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l Verksamheten i sammanfattning

Studsvik AB har i uppdrag från regeringen via Näringsdepartementet
att med kvalificerad kompetens bevaka, analysera och rapportera om
den internationella utvecklingen av ny och avancerad kärnteknik.
Detta sker som en programdel "Ny kärnteknik" inom ramen for ett
större program för kärnteknik. Programledningen och större delen av
insatserna för Ny kärnteknik utförs inom dotterbolaget Studsvik Eco &
Safety AB. De personella insatserna i programmet motsvarar omkring
två personår.

Med Ny kärnteknik avses här främst nya typer av kärnkraft- eller käm-
värmereaktorer och tillhörande kärnbränslecykelfrågor som uranfram-
ställning, anrikning, bränsletillverkning, upparbetning och avfalls-
behandling inklusive transmutation. Forskning kring transmutation
syftar till att med avancerad kärnteknik omvandla långlivade radio-
aktiva avfallsprodukter till inaktiva eller kortlivade ämnen. Använd-
ning av nukleär teknik för satelliter, rymdsonder och i fartyg ingår
också. Bevakningsuppdraget omfattar således främst ny kärnteknik för
energiproduktion. Isotopteknik och -produktion inom medicin, teknik
och forskning ligger utanför ramen för uppdraget. Utvecklingsinsatser
avseende fusionsenergi behandlas i andra program och ingår därför ej
heller.

Uppdraget drivs som ett projekt med insatser som utförs av specialister
på bevakningsområdets olika delar. Under den verksamhetsperiod som
här rapporteras, nämligen juli 1994 -juni 1995 har, utöver pro-
gramledaren, 15 specialister/forskare engagerats i deluppgifter. En av
regeringen tillsatt referensgrupp (se bilaga A) följer upp verksam-
hetens innehåll och styr programmets inriktning.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på bevakning av nya eller avan-
cerade lättvattenreaktorer (ALWR) och bränslecykelfrågor. Inom båda
dessa områden har det fruktbara samarbetet med Russian Research
Center "Kurchatovinstitutet" i Moskva fortsatt.

Den omfattande inventering av planerade och pågående projekt inom
ny kärnteknik i olika länder som påbörjades föregående programperiod
har således nu genomförts i de delar som avser reaktorprojekt.
Inventeringen omfattar två katalogdelar, den ena avser reaktorer för
kraftproduktion (44 olika konstruktioner och projekt) och den andra
värmereaktorer och andra applikationer t ex för rymden och för
skeppsfart (36 projekt).
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Parallellt med färdigställandet av projektinventeringen har påbörjats en
studie och analys av de nya och förbättrade säkerhetssystem som ingår
i de nya avancerade lättvattenreaktorkonstruktionema.

De mest aktuella och intressanta i USA är ABWR, System 80+,
AP 600, SBWR samt EPR i Europa. De två först nämnda är fullstora
evolutionära BWR resp PWR och som fick typlicens av USA/NRC
under 1994. AP 600 och SBWR genomgår för närvarande licensiering.

Användningen av plutonium från upparbetat bränsle sker i ökad grad i
flera länders lättvattenreaktorer genom att utnyttja blandoxidbränsle
(MOX-bränsle) i en del av härden.

De senaste årens erfarenheter och framsteg avseende probabilistisk
säkerhetsanalys av kärnkraftverk har inhämtats genom deltagande i en
konferens i London 1-2 nov 1994.

Frågor om hur allmänheten uppfattar och värderar strålrisker tilldrar
sig numer större intresse och en av IAEA anordnad konferens i Paris
24-28 okt 1994 har bevakats.

Vid värdering och bedömning av olika elproduktionsalternativ ur
ekonomisk synvinkel bör hänsyn också tas till samhällskostnader
(externalities) som inte återspeglas i de interna produktionskostna-
derna. De internationella systematiska insatserna på området har ökat
och följs inom programmet.

