckling av immobiliseringsmetoder
för avfall.

I programmets målsättning understryks behovet av
vetenskaplig utvärdering,klar politisk kontroll
av framtida beslut,och av information till all-
mänheten (35) .

Återförinq av plutonium

Det franska bolaget Fragema arbetar med design av
MOX-stavar och MOX-bränsleelement och anknuten
FoU i samarbete med CEA och EDF.MOX-stavar till-
verkas av Commox vid dess anläggning i Dessel(ka-
pacitet f.n.35 ton/år) och i Cadarache(nuv.kapa-
citet 15 ton/år).Stavarna levereras till FBFCs
(Franco-Beige Fabrication des Combustibles) an-
läggning i Dessel,som monterar stavarna till
bränsleelement(36,27).

Första satsen MOX-bränsle sattes in i St.Laurent
Bi år 1987.1 slutet av 1990 hade 192 MOX-element
levererats till 5 olika reaktorer.Maximal utbrän-
ning över ett element beräknas bli 36.000 MWD/ton
och över en stav 42.000 MWD/ton.Möjlig utbränning
förutses öka i framtiden med ökad erfarenhet,och
med ökad plutoniumhalt i bränslet,illustrerat i
tabell 3.Vid slutet av 1992 planerade Fragema att
leverera,enligt kontrakt,170 ton MOX-bränsle.Bo-
laget har kontrakt även för leveranser till två
tyska kraftbolag.

Table 3. Expected improvements in MOX fuel performance

Year

1990

1995

>2000

Plutonium
content
(approx.)

5%

7.5%

10%

Equivalent
U-235 content
(approx.)

3.25%

3.7%

4.5-5%

Average
reload burnup
(MWd/tHM)

36 000

42 000

55-60 000

In-reactor life
(years)

3

4

5

Tabell 3. Förväntade förbättringar av prestanda
hos MOX-bränsle.
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En större anläggning,MELOX (MELanges OXydes),för
tillverkning av 120 ton/år MOX-bränsle påbörjades
av Commox i Marcoule under 1989.Tidsplanen för
anläggningen visas i figur 4.Produktion av MOX-
stavar förutses börja under 1994/95 (37).

Taar
Activity

Main Equlpmnt*
nanjfacturlng

Fitting

Inactlv*
Testings

Tntfno* Mllh Utt

Oialificatlon
and Production

1991 i*n 1993 t9M 1995

Figur 4. Tidsplan för Melox-anläggningen.

I mars 1992 beslöt Frankrike och Tyskland att öka
sitt samarbete i utvecklingen av MOX-bränsle(38).
Från Cogema förklarades att samarbetet avser lösa
problem som begränsar användningen av MOX-bränsle
i de båda länderna,såsom utbränningsnivå och an-
delen MOX-bränsle i en enskild reaktor,från idag
30% till 50-100%.Man siktar också på en nästa
generation reaktorer med högre kapacitet att
bränna plutonium.

Cogema har demonstrerat upparbetning av MOX-
bränsle och är berett att göra sådan upparbetning
i stor skala i La Hague.Den franska kunden,EDF,är
dock inte beboende av en sluten bränslecykel för
tillstånd att driva sina reaktorer(till skillnad
mot situationen i Tyskland) och anser upparbet-
ning av MOX-bränsle oekonomiskt för närvarande.

Premiärminister Beregovoys beslut 29 juni 1992
att ställa ett antal krav för att ge förnyat
drifttillstånd till Superphenix FBR uppfattas av
en del som ett hårt slag mot återanvändning av
plutonium överhuvudtaget(39,40,41).Bakgrunden
till beslutet är klart politisk(allmänna val i
mars 1993 med planerad samverkan mellan socialis-
ter och två 'gröna'partier).Bland kraven för
återstart ingår högre beredskap mot natriumbrän-
der och en utredning av möjligheten att bränna
aktinider i Superphenix.
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Äterförinq av uran

I mars 1991 sattes 8 bränsleelement innehållande
uran från upparbetning(Repu) in i Cruas-4 PWR.
Efter utvärdering av detta försök beslöt EDF un-
der 1991 att fortsätta med återföring ev uran
från upparbetning i industriell skala(42).

Konvertering av Repu utfördes av Comurhex i
Pierrelatte redan 1976.Särskilda anläggningar an-
vänds på grund av det upparbetade uranets högre
aktivitet och för att undvika blandning med na-
turligt uran.Nuvarande kapacitet är 350 ton/år
uran.Ett nytt bolag,UREP,har nu bildats av Cogema
och Uranium Pechiney{43) för att uppföra två nya
anläggningar vid Pierrelatte:
-en anläggning för produktion av oxid motsvaran-
de 2.000 ton/år uran
-en anläggning för produktion av UF6 motsvarande
2.000 ton/år uran.

Byggandet började 1992 och slutförs under 1994
respektive 1995.

För återanrikning av Repu anses centrifugering
bättre än gasdiffusion på grund av lägre speci-
fikt inventarium och kortare uppehållstider i
processen.För anrikning av Repu i gasdiffusions-
anläggningar krävs troligen stora satser och
eventuellt sammanföring av material från olika
kunder.EDFs preliminära försök har därför utförts
i Urencos centrifuganläggning i Capenhurst,G.B.

Väsentliga skillnader mellan naturligt uran och
Repu är Repus innehåll av neutronabsorberande
U-236,vilket kräver extra anrikning,och av U-232,
vars dotterprodukter ger en med tiden kraftigt
Ökad dosrat(Tl-208).Vid bränsletillverkningens
konversion av UF6 till U02 separeras dock dotter-
produkterna från U-232,varför strålningen reduce-
ras.Liksom vid tillverkning av MOX-bränsle krävs
dock en omsorgsfull strålskyddsövervakning.

Efter försöket i Cruas-4 har FBFCs bränslefabrik
i Romans kompletterats med en kutslinje för rent
Repu med kapaciteten 200 ton/år uran.
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Figur 5 illustrerar mängderna av Repu,som produ-
cerats vid La Hague fram till september 1991,och
order för fortsatt konversion,anrikning och
bränsletillverkning.
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Figure 1. Recycling of REPU produced at La Hague—backlog at September
1991

Figur 5. Återföring av uran som upparbetats vid
La Hague.

4.3 Förenta Staterna

I USA bidrog 99 GWe från kärnkraft med knappt 22%
av den totala elförsörjningen år 1991.

Ett stort antal processer för upparbetning av
olika kärnbränslen utvecklades i USA under 1940-
och 50-talen:Redox,Purex,Thorex etc.Processer ut-
vecklades för olika bränslen och kapslingsmate-
rial för separation av vapenplutonium,för åter-
vinning av U-235 från höganrikat material och för
separation av U-233 från torium.En första redo-
visning av denna utveckling gavs vid 1955 års Ge-
nevekonferens om kärnkraftens fredliga använd-
ning.

En mer detaljerad redovisning från USAEC gavs un-
der en veckolång konferens i Bryssel i maj 1957.
Redovisningen omfattade processkemi,processcheman
och utrustning för både 'våta' och 'torra' pro-
cesser såsom fluoriddestillation och pyrometal-
lurgiska metoder(43,44).
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Produktionsreaktorer för vapenplutonium tillsam-
mans med mycket stora upparbetningsanläggningar
för dess separation uppfördes vid Hanford och
Savannah River.Upparbetning av höganrikat bränsle
förlades i huvudsak till Idaho Falls och Savannah
River.Storskalig utveckling av våta upparbet-
ningsmetoder bedrevs vid Oak Ridge Nat.Lab.,medan
torra metoder utvecklades vid Argonne Nat.Lab. i
samarbete med Idaho Falls.

Efter kärnkraftens genombrott i USA i mitten av
1960-talet byggdes också civila upparbetningsan-
läggningar:
-NFS (Nuclear Fuel Services) West Valley,N.Y.,
för 300 ton/år , i drift 1966-1972

-MFRP,Midwest Fuel Recovery Plant,(G.E.),
Dresden,111..för 300 ton/år
-AGNS (Allied General Nuclear Services),
Barnwell,S.C.,för 1.500 ton/år.

AECs policy under 1960-talet var att explicit
uppmuntra privat industri att ta ansvaret för
industriell upparbetning av kraftreaktorbräns-
le(45).En omfattande miljökonsekvensutredning för
termisk återföring av plutonium genomfördes också
och publicerades 1974,den s.k.Gesmorapporten(46).
Tekniska och ekonomiska svårigheter samt under
1970-talet ändrad energipolitik orsakade dock att
de tre projekten avvecklades.President Ford avi-
serade i slutet av 1976 en ändrad attityd till
upparbetning,vilket förstärktes av president Car-
ter under 1977 till ett 'indefinite deferral1 av
licensgivning för upparbetning,bekräftat i Nucle-
ar Non-Proliferation Act av 1978.När president
Reagan ändrade denna officiella attityd i början
av sin första presidentperiod hade det ekonomiska
incitamentet för upparbetning bortfallit i USA.Då
AGNS 1983 beslöt avveckla Barnwellanläggningen
var den färdigställd till 90% med en investering
överstigande 250 MUSD.

Nuvarande policy i USA för bränslecykelns slut-
steg är direkt slutförvaring i ett geologiskt
djupförvar.Enligt Nuclear Waste Policy Act är
DOE,Department of Energy,ansvarigt för slutförva-
ring,med driftstart 1998 och finansierat av en
avgift från kraftföretagen.

Tyngdpunkten i det federala programmet för bräns-
lecykelns slutsteg ligger nu på utveckling av
slutförvar för DOEs transuranavfall (WIPP,Waste
Isolation Pilot Plant,N.M.),och för kraftreaktor-
bränsle (Yucca Mountain,Nevada).Inga insatser
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görs för industriell upparbetning och ingen änd-
rad policy förutses inom överskådlig framtid(bi-
laga 3).USDOE publicerar dock regelbundet en upp-
daterad och mycket detaljerad rapport(45) om ak-
tuella och prognosticerade mängder fram till år
2020 av använt kärnbränsle och alla typer av ra-
dioaktivt avfall,från civil och annan verksam-
het(46,47).Bilaga 4 visar en aktuell karta över
existerande och planerade kommersiella reaktorer
i USA ;bilaga 5 och 6 ger prognosexempel för an-
vänt kärnbränsle.

Energiminister Watkins aviserade 23 april 1992
att DOE kommer att avbryta upparbetning av högan-
rikat uranbränsle så snart som möjligt.Ett stort
förråd av höganrikat uran (HEU) och återanvänd-
ning från kärnvapen anses kunna fylla existerande
behov(48,49).

DOE avbröt redan i slutet av 1988 sitt åtagande
att återta HEU-bränsle från utländska MTR-reakto-
rer i samband med leveranskontrakt.

Beslutet att avbryta HEU-upparbetning berör i
första hand Idaho National Engineering Laboratory
(INEL) och,senare,även Savannah River Site(SRS).

Ett annat resultat av det kalla krigets slut är
förberedelser att ändra uppgiften för NPR-pro-
grammet(New Production Reactor med uppgift att
producera tritium för kärnvapen) till användning
av plutonium från DOEs store plutoniumförråd som
bränsle i elproducerande reaktorer inom DOE-re-
servaten(50).

4.4 Indien

Kärnkraft från sju reaktorer om sammanlagt 1.4
GWe bidrog med 2% till Indiens elförsörjning un-
der 1991 (60).En första upparbetningsanläggning
togs i drift i Trombay 1964.1 den producerades
det plutonium som erfordrades för första härden
till en 15 MW FBR i Kalpakkam från använt bräns-
le från Cirus-reaktorn(40 MW),som byggdes med bi-
stånd från Kanada.All utveckling för upparbetning
har utförts vid Bhabha Atomic Research Centre
(BARC),Trombay.



STUDSVDC ECO & SAFETY AB STUDSVDC/NS-93/5 20

1993-01-29

Eftersom Indien har stora toriumtillgångar är an-
vändning av torium som kärnbränsle en vital del
av utvecklingsprogrammet för kärnkraft.Uranreak-
torer används i programmets första fas för att ge
plutonium till FBR,som i en andra fas producerar
U-233 i en toriummantel.I den tredje fasen base-
ras kärnkraften på bridning av U-233 från torium.
Upparbetning av bränsle från 10.000 MWe uranreak-
torer förutses ge plutonium för FBR-programmet
(51).

Cirusbränslet var metalliskt uran i aluminium-
kapsling och upparbetades med kemisk avkapsling
följt av en Purexprocess.BARC-anläggningen komp-
letterades senare för upparbetning även av bräns-
le från 100 MW forskningsreaktorn Dhruva.som togs
i drift 1985.

En andra upparbetningsanläggning,PREFRE,med kapa-
citeten 0.5 ton/d byggdes senare vid Tarapur för
zircaloykapslat oxidbränsle med 'chop-and-leach*-
avkapsling.Den togs i drift 1982.Ett antal pro-
cessändringar har efterhand förbättrat processen.