Utvecklingsläget för snabba reaktorer (förkortas ofta FR eller FBR
som står för fast breeder reactor) har följts översiktligt under året.
Snabba reaktorer ger möjligheter att utnyttja uranråvaran i långt större
grad än i lättvattenreaktorer, vilket är det grundläggande incitamentet
för utvecklingen. Mot bakgrund av de högre investeringskostnaderna
för snabba reaktorer jämfört med lättvattenreaktorer och dagens låga
kärnbränslepriser är en utbyggnad av kraftreaktorkapacitet baserad på
snabba reaktorer inte aktuell. Utvecklingsinsatserna inriktas på att
skaffa drift- och systemerfarenhet och att pröva olika transmutations-
koncept. Vidare studeras i Japan möjligheterna till mer innovativ kon-
struktion syftande till lägre investeringskostnad. Under året har särskilt
studerats nuläget beträffande säkerhetsaspekterna mom snabb-
reaktorområdet i olika länder genom deltagande i ett internationellt
möte i Obninsk 3-7 oktober 1994.
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De olika planer och förslag som framförts avseende omhändertagande
av fissilt material från nedmontering av kärnladdningar, i första hand
som energiråvara i kärnkraftverk eller på annat sätt har följts.

Fortsatt uppföljning har också skett av förslagen att utnyttja accelera-
torbaserade system för energiproduktion och destruktion av långlivade
radionuklider i radioaktivt avfall. Inom det senare området har vi i
samverkan med Kurchatovinstitutet fortsatt den analys av säker-
hetsaspekterna på avfallshanteringen för olika kärnkraftaltemativ vars
första resultat presenterades vid den årliga kongressen mom Russian
Nuclear Society i Obninsk sommaren 1994. Förberedelser har skett för
att presentera en uppdaterad version vid konferensen GLOB AL'95 i
september 1995 i Frankrike.

Samverkan och kontakter med de kärntekniska centra vid KTH och
Uppsala Universitet samt andra högskolor och universitetsinstitutioner
med anknytning till ämnesområdet utgör en naturlig del av verk-
samheten.

Under 1992/93 startades en aktiv uppföljning från Ny kärnteknik av
transmutationsforskningen främst vid Los Alamos National Laboratory
i USA under medverkan av forskare från Uppsala Universitet och som
avrapporterades i slutet av 1994.

Den centrala och informativa konferensen GLOBAL 95 om utveck-
lingen i kärnbränslecykeln som denna gång hölls i Frankrike i mitten
av september bevakades på plats i anslutning till det egna föredraget.
Några viktiga nyheter tas in redan i årets rapport.

Förutsättningarna att hämta in internationell information och analysera
denna är goda. Konferenser, seminarier och workshops inom pro-
gramområdet (se bilaga B) utgör tillsammans med artiklar i fack-
tidskrifter basen för den tekniska informationen. Viktiga dokument
som programmet utnyttjar och refererar till indexeras i en databas.
Närheten, det goda samarbetet med och servicen vid KTHs
Studsvikbibliotek är en stor tillgång som ger hög effektivitet. Ett tiotal
facktidskrifter följs regelbundet och detta gäller även nyhetsbladen
Nucleonics Week och NucNet. Den senare utges av European Nuclear
Society. Litteratursökning kan ske direkt i INIS (International Nuclear
Information System) som indexerar omkring 100 000 dokument per år.

Under verksamhetsperioden har 18 rapporter utarbetats, se bilaga C.
Sammanfattningsrapporten distribueras till omkring 100 adressater vid
mer än 40 olika organisationer mom energiområdet, övriga rapporter
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distribueras selektivt till berörda beroende på ämnesområde.
Information om ny kärnteknik har även givits från programmet i sam-
band med föredrag och kurser. I april hölls ett välbesökt endags-
seminarium med fem föredrag under rubriken "Hur utvecklar andra
länder kärnkraften".

I föreliggande rapport som är en samrnarifattning och översikt lämnas
korta lägesbeskrivningar för programmets delområden med nyheter
och trender. Ett särskilt avsnitt ägnas i år den dynamiska utvecklingen
i Kina.
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2 Elproduktion och kärnkraft

2.1 Internationellt

Under 1994 genererade kärnkraften 2130 TWh elenergi (varav 1828
inom OECD) vilket var omkring 40 TWh mer än 1993. Effekt- och
energisorter anges i bilaga D. Kärnkraften genererar 18 % av den
globalt producerade elenergin. Vid årsskiftet 1994/95 var enligt IAEA
430 kärnkraftaggregat i drift i 32 länder. (IAEA och några andra viktiga
internationella organisationer inom energi- och kämkraftområdet
presenteras kort i bilaga E.) Installerad kärnkraftkapacitet är omkring
340 GWe. Sex nya aggregat togs i drift 1994 och två stängdes.