En tredje anläggning,PREFRE-2-med en nominell ka-
pacitet av 100 ton/år,är under byggnad vid Madras
Atomic Power Station (MAPS) för dess två PHWR-re-
aktorer,som planerats för idrifttagning under
1992 (52).

Ytterligare en anläggning,PREFRE-3,för 350 ton/år
är under planering och förutses bli uppförd under
1990-talet.Den sammanlagda upparbetningskapacite-
ten skall därmed bli tillräcklig för att ge 2 ton
plutonium,som krävs för den första 500 MWe FBR,
som snart skall börja byggas.

Indisk lokaliseringsfilosofi för upparbetningsan-
läggningar är alltså väsenligt olika mot andra
länders.På grund av svåra transportförhållanden
och långa avstånd i Indien samlokaliserar man små
upparbetningsanläggningar med kärnkraftverk för
att undvika transporter.Flera sådana anläggningar
planeras.

4.5 Japan

I december 1991 hade Japan en kärnkraftkapacitet
av 32.2 GWe motsvarande 26.3% av kraftbehovet.En-
ligt en officiell prognos från Ministry of Inter-
national Trade and Industry (MTTI) i juni 1990
för kraftförsörjningen i Japan kommer kärnkraften
att öka till 50 GWe år 2000 och 72.5 GWe år 2010,
motsvarande 35% respektive 43% av total kapaci-
tet.
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En del av den grundläggande energipolitiken är
att minimera behovet av uran och anrikningstjäns-
ter genom termisk återföring av bränsle och,läng-
re fram, ii.troduktion av FBR (53,54,55)

Industriell upparbetninq

En upparbetningsanläggning med en nominell kapa-
citetav 200 ton/år har varit i drift sedan 1977
vid Tokai-mura.Den byggdes av PNC,Power Reactor
and Nuclear Fuel Development Corporation, med
fransk assistans.Den upparbetade 90 ton år 1990
och har,ackumulerat,upparbetat 509 ton fram
t.o.m.1990.Japansk kraftindustri har tecknat upp-
arbetningskontrakt för totalt 6.700 ton med upp-
arbetningsindustrin i Europa,Cogema och BNFL,Bri-
tish Nuclear Fuel PLC (55).

Ett stort bränslecykelcenter är under byggnad på
Shimokitahalvön i norra änden av Honshu.Platsen
valdes i Rokkasho-iaura i Aomoriprefekturen och
godkändes av de lokala myndigheterna 1985.Uppar-
betningsanläggningen byggs av Japan Nuclear Fuel
Service Company Ltd»JNFS,för en kapacitet av 800
ton/år.På området byggs också en urananriknings-
anläggning och ett slutförvar för lågaktivt av-
fall av Japan Nuclear Fuel Industries Co.,Inc.,
JNFI.En skiss över området visas i figur 6.

Upparbetningsanläggningen planeras för idrifttag-
ning 1998/99 av 800 ton/år med en lagringsanlägg-
ning för 3.000 ton bränsle.År 2000 förutses dock
ett uttag av 1.000 ton/år av använt bränsle från
japanska reaktorer,varför en utökad lagringskapa-
citet vid kärnkraftverken samtidigt planeras med
mer kompakt lagring.

Upparbetningsanläggningen byggs,liksom vid Tokai,
med fransk assistans,men baseras också i stor ut-
sträckning på eget utvecklingsarbete vid Tokai-
anläggningen.Som konstruktionsmaterial för upplö-
sare och plutoniumindunstare används t.ex.zirko-
nium.Mottaget bränsle har en utbränning av maxi-
malt 55.000 MWD/ton med i genomsnitt <45.000 MWD
per ton.Bränslets svalningstid är >1 år vid mot-
tagning och >4 år vid upparbetning.

Den i processen renade uranprodukten konverteras
till U03 med denitrering i fluidiserad bädd.Renat
plutonium blandas med renat, uran 1: l,denitreras
med mikrovågsutrustning och konverteras vidare
till PuO2-UO2-pulver med kalcinering och reduk-
tion. Ett lager för 1.440 behållare förglasat hög-
aktivt avfall från upparbetning i Europa tas i
drift 1995.
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Fig.6. Skiss över området Rokkasho-mura.

Den totala kostnaden för upparbetningsanläggning-
en har beräknats till 840 GJPY.Ett överskådligt
blockschema för anläggningen visas i bilaga 7 (56)

Användning av plutonium

En del av från upparbetning i Europa utvunnet
plutonium kommer att användas i FoU för FBR och
avancerade termiska reaktorer(ATR).Den större de-
len kommer dock att återföras i LWR (57).

Bakgrunden är Japans brist på egna energiråvaror,
varför plutonium från japanska reaktorer betrak-
tas som en inhemsk energitillgång.Med ca 10% av
världens kraftreaktorer är ambitionen att öka
självförsörjningsgraden,samtidigt som man inser
att Japan även i fortsättningen koimrer att vara
beroende av andra länder för kärnkraftans för-
sörjning med bränslecykeltjänster i 5?,55).
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Ett demonstrationsprogram för MOX-bränsle har ge-
nomförts i Tsuruga 1 BWR (1986) och Mihama 1 PWR
(19B8KEtt större program med 25% MOX-bränsle i
härden i en BWR och en PWR planeras börja i mit-
ten av 1990-talet med storskalig användning i
slutet av årtiondet.

Sammanlagt 42 ton klyvbart plutonium beräknats ha
utvunnits år 2000 och 82 ton år 2010.Tabell 4 vi-
sar en sammanställning av vid olika anläggningar
utvunnet japanskt plutonium.Behovet av plutonium
för FoU-programmet i FBR och ATR visas i tabell 5

Table I. Estimates of recovered Japanese fissile plutonium

Reprocessing
plant(s)

PNC (Tokai)

Cogema
and BNFL

JNFS-
(Rokkasho-mura)

Fuel
reprocessed

90tU/y

5600 tU
(up to 2002)

800tU/y

Plutonium
recovered

0.45 tPu/y

32tPu
(up to 2002)

4.4 tPu/y

Total:

Cumulative
total to 2000

6.6 tPu

28.9 tPu

6.2 tPu

41.7 tPu

Cumulative
total to 2010

-

32.3 tPu

49.5 tPu

81.8tPu

Tabell 4. Separerat klyvbart japanskt plutonium.

Table 2. Estimates of plutonium demand for Japanese FBR and ATR
nrnorommixi

Reactor
type

FBR

ATR

Reactor name

Joyo

Monju

Demonstration

Fugen

Ohma

Output power

100 MWt

280 MWe

800-1000 MWe

165 MWe

600 MWe

Start of
Operation

1978

1992 (criticality)

2003 (planned)

1979

1999 (planned)

Estimated
demand

100 kg Pu/y

496 kg Pu/y

1450 kg Pu/y

115 kg Pu/y

460 kg Pu/y

Tabell 5. Plutoniumbehovet för FBR och ATR.

Återföring i LWR planeras ske i två 800 MWe-reak-
torer kring 1995,i nio reaktorer år 2000,och i
tolv^reaktorer år 2005.För 12-reaktorsplanen åt-
går årligen 4 ton klyvbart plutonium.Varje reak-
tor använder sitt eget plutonium i upp till 1/3
av reaktorhärden.Man planerar därför att bygga en
anläggning för tillverkning av 100 ton/år MOX-
bränsle med plutonium från upparbetningsanlägg-
ningen i Rokkasho-mura.
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En del MOX-bränsle för FoU-behovet tillverkas i
PNCs MOX-bränsleanläggning i Tokai-mura,utom för
FBR.där behovet tillgodoses med plutonium trans-
porterat från upparbetning i Europa.Sådana trans-
porter har startat i november 1992,med beväpnat
eskortfartyg enligt samarbetsavtal med USA.För
LWR-återföring kommer också bränsle att tillver-
kas i Europa och transporteras som bränsleelement
med 3-5% Pu i modifierade transportbehållare för
använt bränsle.Man hoppas därigenom inte behöva
väpnad eskort av transportfartyget.Fram till år
2010 kommer sammanlagt 30 ton klyvbart plutonium
att återtransporteras till Japan från Europa.

En prognos för MOX-bränslebehovet fram till år
2001 visas i tabell 6.

Table 3. Japanese fabrication requirements for MOX fuel

Year

Total
requirements
(kg Pu)

From non-
Japanese
repocessors

From JNFS
reprocessing
plant

1992

140

140

1993

360

360

1994

750

750

1995

730

730

1996 1997 199S

1 320 1 320 2 640

1 320 1 320 2 640

1999

3 300

3 300

2000

3 960

3 300

660

2001

3 960

1980

1 980

Total

18 480

15 840

2640

Total 4
requirements
(tMOXi

From non-
Japanese
repocessors

From JNFS
reprocessing
plant

9 19 18 33 33 66 83 99 99 462

9 19 18 33 33 66 83 83 50 396

17 50 66

Tabell 6. Beräknat behov av MOX-bränsle i Japan,
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4.6 Ryssland

De f.d.sovjetstater,som bildat 'The Commonwealth
of Independent States',CIS,hade 1991 29.6 GWe in-
stallerad kärnkraft(59),varav Ryssland svarade
för 17.6 GWe(60).Två typer av reaktorer ingår:
-vatten-grafit reaktorer:RBMK-1000
-vatten-vatten reaktorer:WER-440.

Fortsatt utbyggnad skall baseras på en ny och
bättre generation,WER-92,med 1000 MWe effekt,
WER-1000.Väsentliga karaktäristika för använt
bränsle från WER-440,WER-1000 och RBMK-1000
visas i tabell 7(61).

No Characteristics WER-440 WER-1000 RBMK-1000

1 Capacity,MWth
2 Initial charge,tU
3 Av.burn-up,MWD/kg
4 Ann.discharge,tU/a
5 Number FAs in core
6 U cont.in FA,kg
7 Length of FA,mm
8 Fuel rod diameter,mm
9 Cladding thickness,mm
10 Activity after 3 year

cooling,MCi/tU 0.65 0.78 0.5
11 Decay heat after

3 year cooling,kW/tU 3.0 3.6 2.5

Tabell 7. Karaktäristika för använt kärnbränsle i
Sovjetunionen.

Den första anläggningen,RT-1,för upparbetning av
bränsle från WER-440 togs i drift i april 1976 i
Kyshtym,Chelyabinsk.Kapaciteten anges till 400
ton/år.Teknologin utvecklades vid 'All-union Re-
search Institute of Non-organic Materials' i
Moskva,och den kemiska anläggningen Mayak,Kysh-
tym. Utrustningen utvecklades vid en forsknings-
institution för kemisk maskinbyggnad i Sverdlovsk
och anläggningens design vid 'All-union Design
and Research Institute of Complex Power Technolo-
gy ',Leningrad.

Bränslet är låganrikad uranoxid i en kapsling av
99% Zr och 1% Nb.l processen skärs ändstyckena av
under vatten med två elektriska cirkulära kap-
ningstrissor,som med elström smälter kapslingen
vid kontakt.Bränsleelementen torkas sedan och
skärs horisontellt med två triangulära,hydrau-

1375
42
28.6
12.5

349
120

3217
9.1
0.65

3000
66

27-40
21
151
437

4570
9
0

15.
.0

.1

.67

3200
100

5-22.3
50.0
1693
113

10030
13.5
0.9
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liskt drivna och luftkylda knivar till 7-15 cm
långa bitar.Uranoxiden löses sedan satsvis i sal-
petersyra (62) .Uran-plutonium separeras och renas
i on två-cykels Purexprocess med 30% TBP i raixer-
settlerapparatur med både pulsering och mekanisk
blandning.

Kärnkraftprogrammet i Sovjet har varit baserat på
en sluten bränslecykel.Plutoniet från upparbet-
ning avses återföras som MOX-bränsle i WER-1000
reaktorer och i FBR t.ex. BN-800.Uranprodukten
från upparbetning blandas med HEU till 2.0-2.4%
U-235 och återanvänds som RBMK-bränsle.Använt
bränsle från RBMK-reaktorerna innehåller dock lå-
ga halter av klyvbara isotoper:0.4% U-235 och
0.25% (Pu-239+Pu-241) och kommer därför inte att
upparbetas under de närmaste decennierna(61).Man
bygger därför mellanlager för använt RBMK-bränsle
för 10 års produktion vid kärnkraftverken och för
30 års produktion i regionala anläggningar.

Erfarenheter från RT-1 har använts vid design av
en ny anläggning,RT-2, för WER-1000 bränsle med
betydligt större bränsleelement.Uppförandet star-
tade 1984 vid Krasnoyarsk,där sedan tidigare en
anläggning fanns för separation av vapenplutonium
(63).Ett omfattande industrikomplex planerades:
upparbetning av,nominellt,1.500 ton/år,tillverk-
ning av MOX-brä. sle och behandling av högaktivt
avfall.En lagringsanläggning togs i drift på
platsen 1985.Arbetet med resterande delar av
komplexet avbröts 1989,av ekonomiska skäl och
minskad takt i FBR-programmet.Upparbetningsan-
läggningen var då färdig till 24% av första fasen
(64).Ambitionen på departementsnivå (Minatom) är
dock att färdigställa anläggningen när ekonomin
tillåter(65).

Omkring 25 ton plutonium har separerats från
VVER-440 bränsle i RT-1.Av IAEA har uppskattats
att ca 100 ton vapenplutonium och ca 500 ton HEU
f.n. lagras i f.d. Sovjetunionen.

Olika myndigheter i U.S.A.,bl.a.CIA,EPA och DOE
har studerat hanteringen av radioaktivt material
i Sovjetunionen sedan 1948,då dess första pluto-
niumproducerande reaktor togs i drift. De anger
(CIA) att avfallet från plutoniumutvinning i den
första anläggningen,Chelyabinsk-65,släpptes ut
direkt i floden Techa.Högaktivt avfall släpptes
ut till sjön Karachay med början 1951.Upparbet-
ningsanläggningar i Tomsk-7 och Krasnoyarsk-26
kontaminerade floder , som flöt till Norra Isha-
vet.En uppskattning har visat att flera GCi av
vätskeformigt och fast avfall har dumpats i Ba-
rents hav och Karahavet(66).
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En större olycka inträffade 1957 i Kyshtym.då en
kemisk explosion inträffade i en tank med högak-
tivt avfall tillhörande anläggningen Chelyabinsk-
40 och 2 MCi frisläpptes till omgivningen.Analy-
lyser av biota från området visade de följande
åren höga halter av Cs-137 och Sr-90,vilket pub-
licerades öppet i sovjetisk vetenskaplig littera-
tur. Olyckan har sedermera rapporterats av ryssar-
na (67).

4.7 Storbritannien

I Storbritannien gav 36 reaktorer med 11.2 GWe
under 1991 20% av total kraftproduktion(60).En
översyn av energipolitiken 1994 aviserades av
den brittiska regeringen i november 1989 med ett
stopp för vidare utbyggnad av kärnkraft under ti-
den(68).

Av de två kärnkraftbolagen Nuclear Electric (NE)
och Scottish Nuclear (SL) driver NE tolv kärn-
kraftverk av Magnox- och AGR-typ,medan SL driver
två verk av AGR-typ.NE har dessutom en PWR,
Sizewell B,under uppförande.

Det brittiska kärnbränslebolaget BNFL har anlägg-
ningar för bränsletillverkning (Springfields)»an-
rikning (Capenhurst) och upparbetning(Sellafield).
AEA Technology,f.d.UKAEA,ansvarar i Dounreay för
bl.a.mindre anläggningar för upparbetning.UKNirex
Ltd.svarar för slutförvaring av avfall och plane-
rar ett djupt slutförvar för låg- och medelaktivt
avfall vid Sellafield.

En karta över kärnkraftverk och bränslecykelan-
läggningar i Storbritannien visas i bilaga 8.

Industriell upparbetninq

Magnoxbränslet är metall av natururan kapslat i
en magnesiumlegering.Det är känsligt för korro-
sion i vatten och måste därför,vid våt hantering,
upparbetas inom ett år efter uttag.Endast Wylfa
har torr mellanlagring,övriga Magnoxverk bassäng-
lagring. Det anses oekonomiskt att nu införa torra
lager och nya hanteringsrutiner vid övriga Mag-
noxstationer.Man hoppas samtidigt dock att kunna
förlänga livslängden på Magnoxreaktorerna från 30
år till 40-45 år.
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Den första upparbetningsanlaggninqen i Windscale
(nu Seilafield) var baserad på extraktion med
Butex och var i drift 1952-1964 för upparbetning
av Magnoxbränsle.Den ersattes av en andra anlägg-
ning baserad på TBP och med förbättrad teknik och
med annan typ av extraktionsutrustning:mixer-
settlers ersatte packade kolonner,utvecklad ven-
tilationsteknik etc.I de bägge anläggningarna har
hittills över 35.000 ton Magnoxbränsle upparbe-
tats (69) .Under tiden har tillåtlig utbränning i
Magnoxbränsle ökat från 3.000 till knappt 6.000
MWD/ton.

Utsläppen till Irländska sjön från Windscale
(Seilafield) ökade märkbart under 1970-talet med
läckande lagringsbassänger och med bl.a. över
100 kg plutonium i det ackumulerade utsläppet(se
figur 7).Avsevärt förbättrade rutiner krävdes
därför av myndigheterna och ett program genomför-
des för detta.

100 .

Procent av tillåtligt utsläpp

O /i klyvningsprodukter :Cs,Sr,Ru,Ce,Zr,Nb

Q <* transuraner :pu. Am UKAEA BNFL

1955 1960 1965 1970

rening av bassäng-
vatten från Cs med
zeol.it

rening från transuraner
med Al-fällning

1975 1980 år

Figur 1. Utsläpp från Windscale till Irländska
sjön 1955-1980.
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En lagringsanläggning med tre bassänger och en
anknuten avkapslingsanläggning togs i drift för
Magnoxbränsle 1985.Samma år startade också drif-
ten av en anläggning för behandling av vätskefor-
migt avfall,SIXEP,Site Ion Exchange Effluent
Plant,som avlägsnar Cs och Sr från avfallsström-
mar med oorganiska jonbytare.Under 1992 färdig-
ställdes ytterligare en anläggning,EARP,Enhanced
Actinide Removal Plant, för att avlägsna aktini-
der från processavfall,baserad på utflockning,
ultrafiltrering och ingjutning av separerad ak-
tivitet i cement.Efter dessa åtgärder anges ut-
släppet av BNFL nu vara nära noll.

En anläggning för ingjutning av kapslingsavfall
från Magnoxbränsle i cement,EP1,togs i drift un-
der 1991.Ett lager för 12.000 st. 500-litersfat
med sådant avfall kommer att följas av flera
innan slutförvaret beräknas påbörja driften 2005.

I februari 1992 färdigställdes vid Sellafield en
stor upparbetningsanläggning för oxidbränsle från
AGR- och PWR-reaktorer:TH0RP,Thermal Oxide Repro-
cessing Plant.Den har en nominell kapacitet av
1200 ton/år och har kostat 1.85 GGBP.Tillstånd
till inaktiv utprovning erhölls i början av 1992.
Aktiv drift planerad till årsskiftet 1992/93 med
i början bränsle med låg utbränning och lång av-
svalning (70) blir nu försenad några månader;en
allmän 'hearing' för nytt tillstånd för utsläpp
började först under november 1992 (71),

För Magnoxbränslet är svalningstiden minst 140
dygn före upparbetning.I THORP har svalningstiden
satts till minst 3 år för AGR-bränsle och minst
5 år för LWR-bränsle.

Avkapslingen sker för Magnoxbränslet mekaniskt
vid passage av tre skärhuvuden,som skalar av
kapslingen,varefter uranstaven löses i salpeter-
syra. För avkapsling-upplösning av AGR-bränsle om-
packas stavarna i rostfria behållare före kapning
medan LWR-bränslet kapas som hela bränsleelement
och löses satsvis i tre parallella upplösare med
en satskapacitet vardera av 1.7 ton uran (70).

Extraktionstekniken i THORP har förbättrats jäm-
fört med Magnoxanläggningen.I THORP sker U-Pu-se-
parationen redan i första extraktionscykeln med
hydrazinstabiliserad U(IV) som reduktionsmedel
för plutonium,som sedan återoxideras och slut-
renas i en andra extraktionscykel.Uranet slutre-
nas i en parallell andra extraktionscykel.I Mag-
noxprocessen sker U-Pu-separationen först i andra
extraktionscykeln och då med Fe(II)-sulfamat ef-
ter en gemensam första cykel(co-decontamination);
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efter U-Pu-separationen krävs ytterligare re-
ningssteg. Användningen av U(IV) undviker den ök-
ning av avfallsmängden,som Fe-sulfamatet medför.
Extraktionsscheman för THORP visas i bilaga 9.

Uranprodukten från extraktionen denitreras ter-
miskt till U03,som lagras på fat.Plutoniet fälls
som oxalat,som torkas och kalcineras i argon-
atmosfär.Plutoniumdioxiden lagras under argon i
behållare av rostfritt stål.

Det högaktiva avfallet indunstas och lagras i
kylda tankar av rostfritt stål.Under 1990 togs en
anläggning för förglasning av sådant avfall i
drift,baserad på fransk teknik(AVM).Tillhörande
lager för förglasat högaktivt avfall rymmer 8000
luftkylda 150 litersbehållare högaktivt glas,
staplade 10 över varandra i vertikala betong-
schakt.

Ett schema över förglasningsprocessen visas i
figur 8 och en principskiss av lagret i figur 9.

X

Rtcyc»

V V
Töttflu** I

•nortcycJt

Figunia FImMignmattoConllniMKHIgNyMlwWkMcVltffficaaanftOMM

Fig.8. Schema över förglasningsprocessen vid
Sellafield.

Olika kategorier av medelaktivt avfall,bl.a.kaps-
lingsavfall från oxidbränsle, jonbytarfilter och
plutoniumkontaminerat material,tas om hand och
inkapslas i en andra inkapslingsanläggning,EP2,
som är under uppförande.Avfallet gjuts in i en
cementbaserad matris i 500 liters rostfria stål-
fat. Aktiv drift planeras börja under 1993.
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Fqumu

Fig.9. Principskiss över lager för förglasat
högaktivt avfall vid Sellafield.

Lågaktivt avfall,slutligen, deponeras i BNFLs an-
läggning vid Drigg,i ett markförvar.Hittills har
ca 750.000 m3 avfall deponerats i Drigg,vars ka-
pacitet antas räcka in på 2000-talet,då djupför-
ret i Sellafield tas i drift.

Under de första 10 årens drift av THORP planeras
en upparbetning av 7.000 ton under mer än 40 kon-
trakt med 30 företag i 9 länder:U.K.,Japan,Tysk-
land, Schweiz, Spanien, Sverige, Italien,Kanada och
Nederländerna.Härav svarar Japan för 2.700 ton,
Europa 2.000-2.100 ton och U.K. 2.200 ton.För år
11-20 efter start har kontrakt tecknats för
3.430 ton (U.K.+Tyskland)(70).

Tidigare kontrakt av typ 'cost-plus-fee' har er-
satts av kontrakt med fasta priser.BNFL tecknade
i februari 1992 ett fastpriskontrakt för 15 års
service till en kostnad av 2.7 GBP med Scottish
Nuclear,inkluderande upparbetning av Magnoxbräns-
le (531 ton) och AGR-bränsle (330 ton).I kontrak-
tet ingår dock även ett utvecklingsprojekt för
två torrlager för använt bränsle för Torness och
Hunterston (72) .
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Ett ännu större kontrakt,för 13 GGBP,tecknades
med Nuclear Electric under 1992.Även detta kon-
trakt avser 15 års service och omfattar bl.a.
upparbetning av 12.000 ton Magnoxbränsle och
3.000 ton AGR-bränsle (72).Utanför kontraktet är
dock ca 1.500 ton AGR-bränsle och LWR-bränslet
från Sizewell B.I dessa fall vill NE hålla dörren
öppen för en lång mellanlagring och,beroende på
bl.a. prisutvecklingen,möjlighet till direkt
slutförvaring.NEs styrelseordförande understryker
att bedömningen i framtiden kommer att ske på
strikt kommersiella grunder,utan någon bindning
till upparbetning(73,74).

Beträffande upparbetning i Storbritannien bör
också omnämnas de två mindre anläggningar för
upparbetning av MTR-bränsle respektive MOX-bräns-
le,som är i drift i Dounreay i norra Skottland.
Sammanlagt 1.7 ton HEU i MTR-bränsle och 17 ton
MOX-bränsle har upparbetats i Dounreay;MOX-bräns-
let i samband med det utvecklingsarbete för FBR,
som i början av 1950-talet förlades till Doun-
reay (75).

Återförinq av uran och plutonium

Det brittisk-tysk-holländska anrikningsföretaget
Urenco (gascentrifuger) och BNFL har tillsammans
återanrikat 15.000 ton uran från upparbetning av
Magnoxbränsle.En ny anläggning för tillverkning
av AGR- och PWR-bränsle i Springfields,New Oxide
Fuels Complex (NOFC),kommer också att använda
uran från upparbetning.Totala kostnaden för NOFC
har beräknats till 133 MGBP.Den planeras gå i
drift 1995.