En sammanställning från IAEA avseende jämförelser av andelen kärn-
kraft i olika länder visas i bilaga F och där anges också antal reaktorer
i drift och under byggnad.

Inom OECD genererades nästan 25 % av elenergin med kärnkraft
1994. Kapacitetsökningen beräknas vara omkring 2.5 % per år (se
bilaga G). Förbrukningen av el inom OECD följer ökningen av
bruttonationalprodukten medan ökningen av den totala energiför-
brukningen ökar långsammare. I utvecklingsländerna är ökningen av
elkonsumtionen dramatisk (se bilaga H).

Vid installation av ny elproduktionskapacitet konkurrerar kostnads-
mässigt kärnkraft, kol och gaskombi. I bilaga I ges en jämförelse mel-
lan dessa produktionsslag i olika länder. lAEAs prognos för kärn-
kraftutbyggnaden globalt anges i bilaga J.

2.2 Kärnkraften i Kina

Den nukleära industrin grundades 1955 och täcker alla delar av
bränslecykeln. Från 1979 lades huvudvikten på den civila kärnkraft-
industrin. CNNC (China National Nuclear Corp) äger och driver
bränslecykelanläggningarna och några av kärnkraftverken och ansvarar
för att driften vid kärnkraftverken sköts korrekt. CAEA (China Atomic
Energy Authority) sköter internationella engagemang.

Det första KKV, Qinshan I som är en 300 MW PWR togs i kom-
mersiellt drift i april 1994. Det konstruerades och byggdes helt natio-
nellt. Två 900 MW PWR från Framatom togs i kommersiell drift i
februari respektive maj samma år vid Daya Bay i provinsen Guang-
dong. Utbyggnad av Quinshan med egentillverkade 2 x 600 MW pågår
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och projektering sker av 4 x 900 MW PWR i Guangdong och
2 x 1000 MW PWR i Liaoning. De senare blir ryska WER. I sam-
verkan med Ryssland avser man utveckla en serie WER på 600, 900
och 1200 MWe.

Man räknar med att Kina behöver öka sin nuvarande elkraftkapacitet
på 200 GW till 690 GW år 2010 och 800 GW år 2020. Av detta ska 20
respektive 40 GW genereras med kärnkraft. Totalt har Kina 24 nya
reaktorer under byggnad eller planering som visas på en karta i bilaga
K-l. I långtidsperspektiv syftar man till att ha 150 GWe nukleär
kapacitet. Det är intressant att notera att 12 av dessa är CANDU (se
bilaga K-2)

Olika uppkommande problem kan komma att bromsa den planerade
utbyggnaden. Kapitaltillgången kan bli begränsande. Genom egen
export inom branschen försöker man kompensera för detta och en stor
andel nationella insatser kräver man vid köp av utländsk teknologi.

Av de egna konstruktionerna framtagna av SNERDI (Shanghai Nuc-
lear Engineering Research and Design Institute) har två aggregat sålts
till Pakistan och ett mindre till Iran.

Den policy som etablerats för bränslecykeln innebär

o att de nukleära resurserna används till fullo

o att kostnaden för bränslecykelns första steg ska reduceras
o att bränslet från KKV ska upparbetas

o att avfallsmängderna ska minimeras

o att det högaktiva avfallet ska förglasas

o att låg- och medelaktivt avfall ska läggas i regionala yt-
nära förvar

o att det högaktiva avfallet ska förvaras centralt i geologisk
formation

De skäl man anger för att välja upparbetning är

o återanvändning av de värdefulla energiråvaroma uran och
plutonium

o direktförvaring befinner sig på planeringsstadiet och dess
kostnader är ännu okända
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o upparbetning reducerar behovet och därmed brytning av
uran och anrikning samt reducerar mängden avfall och är
både kosmadseffektiv och miljövänlig