BNFL har planerat att bygga en anläggning för
tillverkning av MOX-bränsle för 100 ton/år vid
Sellafield (Sellafield MOX Plant,SMP) till en be-
räknad kostnad av 200 MGBP med idrifttagning 1998
Beslut har aviserats till slutet av 1992.BNFL
diskuterar också samarbete på området med Siemens
AG,som planerar en MOX-anläggning för 120 ton/år
i Hanau,Tyskland(76).

BNFL har också,som en förberedelse och i samarbe-
te med AEA Technology,en försöksanläggning (MDF)
för 8 ton/år under uppförande vid Sellafield(77).
Den förväntas bli färdig under 1993.

Med förutsedd expansion av MOX-bränsletillverk-
ning i Belgien,Frankrike och Tyskland kan en si-
tuation av överkapacitet uppkomma.Avgörande för
en anläggning i Sellafield är hur japanska kraft-
företag vill hantera sitt plutonium från uppar-
betning i THORP.Man kan gissa att en önskan att
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undvika omfattande transporter av separerat plu-
tonium till den europeiska kontinenten Hr ett
starkt argument för MOX-tillverkning vid
Sellafield.

4.8 Tyskland

Före återföreningen av de båda tyska staterna er-
höll Västtyskland (BRD) ca 40% av sin elförsörj-
ning från kärnkraft med en total elproduktion av
430 TWh.I Östtyskland (DDR) var motsvarande andel
ca 10% av totalt 130 TWh(78).

Efter återföreningen i oktober 1990 bidrog 21.1
GWe utbyggd kärnkraft med 28% av den tyska elför-
sörjningen (59).De fem tidigare östtyska reakto-
rerna stängdes av säkerhetsskäl.En interministe-
riell expertgrupp har föreslagit att de läggs
ned.Kostnaden för detta har beräknats till
13 GDEM inklusive slutförvaring av bränslet (79).

Den tyska atomlagen (Atomgesetz) i sin nuvarande
utformning kräver bl.a.:
-återanvändning av radioaktiva rester från an-
vändning av kärnkraft
-minimering av producerat radioaktivt avfall.

Målsättningen var att uppfylla dessa krav genom
upparbetning och återanvändning av bränsle.

Upparbetninq

Tyskland anslöt sig från början,1957,till Euro-
chemicprojektet och var,tillsammans med Frankrike
och värdlandet Belgien,huvudaktieägare i Euroche-
micbolaget.År 1966 beslöt man bygga en försöksan-
läggning, WAK, i Karlsruhe med en nominell kapaci-
tet av 40 ton/år.Den var i drift från september
1971 till december 1990 och hade då upparbetat
207 ton bränsle från 9 olika tyska reaktorer och
separerat 1.164 kg plutonium.Anläggningen var ba-
serad på en två-cykels Purexprocess med mekanisk
avkapsling.Den användes för olika utvecklingsar-
beten, bl .a . för användning av U(IV) som reduk-
tionsmedel för U-Pu-separation, och för upparbet-
ning av MOX-bränsle.Det högaktiva avfallet,73 m3,
kommer att sändas till den tyskbyggda förglas-
ningsanläggningen Pamela i Mol,som tidigare an-
vänts för förglasning av Eurochemics högaktiva
avfall (81).

Det specifikt tyska begreppet "Entsorgung" omfat-
tar all hantering och slutförvaring av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall samt nedlägg-
ning av anläggningar.I ett tillägg till den tyska
atomlagen 1976 definierades en ansvarsfördelning
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för radioaktivt avfall,bl.a.med förbundsregering-
en ansvarig för slutförvaring och industrin an-
svarig för upperbetning (82).Som en konsekvens
bildade 12 tyska kraftbolag DWK,Deutsche Gesell-
schaft fvir Wiederaufarbeitung von Kernbrennstof-
fen mbH,i början av 1977.Bolagets uppgift var att
bygga ett integrerat "Entsorgungszentrum" för
bränslelagring,upparbetning och MOX-bränsletill-
verkning,och för behandling,lagring och slutför-
varing av radioaktivt avfall.

I februari 1977 föreslog delstatsregeringen i
Niedersachsen att ett "Entsorgungszentrum" skulle
förläggas till Gorleben i Niedersachsen,nära öst-
tyska gränsen.Förslaget mötte ett intensivt poli-
tiskt motstånd och bedömdes till sist av del-
statsregeringen som politiskt ogenomförbart.För-
bundsregeringen gav därför upp tanken på ett
"integrerat centrum".

Baserat på erfarenheter från Eurochemic och WAK
påbörjade DWK planering för en upparbetningsan-
läggning för 2 ton/d vid Wackersdorf i Bayern,
WAW.En avsevärd arbetsinsats hade lagts ned,när
den tyska kraftindustrin i maj 1989 aviserade en
ändrad strategi.Arbetet på WAW avbröts och avtal
träffades med Cogema om långtidskontrakt för upp-
arbetning i Frankrike av tyskt bränsle och visst
samarbete kring utveckling av upparbetningstek-
nik.Avtalet förutsatte och kompletterades med ett
avtal på regeringsnivå.Orsaken var även i detta
fall politiskt motstånd mot lokalisering till
Wackersdorf trots stöd från delstatsregeringen i
Bayern,men också en ökande tveksamhet från kraft-
industrins sida till det ekonomiska utbytet av
projektet.Senare tecknades avtal även med BNFL om
upparbetning av tyskt bränsle i Sellafield.Teck-
nade kontrakt med Cogema för 6.400 ton och med
BNFL för 2.200 ton (september 1990) säkerställer
nu upparbetning till år 2005 med optioner till
år 2015 (83,84).

En anläggning för torr mellanlagring av 1.500 ton
använt bränsle vid Ahaus togs i drift 25 juni
1992.En lika stor lagringsanläggning vid Gorleben
har färdigställts men inte tagits i drift på
grund av legala hinder.Ytterligare ett lager,för
700 ton,planeras vid Greifswald i f.d.DDR för
bränsle från reaktorer av rysk design (85).
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Atomlagen tillåter dock direkt slutförvaring for
kärnbränsle,där upparbetning inte är tekniskt ge-
nomförbar eller ekonomiskt aiotiverad.Er. system-
studie gjordes vid Karlsruhe 1981-1985 av direkt
slutförvaring av LWR-bränsle och HTR-bränsle(från
en HögTemperaturReaktor) med tyngdpunkten på ut-
veckling av bränslebehållare,deponeringsförsök i
saltgruvan vid Asse,och systemanalys (80).Resul-
tatet av studien bedömdes inte uppvisa några av-
görande fördelar för direkt slutförvaring vid
LWR-bränsle-Behov förutsågs dock av direkt slut-
förvaring för HTR-bränsle och för vissa bränslen
från återföring av uran och plutonium.En försöks-
anläggning för direktdeponering av 35 ton/år är
nu under uppförande vid Gorleben med beräknad i-
drifttagning 1994.
En bild av "Entsorgung"i Tyskland visas i fig.10.

Hemfcrattwcffc

Figur 10. "Entsorgung" i Tyskland.

Slutförvaring av icke-värmealstrande radioaktivt
avfall planeras i den nedlagda järnmalmsgruvan
Konrad,nära Braunschweig.Drift beräknas nu kunna
påbörjas 1997.För slutförvaret i Gorleben,som kan
ta emot alla typer radioaktivt avfall,är idrift-
tagning planerad till år 2008.Ett slutlager i
salt vid Morsleben i f.d.DDR har varit i drift
under östtyska bestämmelser,som fortsätter gälla
fram till 30 juni år 2000,då den (väst-)tyska
atomlagen tar över(85).
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Återförinq av uran och plutonium

Återföring av uran frän upparbetning och återan-
rilcning har demonstrerats av Siemens i samarbete
med tyska kraftbolag.I reaktorn KWO insattes 1983
ett bränsleelement med 108 stavar med uttag 1986.
I GKN insattes fyra kompletta element både 1986
och 1987 och togs ut efter en,två,tre och fyra
reaktorcykler.Efterexamination och jämförelse med
normalt uranbränsle visade inga signifikanta
skillnader;det förekom heller inga onormala avvi-
kelser i driftsprestanda(86).

En omfattande erfarenhet av MOX-bränsle grundla-
des i BRD under 1960-70-talen med sammanlagt 9933
stavar tillverkade åren 1968-76 för BWR,PWR och
PHWR och efterföljande bestrålning.Plutoniumåter-
föring fortsatte under 1980-talet efter ett avtal
1980 mellan tysk kraftindustri och dåvarande
tillverkaren KWU/Alkem med tillverkning i dess
anläggning i Hanau (87).Hösten 1990 hade ca 133
ton MOX-bränsle tillverkats i form av ca 70.000
stavar med 3.700 kg fissilt plutonium och tio
PWRreaktorer hade tillstånd att använda MOX-
bränsle med planering för ytterligare tre PWR och
fem BWR (88).

Anläggningen i Hanau ägs nu av Siemens, som har
börjat uppföra en ny anläggning för 120 ton/år
MOX-bränsle.Delstatsregeringen i Hessen,där Hanau
är beläget,har dock vägrat tillstånd för färdig-
ställande och idrifttagning.Den totala investe-
ringen är 900 MDEM (89).

Sammanlagt kommer 60 ton plutonium att separeras
under av den tyska kraftindustrin tecknade uppar-
betningskontrakt med Cogema och BNFL (88).Med
maximalt utnyttjande av hösten 1990 existerande
tillstånd för drift av reaktorer med MOX-bränsle
skulle 5 ton/år fissilt plutonium kunna återföras
förutsatt att tillverkningskapacitet blir till-
gänglig.

Den tyska kraftindustrin har efterhand blivit mer
tveksam till att stödja Siemens anläggning efter
de förseningar som inträffat och politiskt mot-
stånd från delstatsregerigen i Hessen.Enligt upp-
gifter stöder den nu Hanauanläggningen fram till
sommaren 1993,då en omprövning av förutsättning-
arna skall göras (90).
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Det tyska miljöministeriet (BMU) har utarbetat
ett förslag till ändring av atomlagen,som bl.a.
innehåller ett borttagande av kravet på upparbet-
ning för att i stället understryka kravet på mi-
nimering av producerat avfall.Kraftindustrin
skulle därigenom få fria händer att välja strate-
gi efter sin egen bedömning,ett val mellan uppar-
betning-återföring och direkt slutförvaring.När
ändringsförslaget skall diskuteras i den tyska
förbundsdagen är dock ännu i november 1992
fortfarande oklart.
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5 BRANSLECYKELSTRATEGIER

Valet av strategi för hanteringen av använt kärn-
bränsle är beroende av flera olika förutsättning-
ar: tekniska, kommersiella och, icke rrinst, politi-
ska. Det är därför svårt att spåra ett samband
mellan valet av strategi för bränslecykelns slut-
steg och,exempelvis.kärnkraftprogrammets storlek.
Detta illustreras i tabell 8,som visar kärnkraf-
tens utbyggnad och relativa betydelse för kraft-
försörjningen i 15 länder i slutet av 1991,ställt
mot strategivalet i respektive land.

Land Kärnkraft 1991 Strategival
GWe % av tot.kap. Upparb.Direkt

slutförv.

Argentina
Belgien
Finland
Frankrike
Fören.Stat.
Kanada
Kina
Indien
Japan
Schweiz
Storbrit.
Sverige
Sydkorea
Ryssland
Tyskland

0.9
5.5
2.3

55.7
99.5
13.0
0.3
1.4

31.9
2.9
11.2
10.0
7.2
17.6
21.1

19
58
33
73
22
16
-
2
27
39
20
52
48
11
28

X
X

Option
X

Anm.
X
X
X
X

Anm.
X
X

X
X

Option
Option
X
X

Anm. 3

Tabell 8. Kärnkraftkapacitet och val av bränsle-
cykelstrategi i olika länder.

Anm.l. Formellt beslut saknas men FBR och uppar-
betning utvecklas.

Anm.2. Anskaffning av upparbetningsteknik var av-
talad med Frankrike,som sade upp avtalet efter
påtryckning från USA.

Anm.3. Man kan förutse att efter en ändring av
atomlagen direkt slutförvaring blir tillgängligt
som en option.
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Ej medtagna i tabellen är några länder med ingen
eller obetydlig kärnkraftkapacitet,som ändå visat
ambition att etablera upparbetningskapacitet.Ex-
empelvis har i Italien gjorts en omfattande in-
sats på upparbetningsområdet med mindre pilotan-
läggningar vid Saluggia och Rotondella.Tjernobyl-
olyckan ledde dock till att existerande kommersi-
ella reaktorer (Trino,Caorso) förklarats stängda
och att arbetet på en ny reaktor (Montaltro di
Castro) avbrutits.För närvarande har Itali ;n ing-
en reaktor i drift.

I andra fall har ambitionen befunnits eller miss-
tänkts vara grundad på planering för anskaffning
av kärnvapen (Israel,Pakistan,Nordkorea).Sprid-
ningsaspekter behandlas närmare i kapitel 6.

Kanada är en av världens största uranleverantörer
men har,tämligen ensam,baserat sin kärnkraft på
natururan i tungvattenreaktorer (HWR).Den låga
utbränningen av natururanet,7.000-8.000 MWD/ton,
gör upparbetning oekonomisk.Kanada planerar där-
för att använda direkt slutförvaring.

I det följande görs kortfattat en jämförelse mel-
lan upparbetning/återföring och direkt slutförva-
ring beträffande säkerhet,teknik och ekonomi.
Slutligen behandlas utvecklingsaspekter knutna
till nya reaktorkoncept och möjligheter att
'bränna' avfallsnuklider genom P-T,'partitioning
and transmutation1.

5.1 Säkerhet och teknik

De anläggningar för upparbetning som nu färdig-
ställts i Frankrike och Storbritannien och som är
under byggnad i Japan är knappast jämförbara med
dem som uppfördes under 1940- och 50-talen.Kraven
för begränsning av utsläpp till luft och vatten
har skärpts väsentligt samtidigt som bränslets
utbränning och koncentrationer av transuraner och
klyvningsprodukter mer än 10-dubblats.Exemplet
Sellafield visar att man med utvecklad teknik kan
reducera utsläpp till ALARA-nivåer långt under
ICRPs gränser.BNFL har i sin anläggningsutform-
ning utgått från max. 5 mSv/år i genomsnitt till
personal i radiologiskt arbete och max. 15 mSv/år
till en individ.

Även anläggningen vid La Hague har genom succes-
sivt reducerade utsläpp betydligt minskat dosbe-
lastningen till omgivningen,trots utökad verksam-
het.Figur 11 visar driftspersonalens kollektivdos
per GWa från upparbetning vid La Hague,här jäm-
fört med reaktordrift i BRD och Frankrike,under
perioden 1970-1989.Individdosen vid La Hague var
under 1989 i genomsnitt 1.2 mSv (91).
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Abb. 3: Kollektivdosis pro eneugter Energie (Wiederaufarbei-
tung und Kernkraftwerke).

Figur 11. Driftspersonalens kollektivdos per GWa
vid upparbetning i La Hague jämfört med vid reak-
tordrift i f.d.BRD och Frankrike.

En tysk studie (91) har gjorts över dosbelast-
ningen i de olika stegen i en sluten respektive
öppen bränslecykel för LWR,med en inlandsförlagd
upparbetningsanläggning (WAW).Resultatet för kol-
lektivdosen till driftpersonalen i hela bränsle-
cykeln visar ingen signifikant skillnad mellan de
två fallen (tabell 9).Befolkningsdosen vid en
sluten bränslecykel är ca dubbelt så stor som vid
en öppen (tabell 10),dock på en väsentligt lägre
nivå än som 1980 redovisades i INFCE-studien(92).

Utrustning och materialval är två områden av stor
vikt för en säker funktion i anläggningen.Nya ma-
terial med väsentligt lägre korrosion än tidigare
använda stål är titan och zirkonium,som används
bl.a.till indunstare för produkt- och avfallslös-
ningar. Övergången från kemisk avkapsling (Sannäs-
projektet, Eurochemic) till kontinuerlig mekanisk
avkapsling och utvecklingen av själva extrak-
tionsprocessen har avsevärt reducerat volymerna
av radioaktiva avfall.En skiss över anläggningen
för avkapsling-upplösning vid UP3 vid LaHague vi-
sas i bilaga 8 (93).
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Tabelle 1: Kollektivdosen (Sv/GWa) des Betriebspersonals in

beiden Brennstoffkreisläufen nach PAE

Eizabbau und -aufbcrcitung
Konversion zu UF6
Anreichening
U-BE-Fertigung
MOX-BE-Fertigung
Kemkraftwerk
Wiederaufarbeitung
Konditionierung
Transport
Endlager

Gesamter BE-Kreislauf

Entsorgung mit
Wiederaufarbeitung

0.063
0.013
0.018
0,040
0.13
2,0
0.3
-
0.033
0,012

2.6

Entsorgung ohne
Wiederaufarbeitung

0.098
0.016
0.025
0.057
-
2.0
-
0.033
0.026
0.011

2.3

Tabell 9. Driftspersonalens kollektivdos i
bränslecykel med och utan upparbetning.

Tabelle 2: Bevölkerungs-Kollektivdosen (Sv/GWa) bei bestim-

mungsgemäfiem Betrieb in beiden Brennstoffkreisläufen nach

PAE

Erzabbau und -aufbereitung
Konversion zu UF6
Anreichening
U-BE-Fertigung
MOX-BE-Fertigung
Kemkraftwerk
Wiederaufarbeitung
Konditionierung
Transport
Endlager

Gesamter BE-Krcislauf

Entsorgung mit
Wiederaufarbeitung

0.013
0.0002
0.0006
0,00008
0,0004
0,14
0,19
-
0,004
0,0004

0,35

Entsorgung ohne
Wiederaufarbeitung

0,020
0,0003
0.0008
0,0001
-
0,14
-
0,00006
0.003
0.00003

0,16

Tabell 10. Befolkningsdoser vid bränslecykel med
och utan upparbetning.
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5.2 Ekonoai

De priser för upparbetning,som erbjöds under
1960-talet,var orealistiskt låga med en överkapa-
citet i utbudet av upparbetningstjänster.I Europa
erbjöds ett pris på 20 USD/kg av Eurochemic och
UKAEA.i USA 18 USD/kg av AGNS,Allied General Nuc-
lear Services i kampen om det ekonomiska underla-
get för att bygga en stor anläggning.Vid den tid-
punkten ingick också ett omhändertagande av ra-
dioaktivt avfall från upparbetningen i priset.An-
ledningen till dessa låga priser var tvåfaldig:
höga prognoser för kärnkraftens utbyggnad,och för
denna utbyggnad otillräckliga kända lågkostnads-
reserver av uran.Tillsammans ledde detta till be-
dömningen att upparbetning var oundgänglig för
kärnkraftens bränsleförsörjning.Prospekterings-
verksamheten för att finna nya uranreserver
intensifierades (94).

Utvecklingen under 70- och 80-talen med minskad
takt i kärnkraftutbyggnaden ledde till ett avse-
värt reducerat uranbehov.Samtidigt ökade genom
prospekteringen kända uranreserver (Reasonably
Assured Resources,RAR) i västvärlden till 1.7
miljoner ton (utvinningskostnad <80 USD/kg uran)
och i Östeuropa och Asien till ca 0.65 miljoner
ton RAR-uran (59,60).Till detta kommer uppskatta-
de ytterligare uranreserver (Estimated Additional
Resources, EAR) på ca 0.4 milj.ton i västvärlden
och ca 0.5 milj.ton i Östeuropa och Asien.Vid nu-
varande uranförbrukningsnivå räcker detta i ca
50 år.Den öppna marknad för uran,som etablerats
med försäljning av stora mängder uran från f.d.
Sovjetunionen till USA och Europa (95) har kom-
penserat minskad produktion i västvärldens uran-
gruvor och bidragit till en tämligen stabil och
låg prisnivå (f.n.ca 8 USD/lb U3O8).

På upparbetningssidan har utvecklingen gått åt
motsatt håll.Stora kostnadsökningar på grund av
bl.a. skärpta regler för utsläpp och en under
långa perioder monopoliserad marknad ledde till
stora prisökningar på upparbetningstjänster.När
Cogema och BNFL väl hade tecknat kontrakt som
säkrade beläggning under den första 10-årsperio-
den och därmed täckt sina kapitalkostnader sänk-
tes dock priset för ytterligare upparbetning.

Kostnadsutvecklingen för bränslecykeln i BRD
visas i figur 12.
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Figur 12. Kostnadsutvecklingen i kärnbränslecy-
keln i BRD 1970-1990.

En direkt jämförelse mellan kostnader i BRD 1989
för 'Entsorgung1 via upparbetning och via direkt
slutförvaring ges i tabell 11.I denna jämförelse
är upparbetningsvägen 50-100% dyrare än direkt
slutförvaring.

Tabelle 5: Vergleich der Enisorgungskostenfär Wiederaufarbeiiung und direkte Endlagerung

Wiederaufartieilun;

BE-Transpone

Wiederaufa/beiiung
(BE-Ugerung.
Wiederaufarbeiiung.
Wasie-Kondilionierung)

Abfailrucknahme
(AMallrucktransponc.
Zwischenlagcrungl

Endlagerung

Gesamikosien
Enisorgung

Alivettrage
DM/kg SM

130-160

2750

400

820

•ca 4100

Neuveflnige
DM/kg SM

130-160

1600

400

820

ca 3000

Direkte Endlagerung

BE Transport

BE-Kondilionierung
(eiruchl. Endlagerbehalier)

BE-Zwischenlagening (20 a)
(cinvchl. ZwiKhenlagcrbehalicr)

Endlagerung

DM/kg SM

130-160

500-700')

360

820

ca. 2000

') Quelle K(K-Sysicnunalyse Mischkonzepi(12/89)

Tabell 11. Jämförelse av kostnader för bränslets
hantering via upparbetning och via direkt slut-
förvaring i BRD 1989.

SM=Schwermetall: uran och alla transuraner
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En expertgrupp inom OECD/NEA arbetar f.n. med att
utarbeta en rapport över aktuella bränslecykel-
kostnader (96).Kostnader för direkt slutförvaring
kommer därvid frän SKB,Sverige.Rapporten förvän-
tas bli publicerad under sommaren 1993.Några pre-
liminära siffror ges i tabell 12.Kostnaden anges
i ECU,som långsiktigt antas bli ekvivalent
med USD.

Steg i

Alt.A.

Alt.B.

bränslecykeln

-Transport i Europa
-Upparbetning (exkl.
slutförv.av avfall

-Slutförv. av upp-
arbetningsavfall
-Transport/mellan-
lagring

-Inkapsling/slut-
förvaring

Kostnad,ECU/kg U

50
720

90

230
(60-290)

610
(140-670)

Tabell 12. Preliminära branslecykelkostnader från
en aktuell OECD/NEA-studie.(Siffror inom parentes
är resultat av känslighetsanalys.Beräkningen för
inkapsling förutsätter i referensfallet en kop-
parkapsel med 100 mm väggtjocklek.

5.3 Nya bränslecykelkoncept

Kärnkraftens risker brukar schematiskt grupperas
under tre rubriker:
- reaktorhaverier
- radioaktivt avfall
- kärnvapenspridning

Den långlivat radioaktiva komponenten i bränsle-
avfallet har ofta varit en hörnsten i det poli-
tiska motståndet mot kärnkraft.Flera stora ut-
vecklingsprojekt har initierats och drivs för att
genom omvandling av långlivat radioaktiva nukli-
der i avfallet minska erforderlig tid för dess
isolering i slutförvaret.De kan schematiskt sam-
manfattande beskrivas som 'Partitioning and
Transmutation',P-T.
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P-T-konceptet bygger på separation (Partitioning)
och omvandling (Transmutation) av långlivade ak-
tinider och klyvningsprodukter i det högaktiva
avfallet till kortlivad aktivitet så att erfor-
derlig slutförvaring begränsas till 1000 år.En
utmärkt sammanfattande rapport över dessa insat-
ser utkom nyligen i SKBs Technical Report serie
(97),varför här endast tre av dessa projekt skall
kort omnämnas:
- det japanska OMEGA-programmet
- IFR,Integral Fast Reactor,USA
- ATW,The Los Alamos Accelerator Transmutation
of Waste Concept,också i USA.

OMEGA-proqrammet

Programmet OMEGA,"Options for Making Extra Gains
from Actinides and fission products",initierades
av JAERI och PNC i Japan 1988.Det anknöts 1989
till ett internationellt projekt inom OECD/NEA
för utbyte av information inom P-T-området (98).

Separationssteget i OMEGA -programmet förutsätter
en utbyggd Purexprocess och integreras i denna.
Programmets första fas, fram till 1996,koncenx:ie-
ras på att utveckla:
- teknologi för separation av komponenter i det
högaktiva avfallet (transuraner,Cs,Sr)

- utvinning av värdefulla metaller i olösta res-
ter från upplösningssteget (Pt-metaller,Te)

- teknologi för att utnyttja separerade element

Transmutationssteget inriktas på användning av
reaktorer (FBR) och acceleratorer:FBR för trans-
mutation av transuraner i MOX- och metallbränsle,
protonaccelerator för transuraner och långlivade
klyvningsprodukter,och elektronaccelerator för
nuklider med lågt neutrontvärsnitt,som Cs-137
och Sr-90.

En schematisk skiss över programmets områden
visas i figur 13.
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Figur 13. FoU-områden i OMEGA-programmet.