o förvaring av förglasat avfall upptar mindre volym och är
säkrare eftersom ingen är intresserad av detta avfall

o Kina har redan upparbetningsteknologin tillgänglig

En upparbetningsanläggning med kapaciteten 400 eller 800 ton/år ska
byggas första eller andra årtiondet efter sekelskiftet. En pilotanlägg-
ning konstruerad för 300 kg/dag har beslutats och ska vara i drift vid
Lanzhon i början av nästa sekel. Ett centralt våtlager för bränsle är
under byggnad vid Lanzhon med en första kapacitetsmodul på 550 ton
som ska vara driftklar 1998. (Jämför med det hittills låsta läget för
mellanförvar i USA.)

Upparbetat plutonium och uran ska användas i PWR och FBR och
man överväger att bygga en MOX-fabrik.

Sedan 1987 har insatserna ökats på FBR. Redan tidigare hade man
experimentanläggningar med studier av reaktorhärdar och i natrium-
slingor.

Förutom lAEA-regleraa har man en serie nationella standarder och
regler inom avfallsområdet.

Två lager för låg- och medelaktivt avfall byggs för närvarande. Ett av
dem är lokaliserat till Lanzhon vid dess kärnbränsleanläggningar och
det andra i Changwan nära Daya Bay kärnkraftverk. Båda ska tas i
bruk 1997.

För högaktivt avfall koncentreras forskningsinsatserna på val av
lokalisering av förvar och underjordslaboratorium samt teknologi och
metodik för slutförvar. Val av plats för slutförvaret ska ske före 2030
och byggandet ska starta 2050.
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3 Utvecklingstrender inom kärnkraftområdet

3.1 Förändringar i några omvärldsfaktorer

En kraftig ökning sker av elbehovet i utvecklingsländerna p g a krav på
förbättrad levnadsstandard och snabb befolkningstillväxt. Industri-
länderna har en svagare ökning p g a låg befolkningstillväxt och om-
fattande energispar- och effektiviseringsinsatser som emellertid delvis
tar sig uttryck i en övergång till elbaserade system.

Behovssidan tillgodoses med konkurrerande elproduktion baserad på
kol, olja, gas, vatten- eller kärnkraft beroende på nationella förut-
sättningar.

överenskommelserna om minskning av utsläpp av växthusgaser och
problem i när- och regionalmiljö vid fossilkraftproduktion utgör skäl
för utvidgat utnyttjande av kärnkraft.

Inträffade reaktorhaverier, Windscale-1 1957, Three Mile Island-2
1979 och Tjernobyl-4 1986, har medfört omfattande insatser på för-
höjd säkerhet mot stora haveriutsläpp i såväl nya som äldre reaktorer

3.2 Tekniska utvecklingstrender på olika delområden

Avancerade lättvattenreaktorer

Utvecklingen syftar till konkurrenskraft gentemot andra produktions-
alternativ, säkrare reaktorer med lägre härdskadefrekvens och olika
åtgärder för att kunna ta hand om en härdsmälta utan långvariga och
allvarliga konsekvenser för omgivningen samt större användarvänlighet.
Det sker med hjälp av uppsatta detaljerade designmål och därtill
anpassade designstrategier.

Bridreaktorer for bättre bränsleutnyttjande

Utvecklingsinsatserna syftar till att samla drifterfarenheter, göra sys-
temförenklingar för att fa ner investeringskostnaden och åstadkomma
hög säkerhet.

Värmereaktorer

För närvarande sker endast små utvecklingsinsatser i Kina och i
Ryssland.
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Mobila system

Insatserna, som främst utförs i USA och i Ryssland, avser rymdreak-
torer, isotopbatterier, fartygsrtaktorer och flyttbara temporära kraft-
verk men är relativt begränsade för närvarande.

Urananrikning

Den tidigare dominerande tekniken med gasdiffusion ersätts allt mer
med gascentrifugering. Omfattande utvecklingsinsatser sker i Frank-
rike på laseranrikning som förutses kunna minska anrikningskostnaden
till hälften.