IFR,Integral Fast Reactor

IFR är ett avancerat reaktorkoncept,som utvecklas
vid Argonne National Laboratory (ANL).Reaktorn är
Na-kyld och av bassängtyp,med metalliskt härd-
bränsle av U-Pu-Zr-legering kapslad i rostfritt
stål och en integrerad bränslecykel,d.v.s.uppar-
betning och refabrikation av nytt bränsle görs
vid reaktorn.Ett omfattande program för utveck-
ling av pyrokemiska och pyrometallurgiska proces-
ser för upparbetning och fabrikation av bränsle
bedrevs vid ANL under 1960- och 70-talen (99).

Upparbetning av bränslet görs med elektoraffine-
ring vid 500 grader C i en saltsmälta av klori-
der, LiCl-KCl-U/PuC13, och Cd-anod efter att det.
sönderdelade bränslet lösts i saltsmältan med
tillsats av CdC12.Rent uran utfälles på en fly-
tande Cd-katod.I reduktionssteget utfälls U,Pu,
Np,Am,Cm och Zr,som återförs i nytt bränsle.Klyv-
ningsprodukterna blir kvar i saltsmältan och i
anoden.

IFR-konceptet grundas till stor del på ANLs erfa-
renhet med Experimental Breeder Reactors (EBR),
där EBR 2 nu varit i drift i 28 år.Bestrålnings-
försök med IFR-bränsle har nu nått 20% utbrän-
ning.Upparbetning har utförts i 10-kg skala med
reduktion genomförd efter 24 b.
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ANL arbetar även med att utveckla IFRs bränsle-
cykel till att ta hand om aktinider från LWR-
bränsle.Ett schema för extraktion av aktinider
från LWR-bränsle för användning i IFR-bränsle vi-
sas i figur 14 (100).Här reduceras avkapslat UO2-
bränsle i en saltsmälta av CaC12-CaF2 vid 800
grader C med ett överskott av Ca i en Zn-Mg-lege-
ring.Transuranelementen går i lösning i Zn-Mg-le-
geringen,medan större delen av uranet faller ut
som metall.Även fissionsprodukterna löses i lege-
ringen utom alkali- och alkaliska jordartsmetal-
ler.Alla aktinider kan alltså återföras som brän-
sle i en samlad produktström,tillsammans med en
del klyvningsprodukter.Plutonium kan inte ren-
framställas utan är denaturerat med radioaktiva
nuklider,en fördel ur spridningssynpunkt.
Inom programmet har även utvecklats andra kombi-
nationer av saltsmältor och metallegeringardOl).

- • C O

Cs

Zn-MgrccyOe

I
TRU RE.NM

ZrvMg
TRU. HE NM

TRU Rf NM
»- fclffi

Figur 14. Bearbetning av LWR-bränsle för IFR.

ATW,the Los Alamos Accelerator Transmutation
of Waste

Vid Los Alamos National Laboratory (LAND har
framsteg inom acceleratortekniken möjliggjort hö-
ga flöden av neutroner från protoninducerad spal-
lation av tunga element(Pb,Bi,W,Ta,U).En primär
användning av dessa höga neutronflöden vid LANL
är för transmutation av transuraner och andra av-
fallsnuklider.En schematisk skiss över ATW-syste-
met visas i figur 15 (102).
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Figur 15. Schematisk skiss över ATW-systemet.

I ATW-systemet cirkulerar för transmutation sepa-
rerade avfallsnuklider i rör genom en tank med
tungt vatten,där flödet av snabba neutroner från
acceleratorns strålmål modereras till ett ter-
miskt flöde.Separationen av avfallsnuklider pla-
neras i första hand ske med vätskeextraktion,men
längre fram även med avancerade torra metoder.

En aktuell bild av ATW-programmet gavs av dess
ledare,Edward D.Arthur,LANL,vid ett föredrag i
Stockholm i november 1992.Några notat från före-
draget ges i det följande (103).

- Acceleratorsystemet anses nu kunna ge 1-2 GeV
protoner vid 100-200 mA,ledande till termiska
neutronflöden av >10E18 n/cm2.s vid ett strål-
mål av wolframstavar eller smält bly.Vid en
jämförelse med ex.OMEGA eller IFR ger detta en
avsevärt förkortad tid för reduktion av trans-
uraninventariet i högaktivt avfall.

- ABC,Accelerator Based Conversion,är ett kon-
cept för att destruera det vapenplutonium,som
beräknas framkomma under nedrustningsavtalen.
ABC skulle kunna ge:
-kompakt Pu-destruktion
-avfallshantering 'on-site' tillräcklig
-kraftproduktion
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Av de 15 år,som är programmets totala tidsram,
ägnas nu 3 år till studie av en anläggning för
Pu-destruktion.

- För kraftproduktion har en acceleratordriven
reaktor fördelen att alltid vara underkritisk
och att ingen härdsmälta är Möjlig,vilket bor-
de vara en stor fördel ur allmän acceptanssyn-
punkt.

- Även torium som bränsle studeras i systemet.

National Academy of Sciences (NAS) har hittills
gett sitt stöd till ATW-programmet.En mera detal-
jerad utvärdering förväntas från NAS under 1994.
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6 SPRIDHINGSASPEKTBR

Betydelsen av att förhindra spridning av kärnva-
pen till nya länder ("horisontell" spridning) in-
sågs redan under 1940-talet.År 1946 föreslogs av
Acheson och Liliental i en rapport att "farlig"
kärnteknisk verksamhet uteslutande skulle bedri-
vas av ett globalt utvecklingsorgan,som skulle
äga och driva alla anläggningar av känslig natur.
Efter en period av total hemligstämpling i USA av
all kärnteknisk information kom en markant om-
svängning med Eisenhowers tal till PNs general-
församling 1953 med programförslaget "Atoms for
Peace":tillgång till information,teknologi och
klyvbart material mot garantier om endast fredlig
användning av kärnenergi.

6.1 Icke-spridningsregimen

En internationell överenskommelse träffades i ok-
tober 1956 om statuterna för IAEA,där IAEA bl.a.
auktoriseras att tillämpa säkerhetskontroll,safe-
guards, under vissa villkor och där IAEAs mandat
vid tillämpning av safeguards definieras.Den för-
sta versionen av IAEAs safeguardssystem omfattade
endast mindre reaktorer men utvidgades 1964 till
alla reaktorer utan begränsning av deras storlek
och 1965 till att omfatta även upparbetningsan-
läggningar med rätt till årlig inspektion vid en
årlig omsättning överstigande 60 "effektiva kilo-
gram" .

Icke-spridningsfördraget,NPT,trädde i kraft den
5 juni 1970.Det ålägger de icke-kärnvapenstater,
som undertecknat fördraget,att godta kontroll en-
ligt särskilt avtal med IAEA av sin kärnenerai-
verksamhet,i syfte att hindra överföring av re-
surser för fredlig kärnenergi till kärnvapen el-
ler andra kärnladdningar.Fördragsparterna får in-
te heller exportera kärnämnen eller viss utrust-
ning till icke-kärnvapenstater,som inte godtagit
IAEA-kontroll av sin verksamhet.Det modellavtal,
som utarbetades av IAEA efter NPT-avtalet,har se-
nare varit grunden för inspektionsavtal som IAEA
träffat med till NPT anslutna stater.NPT-avtalet
löper ut 1995 och diskuteras vid en översynskon-
ferens vart femte år.

Ett komplext avtals- och kontrollsystem (104) har
efterhand vuxit fram för att hindra kärnvapen-
spridning ("the non-proliferation regime"):
- the NPT Exporters Committee
- the Nuclear Suppliers Group
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- avtalet om förbud av kärnvapen i Latin-Amerika
("Tlatelolco-avtalet")

- the Convention on the Physical Protection of
Nuclear Material

- Rarotonga-avtalet,deklarerar huvuddelen av
Stilla Havet söder om ekvatorn som kärnvapen-
fri zon

- bilaterala samarbetsavtal på statlig nivå

En illustration av utvecklingen av icke-sprid-
ningsregimen visas i figur 16.
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Figur 16. Icke-spridningsregimens utveckling.

Antalet stater,som biträtt NPT,är f.n.143 och in-
kluderar nu även Frankrike,Kina och Sydafrika.
Kontrollavtal har träffats med 105 stater och
täcker nu 35.000 ton anrikat uran och 370 ton
plutonium,motsvarande 95% av det klyvbara materi-
alet i stater utan kärnvapen.Omkring 200 safe-
guardsinspektörer arbetar i systemet med en års-
budget på ca 70 MUSD.
Sannolikt kommer NPT-avtalet att förlängas efter
1995;stöd för detta har uttalats under 1992 av
G-7-gruppen och från flera stater under möte i
FNs generalförsamling (106).
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6.2 Upparbetning

En studie år 1977 över kärnvapenspridning och
safeguards av US Congress Office of Technology
Assessment säger om upparbetning (107):
"The eventual effective safeguarding of a large
reprocessing plant presents the greatest of all
safeguarding problems facing the IAEA,because of
the complexity of operations,the inaccessibility
of large sections of the plant due to high radia-
tion levels, and difficult analytical problems".
Icke förvånande ingår bl.a.ett avstående från
plutoniumåterföring och arrangemang för interna-
tionell lagring av använt kärnbränsle i de för-
slag till policyimplementering,som framförs.

En ganska omfattande studie över en internationa-
lisering av kärnbränslecykeln genom regionala
industricentra (RFCC) under IAEAs kontroll (108)
publicerades av IAEA under 1977.Ett RFCC skulle
omfatta lagring och upparbetning av använt kärn-
bränsle samt MOX-bränsletillverkning.Motiven till
RFCC var möjligheter till en effektivare safe-
guardskontroll och skalfördelar i ekonomin.

Samtidigt som Carteradministrationen i USA inför-
de stopp för inhemsk upparbetning och för export
av bl.a.upparbetningsteknik genom NNPA,Non-Nucle-
ar Proliferation Act,initierade den också INFCE-
studien,International Nuclear Fuel Cycle Evalua-
tion (92).I kommunikén efter den första konferen-
sen 19-21 oktober 1977 definierades de underlig-
gande motiven för konferensen:
- världens behov av energi,där kärnkraft borde
göras brett tillgänglig

- övertygelsen att risken för spridning av kärn-
vapen kan kontrolleras med effektiva åtgärder
på nationell nivå och genom internationella
överenskommelser

- utvecklingsländernas specifika behov och vill-
kor, som krävde särskilda överväganden.

INFCE-studien organiserades som en teknisk-analy-
tisk studie utan några åtaganden från deltagar-
ländernas sida.Fem olika bränslecykelstrategier
analyserades beträffande teknik,ekonomi,säkerhet
och spridningsaspekter.Under den sista rubriken
konstaterades i INFCEs slutrapport:
- om en regering beslutar anskaffa kärnvapen är
detta ett politiskt beslut som motiveras av
politiska villkor utanför INFCE-studiens ram

- anläggningar i kärnbränslecykeln kan missbru-
kas för att anskaffa kärnvapen,men detta är
varken den lättaste eller den mest effektiva
vägen.
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Den amerikanska ambitionen bakom INFCE,att också
internationellt stoppa upparbetning av kärnbräns-
le, realiserades sålunda inte.Däremot togs ett om-
fattande tekniskt referensmaterial för kärntek-
niska anläggningar fram och blev allmänt till-
gängligt genom studiens publicering.Ett exempel
på detta är det schema över en referensanläggning
för upparbetning,som här återgetts i bilaga 1.

Samtliga fem kärnvapenstater har erbjudit IAEA
att inspektera vissa av sina anläggningar.IAEA
har accepterat detta där det gynnar vidareutveck-
ling av kontrollsystemet.Stödprogram från Euratom
och fler än tio länder bidrar cill utvecklingen
av detta system (109).

Safeguardsområdet har sin egen terminologi:mate-
rialbalansområden (MBA)»nyckelmätpunkter (KMP),
oredovisat material (MUF),etc.Som exempel är UP3-
anläggningen indelad i fyra MBA:
- MBA 1rurlastning,lagring och överföring till

upparbetning av använt bränsle
- MBA 2:avkapsling,upplösning,tank för matar-

lösning
- MBA 3:kemisk separation och rening,koncentra-

tion och lagring av uran,konversion och
konditionering av plutonium

- MBA 4:lagring av plutonium som PuO2

Safeguardsarbetet består av :
- verifikation av redovisningsrapporter
- fysisk verifikation av material

-en gång per år genom total inventering
-kontinuerligt genom verifikation av mottaget
och avsänt material,samt av materialförflytt-
ning mellan olika MBA

- monitering av material med speciell utrustning
såsom videokameror,strålningsdetektorer,rö-
relsedetektorer,etc.

IAEA har vid La Hague valt lagring av använt
bränsle för sin kontroll.I övrigt är UP2 och UP3
under Euratoms safeguardskontroll (110).

I Japan har omfattande insatser gjorts för vida-
reutveckling av safeguardsteknik i flera olika
program och i samarbete med IAEA,USA och Frankri-
ke. Själva safeguardsarbetet vid Japans anlägg-
ningar i Tokaimura har varit omfattande:under år
1989 uppgick de för IAEA till 1100 mandagar mot-
svarande 11% av IAEAs globala safeguardsinsatser.



STUDSVnC ECO & SAFETY AB STUDSVIK/NS-93/5 54

1993-01-29

Samtidigt uppgick den japanska insatsen till
13.000 mandagar.Det anses därför mycket viktigt
att man uppnår en effektivare safeguardsteknik i
kontrollarbetet (111).Ett sätt att uppnå detta är
att koncentrera insatsen till strategiskt signi-
fikanta kategorier av material med mer flexibla
insatser i övrigt (112).

6.3.Nedrustningseffekter

Nedrustningsavtalen START I och START II kommer
att ha reducerat antalet kärnvapen till ca 25% av
toppnivån 1986/87.Detta innebär att ca 17.500
strategiska och ca 28.000 taktiska kärnvapen kom-
mer att demonteras fram till år 2003.Den totala
arsenalen av kärnvapen har bedömts innehålla 1100
ton höganrikat uran (500 ton i USA,600 ton i f.d.
SSSR) och 230 ton plutonium (100 ton i USA,130
ton i f.d.SSSR).Av dessa mängder kan alltså 75%
förväntas bli tillgängliga efter implementeringen
av START-avtalen (113).

För höganrikat uran har en överenskommelse träf-
fats om försäljning till USA av en begränsad
mängd ryskt material i en takt av 10 ton/år,vil-
ket genom att ersätta DOE-produktion inte bedöms
påverka marknaden.För plutoniet divergerar åsik-
terna. Från amerikansk sida diskuteras långtids-
lagring och eventuell slutförvaring efter för-
glasning av plutoniet (114).Det sistnämnda kan
knappast anses attraktivt, eftersom homogenitets-
krav begränsar Pu-halten till 4% och långtidsef-
fekter av alfastrålningen begränsar matrisstabi-

Ur spridningssynpunkt utgör utan tvekan det mili-
tära material av HEU och Pu som nu blir tillgäng-
ligt en potentiell risk,som kräver åtgärder.För
att hantera plutoniet har föreslagits ett multi-
lateralt system med deltagande av stater med Pu-
program för att åstadkomma en stabil regim.IAEA
genomförde för ett tiotal år sedan en studie över
möjligheterna av en internationell lagring av
plutonium (IPS,International Plutonium Storage).
Det synes självklart,att IAEA tilldelas en viktig
roll i denna regim.
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Även den ökande mängden plutonium från civil upp-
arbetning medför ökade spridningsrisker.Från
Cogema (115) har man visserligen med optimistiska
antaganden om driftstart av nya MOX-bränslefabri-
ker (500 ton/år 2005) och ökad utbränning i MOX-
bränslet genom ökad Pu-halt (5% år 1998) visat
hur en balans mellan produktion och återfÖring av
plutonium kan uppnås kring 1998 (figur 17).Andra
är dock mindre optimistiska och förutser ett
stort överskott av 70-120 ton i den civila sek-
torn år 2000 (106,116).
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Fig.17.Plutoniumbalans i västländer med upparbet-
ning enligt Cogema.
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7 SLUTANMÄRKNING

En bedömning av den fortsatta utvecklingen på
upparbetningsområdet är starkt beroende av i vil-
ket tidsperspektiv man gör denna bedömning.

För 1990-talet har storskalig upparbetning etab-
lerats i Frankrike och Storbritannien med gjorda
investeringar säkrade genom långtidskontrakt över
10 år och delvis tecknade optioner för de följan-
de 10 åren.Kontrakt med japanska kraftföretag har
varit av väsentlig betydelse för ekonomin.Utveck-
lingen i Japan synes också vara den mest stabila
i riktning mot en sluten bränslecykel,följt av
Frankrike.I Storbritannien liksom i Tyskland kom-
mer (efter en trolig ändring av den tyska atomla-
gen) strategin efterhand att bli mer känslig för
kostnadsutvecklingen av olika bränslecykelalter-
nativ.Acceptabla kostnader för MOX-bränsle beror
i hög grad av snabb idrifttagning och högt kapa-
citetsutnyttjande vid tillverkningen,vilket i
Tyskland f.n.hindras av politiskt motstånd.Samti-
digt kommer uranpriserna att vara fortsatt låga
på grund av uranindustrins överkapacitet och
tillförsel till marknaden av naturligt och anri-
kat uran från militära lager.Sammantaget med den
stagnerande kärnkraftmarknaden kommer därför upp-
arbetningsindustrin i Europa att möta ett kärvare
klimat mot slutet av perioden.

På längre sikt sker en utveckling av olika former
av kärnkraft:
- nya lättvattenreaktorer
- "konventionell" Na-kyld bridreaktor
- IFR,Integral Fast Reactor,med "torr",sluten
bränslecykel

- ABC,Accelerator Based Conversion,som öppnar
helt nya möjligheter

Det synes uteslutet att USA för överskådlig fram-
tid ändrar attityd till upparbetning för nuvaran-
de reaktorgeneration.Däremot kunde ett troligt
bidrag från kärnkraftens föregångsland vara en
utveckling av IFR- och ABC-koncepten,vilket tor-
de kräva en 20-årsperiod.De kan dock bägge bedöm-
as ligga närmare ett förverkligande än fusionen,
vars problem fortfarande efter 40 års utveckling
är gigantiska,både på fysik- och materialområdet.

0m IFR- och ABC-koncepten når industriell fram-
gång gäller valet mellan upparbetning-återföring
och direkt slutförvaring endast nu använda typer
av kraftreaktorer.För framtidens reaktorer kommer
upparbetning av bränslet,i en eller annan form,
att vara en nödvändighet.



STUDSVIK ECO & SAFETY AB STUDSVIK/NS-93/5 57

1993-01-29

REFERENSER

1. Carleson,G.,Hultgren,Å.
Internationell utveckling för kommersiell
upparbetning av kärnbränsle,behandling av upp-
arbetningsavfall och återanvändning av pluto-
nium.NAK Rapport 4,mars 1983.

2. Carleson,G.»Hultgren, Å.
Internationell utveckling av mellanlagring och
upparbetning av använt kärnbränsle samt pluto-
niumåterföring.NAK Rapport 10,augusti 1984.

3. Carleson,G.
Uppföljning av den internationella utveckling-
en av mellanlagring och upparbetning av använt
kärnbränsle.NAK Rapport 15,juni 1985.

4. Bröden K.,Carleson,G.,Hultgren,A.
Internationell utveckling inom kärnbränslecy-
keln med tyngdpunkt på transporter och safe-
guards. SKN Rapport 18,november 1987.

5. Bröden,K.,Hultgren,Å.
Internationell utveckling inom kärnbränslecy-
keln.SKN Rapport 27,mars 1988.

6. Bröden,K.,Gelin,R.
Internationell utveckling inom kärnbränslecy-
keln. SKN Rapport 31,februari 1989.

7. Aggeryd,I.,Bröden,K.,Gelin,R.
Internationell utveckling inom kärnbränslecy-
keln.SKN Rapport 33,januari 1990.

8. Aggeryd,I.,Hultgren,Å.,Bröden,K.
Internationell utveckling inom kärnbränslecy-
keln. SKN Rapport 44,februari 1991.

9. Aggeryd,I., Bröden;K.
Internationell utveckling inom kärnbränslecy-
keln. SKN Rapport 56,december 1991.

10.Hultgren,Å.,Österlundh,C-G
Reprocessing in Sweden:history and perspecti-
ve. SKN Report 38,August 1990.

11.Progress in nuclear energy.Series III,Process
chemistry,Volume 4. Pergamon Press,1970.

12.Kärnkraftens högaktiva avfall.
Industridepartementet,DsI 1974:6.

13.Reprocessing,plutonium handling,recycle.
Report of INFCE Working Group 4.
IAEA,Wien,1980.

14.Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Betänkande av Aka-utredningen.
Del II.SOU 1976:31.

15.Svensk atomenergipolitik.Motiv och riktlinjer
för statens insatser på atomenergiområdet
1947-1970.Industridepartementet 1970.



STUDSVK ECO & SAFETY AB STUDSVK/NS-93/5 58

1993-01-29

16.Sveriges försörjning med kärnbränsle.
Promemoria utarbetad inom industridepartemen-
tet.December 1971.Dsl 1971:4.

17.Hultgren,Å.
Utvinning av plutonium och dess användning i
reaktorer.Svensk Kemisk Tidskrift 79:2,1967.

18.Upparbetning av kärnbränsle.
Studie av en arbetsgrupp inom industri-,jord-
bruks- och civildepartementen.Stencil I 1971:1

19.Statsrådsprotokoll 1972-12-28.
20.Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Betänkande av Aka-utredningen.
SOU 1976:30,31,41.

21.Hearing om verksamheten vid Windscale-anlägg-
ningen den 24 januari 1984.Dsl 1984:16.

22.Options for the back-end of the fuel cycle.
Panel discussion at the Uranium Institute
Annual Symposium,1988.

23.Gaube,M.,Belgatom,Smissaert,G. ,Tractebel
The Belgian nuclear industry.
Nuclear Europe Worldscan,No.5/6, 1992.

24.Fuel industry:profiles and case studies.Ibid.
25.'Final signature1 still required for BN MOX-

fabrication project.Nuclear Fuel,Sep.14,1992
26.Belgian utility announces plans to load MOX-

fuel in two reactors.Nuclear Fuel,May 25,1992.
27.Couture,J.,Le Bastard,G.

The back-end of the fuel cycle:the future has
arrived.Uranium and nuclear energy,1985.
Proceedings of the tenth international sympo-
sium held by the Uranium Institute,London,
3-5 September,1985.

28.Gloaquen,A.,EDF,Lenail,B.,Cogema
Policy in France regarding the back-end of the
fuel cycle reprocessing/recycling route.
RECOD 91,The third international conference on
nuclear fuel reprocessing and waste management
Sendai,Japan April 14-18,1991.

29.La Hague:Progress underway.
Reprocessing News,No.19,April 1992.

30.Cogema inaugurates UP3 with promise of more
upgrades.Nuclear Fuel,April 27,1992.

31.DOE inaction leads AEA Technology,Cogema to
weigh reprocessing MTR fuel.Nuclear Fuel,
Feb.17,1992.

32.Fournier,W.,et al.
Start-up of commercial high level waste vitri-
fication facilities at La Hague.RECOD 91.

33.TN 28V Transport/storage cask for vitrified
waste.Nuclear Europe Worldscan 1/2,1992.

34.France completes Atalante-1 for back-end of
fuel cycle.Nuclear Europe Worldscan,
No.7/8,1991.



STUDSVK ECO & SAFETY AB STUDSVIKyNS-93/5 59

1993-01-29

35.Wallard,H-E
Radioactive waste management in France.
Nuclear Europe Worldscan.No.1/2,1992.

36.Simon,M.A.
Recycling developments in France.
Uranium Institute Annual Symposium,1990.

37.Bekiarian,A.,Le Bastard,G.
MOX manufacturing perspective in a fast grow-
ing future and the Melox plant.RECOD 91

38.France,Germany to jointly work on solutions to
MOX fuel problems.Nuclear Fuel,March 16,1992.

39.No rebirth for Superphenix?
Nukem Market Report,September 1992.

40.Not so fast reactor.
Atom 423,July/August 1992.

41.Superphenix decision could signal trouble for
all Pu use programs.Nuclear Fuel,July 6,1992.

42.Pellessier,J.,et al.
Uranium recycle in France.
Nuclear Europe Worldscan,No.3/4,1992.

43.Lannegrace,Jean-Paul
The recycling of enriched uranium.
Uranium Institute Annual Symposium,1991.

44.Symposium on the reprocessing of irradiated
fuels.Held at Brussels,May 20-25,1957.
TID-7534,Book 1-3.USAEC.

45.Hearing before the Joint Committee on Atomic
Energy.Congress of the United States,88th con-
gress, first session on chemical reprocessing
plant.May 14,1963.

46.The generic environmental statement on the use
of recycle plutonium in mixed oxide fuel in
LWRs(GESMO).WASH-1327,Vol.1-4,August 1974.

47.Integrated Data Base for 1991:U.S.Spent Fuel
and Radioactive Waste Inventories,Projections
and Characteristics.
DOE/RW-0006,Rev.7.October 1991.

48.DOE to halt operations for HEU extraction.
Nuclear News,June 1992.

49.DOE says it will scrap HEU reprocessing,stock-
pile can meet need for decades.
Nuclear Fuel,May 11,1992.

50.Congress set to refocus NPR work to Pu burning
power reactor.Nucleonics Week,Sep.24,1992.

51.Nair,M.K.T.,Prasad,A.N.
Back-end of the fuel cycle-Indian experience.
RECOD 91.

52.PREFRE plant used sparingly,BARC reprocessing
director says.Nuclear Fuel,March 30,1992.

53.Oyama,A.
Nuclear fuel cycle policy i Japan.RECOD 91.

54.Imai,R.
No self-suffiency for Japan's fuel cycle yet.
RECOD 91.



STUDSVDC ECO & SAFETY AB STUDSVIK/NS-93/5 60

1993-01-29

55.Toyota,M.
Outline of Rokkasho reprocessing plant
project.RECOD 91.

56.Fushiya,K.
Japan gets set to reprocess at Rokkasho.
Atom,No.424,September/October 1992.

57.Samejima,K.
The use of plutonium in Japan.
Uranium Institute Annual Symposium 1991.

58.PNC head says Japan should burn,not breed
plutonium.Nuclear Fuel,April 27,1992.

59.Uranium in the new world market.
Supply and demand 1990-2010.
The Uranium Institute,London.December 1991.

60.Uranium in the new world market.A statistical
update of supply and demand 1991-2010.
The Uranium Institute,London.October 1992.

61.Dubrovsky,V.M., et al.
On concept of NPP fuel management adopted in
the USSR and principles of radiochemical
reprocessing of spent fuel.RECOD 91.

62.Dzekun,E.G.,et al.
Commercial reprocessing of spent WER-fuel.
RECOD 91.

63.Russians want to recycle.
Nuclear News.November 1992.

64.Nikipelov,B.V.
USSR nuclear fuel cycle industry:its status
and outlook.RECOD 91.

65.Krasnoyarsk reprocessing plant will be comple-
ted Sidorenko says.Nuclear Fuel,May 11,1992.

66.Two US agencies scramble to understand arctic
waste.Nuclear Waste News,August 20,1992.

67.On the accident in the South Urals on Septem-
ber 29,1957.Informatsionnyi Byulleten TsOI,
Moskva,TsNII Atominform,1990.

68.Wilkinson,W.L.
The nuclear fuel cycle-achievements and
challenges.Nucl.Energy No.1,Feb.13-19,1992.

69.Nuclear Fuel Reprocessing Technology.
British Nuclear Fuels pic,1992.

70.BNFL,bullish on reprocessing,prepares to com-
mission THORP.Nuclear Fuel,March 16,1992.

71.Progress on BNFLs THORP Project.
EnsNucNet,News No.449/92,17th November,1992.

72.Scottish Nuclear and BNFL agree GBP 2.7 bil-
lion fixed-price contract.Atom 421,March 1992.

73.U.K.rethinking commitment to reprocessing
technology.Nucleonics Week,December 5,1991.

74.Collier,John G.,chairman Nuclear Electric pic
Editorial,Reprocessing News,April 1992.

75.The Dounreay fuelcycle facilities of AEA Fuel
Services.Atom 419,January 1992.



STUDSVIK ECO & SAFETY AB STUDSVIK/NS-93/5 61

1993-01-29

76.BNFL to decide this year whether to build MOX
facility.Nuclear Fuel,September 14,1992.

77.Dowell,D.J.
U.K.prepares for the MOX market.Nuclear
Engineering International,February 1992.

78.Endlagerung radioaktiver Abfälle.Herausgegeben
von Helmut Röthemeyer.VCH Verlagsgesellschaft
mbH,D-6940 Weinheim.BRD,1991.

79.Decommissioning nuclear power plants.Experi-
ence in Germany.Nukem Market Report 5/91.

80.Bloser,M.H.
Back end of the fuel cycle in Germany.
Back end of the nuclear fuel cycle:strategies
and options.IAEA Symposium,Wien 11-15 May,
1987.IAEA-SM-294/38.

81.Weinländer,W.,et al.
Twenty years of WAK reprocessing pilot plant
operations.RECOD '91.

82.Reprocessing and waste management.
Nukem Market Report 10/80.

83.Nickel,H.
Konzept der Entsorgung deutscher Kraftwerke.
Atomwirtschaft,Juli 1992.

84.Robinson,E.,and Salander,C.
Entsorgung today.
Nuclear Engineering International,Feb.1992.

85.First spent fuel store operating;Germany faces
future bottlenecks.Nuclear Fuel,July 6,1992.

86.Schmiedel,P.
Recycling and its implication for uranium
demand:the German perspective.
Uranium Institute Annual Symposium 1990.

87.Schmiedel,P.
Experience with plutonium recycling in the
Federal Republic of Germany.
Uranium Institute Annual Symposium 1988.

88.Restart of Siemens MOX plant headed for
supreme court-Nuclear Fuel,February 19,1992.

89.Toepfer indicates utilities do not want to
reprocess.Nuclear Fuel, November 9,1992.

90.German industry agrees to support Hanau MOX
plant through mid-1993.
Nuclear Fuel,Oct.12,1992.

91.Thomas,W.
Sicherheitsvergleich der Entsorgungswege mit
und ohne Wiederaufarbeitung.
Atomwirtschaft,Februar 1991.

92.International Nuclear Fuel Cycle Evaluation.
INFCE Summary Volume.IAEA,Vienna,1980.
STI/PUB/534.

93.Poncelet,F.J.,et al.
Head-end process technology for the new repro-
cessing plants in France and Japan.RECOD '91.



STUDSVIK ECO & SAFETY AB STUDSVIK/NS-93/5 62

1993-01-29

94.Dibbert,H.-J.
Strategien des Brennstoffkreislaufs.
Atomwirtschaft,Januar 1991.

91.Bridging the gap between production and demand
Nukcm Market Report,August 1992.

96.OECD/NEA group reports 40% drop in PWR level-
ized fuel cycle costs.
Nuclear Fuel,November 23,1992.

97.Skålberg,M.,Liljenzin,J.-O.
Partitioning and transmutation.A review of the
current state of the art.
SKB Technical Report 92-19,October 1992.

98.Kawarada,S.
The OMEGA programme in Japan:a base for inter-
national co-operation.IAEA Bulletin 3/1992.

99.Battles,J.E.,et al.
Pyrometallurgical processing of integral fast
reactor metal fuels.RECOD 91.

100.Till,C.E.,Chang,Y.I.
Integrating the fuel cycle at IFR.
Nuclear Engineering International,Nov.1992.

101.Pierce,R.Dean et,al.
Recycle of LWR actinides to an IFR.RECOD 91.

102.Arthur,E.D.
Specialist meeting of accelerator-driven
transmutation technology for rad-waste and
other technologies.24-28 June,1991,Saltsjöba-
den,Stockholm.SKN Report No.54.

103.Arthur,E.D.
The Los Alamos Accelerator Transmutation of
Waste (ATW) Concept.Föredrag vid KTH,Stock-
holm, 30 nov.1992.

104.Svenke,E.
"Icke-spridnings"-åtgärder och nukleär handel
på 90-talet.PM I 155. 1991-10-21.

105.Scheinman,L.
The Non-Proliferation Treaty: On the road
to 1995.IAEA Bulletin,1/1992.

106.SkjöIdebrand,R.
"Atoms for Peace"-hur blev det i praktiken?
Kärnenergin 50 år.Konferens den 2 dec.1992.
IVA,Fören.Kärnteknik,Tekn.Museet.

107.Nuclear Proliferation and Safeguards.
Congress of the United States,Office of
Technology Assessment.Praeger Publishers,1977.
Library of Congress Catalog No.77-6000-24.

108.Regional Nuclear Fuel Cycle Centres,Vol.1
and 2. STI/PUB/445. IAEA,Vienna,1977.

109.Naito,K.Rundquist,D.E.
Technological developments and safeguards in-
strumentation Responding to new challenges.
IAEA Bulletin,1/1992.



STUDSVnC ECO A SAFETY AB STUDSVDC/NS-93/5 63

1993-01-29

110.Laurent,J.P.,et al.
Safeguards implementation in the UP3 repro-
cessing plant.RECOU '91.

Ul.Kishimoto,Y.,et al.
Safeguards for nuclear fuel cycle facilities
in PNC Tokai Works.RECOD "91.

112.Pushkar jov, V.,Portakov,V.
International safeguards at the end of the
20th century.

113.The START I&II Treaties.
More warhead cuts could mean more fuel.
Nukem Market Report,July 1992.

114.Neff,Thomas L.
Disposition of HEU and Pu from nuclear
weapons.Nukem Market Report,October 1992.

115.A reprocessors view.
Nuclear News,November 1992.

116.Experts focus on ways to use weapons material
Nuclear News, November 1992.



STUDSVDC ECO ft SAFETY AB STUDSVK/NS-93/5 64

1993-01-29

BILAGOR

1 Förenklat flödesschema för INFCE-studiens re-
ferensanläggning för upparbetning.

2 Schema för belgisk kärnteknisk industri.

3 Brev 1992-10-05 från Earl W.McDaniel,Manager
Program Development,Chemical Technology Divi-
sion, Martin Marietta Energy Systems Inc.,
Oak Ridge.

4 Kommersiella kraftreaktorer i USA 31 dec.1990.

5 Prognos för årliga mängder och ackumulerad ak-
tivitet av använt kärnbränsle i USA.

6 Prognoser för ackumulerade mängder använt
kärnbränsle i USA.

7 Blockschema för upparbetning vid anläggningen
i Rokkasho-mura,Japan.

8 Kärnkraftverk och bränslecykelanläggningar
i Storbritannien.

9 Förenklade processcheman för THORP,Sellafield.

10 Skiss över avkapsling-upplösning vid UP3-
anläggningen i La Hague.



From interim furl storage

Spent fuel
4 | /d

Shearing & dissolution

4 t

1st extraction cycle

4 t /

2

3

nd

r d

1
Pu-cyl*

40

Pv

40

kg/d

1
i - cycle

Wg/d

2nd uranium-cycle

l / d

3rd uranium-cycle

4 t / d

Pu-
nitrate

250a/I

Pu n i t ra te solution

0 16 m3 / d

uronyl nitrate solution

ft. 8 m3 / d

to HOX fuel fabrication to uranium processing

HAW concentration

Solvent recycle

MAW-concentration

1
LAW- concentration

Liquid e f f luents

40 rr.3 / t

to discharge

I

Reference reprocessing plant - simplified flow diagram.
Förenklat flödesschema för INFCE-studiens referensanläggning för upparbetning

To waste treatment
and/ ar disposal:

Buffer
1200 000 Ci/m3

Pu 90a/m3

rtissolver off - gas
1400 m3/'!

Hulls (

C

Itructurol

5 » ' / t

Insoluble residues

0

HAW

0.

05 ms / i

mot

susp.

concent rote

5 * 3 / »

Org. HAW

0.1 n>3 / t

aq.MAW concentrote

1. 5 m3 / t

C/3

Vi

O

S

— C/J

C/}



The Belgian nuclear industry C/J

TRACTEBEL

14X

28

ELECTRABEL

I95 X

LABORELEC

L

7 X

64 X
80 X

1 20

BELGATOM

r
i
i

I
BELGIAN STATE

SCK/CEN

I 50 X

BELGONUCLEAIRE

POWERFIN
.

9 X

OTHEB

PRIVATE

SHAREHOLDERS

34

50 X

SYNATOM
50 X

4 X

ABB - ACEC-ENER6IE - ANF - CEGELEC-ACEC - ENI - FBFC - MEC - SIEMENS - WESI )

5PE

ONDRAF/NIRAS

I
BELGOPROCESS

AIB-V INCOTTE
NUCLEAR CORAPRO

ft»
V)

III— C/J

Schema för belgisk kärnteknisk industri.
5f
i»
K)



STUDSVnC ECO & SAFETY AB STUDSVIK/NS-93/5 Bilaga 3

1993-01-29

TIN MARIETTA ENERGY SYSTEMS, INC. POST OFFICE BOX ax»
OAK RIDGE. TENNESSEE 37831

October 5, 1992

Dr. Ake Hultgren
NFC Konsult
Ejdervagen 12
S-61162 Nyköping
Sweden

Dear Dr. Hultgren:

Thank you for your recent letter. I remember you quite well from Spectrum'90.

Presently there is no fuel processing in the United States. All facilities at the various USDOE
facilities have been closed. There are no plans for any change in policy in the USA in the
foreseeable future to reprocess spent fuel. However, I am sending you the latest issue of the
Integrated Data Base for 1991", DOE/RW-006, Rev. 7. This document provides information on
I). S. spent fuel inventories. I hope this document is of some benefit to you in preparing your report.

As a closing note, perhaps you are aware that Don Ferguson died several years ago.

Best regards,

Earl W. McDaniel, Manager
Program Development
Chemical Technology Division

EWMrjw

Enclosure
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