Reaktorbränsle

Trots att bränslekostnaden endast utgör en liten del av totala produk-
tionskostnaden sker en intensiv utveckling mot effektivare bränsleut-
nyttjande i form av längre driftperioder mellan bränslebyten och högre
utbränning, tillförlitligare funktion med ännu färre kapslingsskador
och användning av blandoxidbränsle som utnyttjar och förbränner
plutonium från uppcrbetning av använt kärnbränsle.

Forskningsinsatser har startat i Korea under medverkan från Kanada
och USA för att studera återanvändning av använt PWR bränsle i
CANDU-reaktorer.

Effektiv förbränning av långlivat americium, curium och neptunium
efter upparbetning kräver avancerade bränslecykler och nya typer av
bränsle. Insatser sker för att studera och utveckla metall- och nidrid-
bränsle som kan underlätta upparbetning genom användning av elek-
trokemiska eller pyrometallurgiska processer. Användning av inert
(olika aluminiumoxider) matris i stället för uran undersöks för att
effektivt bränna plutonium.

Upparbetning av använt kärnbränsle

Insatserna syftar till nyttiggörande av uranet och plutoniet i använt
bränsle och att minska avfallsvolymema. Separationsmetoderna för
aktinidema förbättras för återföring och förbränning. Kraftigt förbätt-
rad avskiljning och rening före utsläpp till hift och vatten har åstad-
kommits. Utbyggnad av kapaciteten genomförs.
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Radioaktivt avfall

Insatserna som avser direktdeponering av bränsle syftar till inkapsling
och slutförvaring i geologiska formationer och innefattar omfattande
FUD-verksamhet. Förglasning av högaktivt avfall från upparbetning
har skett i industriell skala sedan många år tillbaka. Även detta avfall
kommer att slutförvaras i djupförvar. Under de senaste åren har främst
i Frankrike och Japan forskningsinsatser startats för att minska
mängden långlivade aktinider i det högaktiva avfallen från upparbet-
ning och forskning pågår för att undersöka lämpliga metoder att
transmutera (omvandla) dessa till kortlivade eller icke radioaktiva
ämnen.

Acceleraiorbaserade system

Forskargrupper i bl a USA, Ryssland, Japan, Sverige och vid CERN
har föreslagit utnyttjande av i första hand protonacceleratorer kombi-
nerade med olika typer av underkritiska reaktorliknande target som var
och en med sin design och sina egenskaper syftar till ett eller flera av
användningarna: energiproduktion, tritiumproduktion, plutonium-
fbrbränning och aktinidforbränning. Förslagen är på konceptstadiet
och föremål för forskning och utvärdering i konkurrens med
alternativa lösningar.

3.3 Utbyggnadsläget for bränslecykelns delar

I bilaga L åskådliggörs den globala kapaciteten i bränslecykelns delar.
Denna och nedanstående uppgifter bygger på IAEA Yearbook 1994.

Under 1993 genererade kärnkraften 2 100 TWh (17 % av all el) i 430
kärnkraftaggregat i 31 länder. Installerad kämkraftkapacitet är omkring
340 GWe och beräknas öka 1,5 -1,8 % per år. 55 nya enheter i
19 länder är under byggnad och omkring 60 har inplanerats. Japan
planerar öka sin kärnkraftkapacitet från nuvarande omkring 38 GWe
till 70 GWe år 2010. Kina avser öka sin från 3 GWe till 30 - 40 GWe
år 2020.

Uranutvinning sker i omkring 25 länder och produktionen var
33 000 ton 1993. 90 % av produktionen sker dock i 11 länder. Efter-
frågan är nära 60 000 ton/år och stora uttag görs från lager. För uran-
konvertering finns en kapacitet om 58 000 ton/år som överstiger efter-
frågan med 15 %. Anrikningskapacitet finns vid 13 anläggningar i 9
länder. Kapaciteten överstiger efterfrågan med 30 - 40 %.
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Bränsleproduktion sker 121 länder med en total kapacitet av
16 000 ton och reell tillverkning av 10 000 ton år 1993. Använt
bränsle lagras dels vid kraftverken dels i centrala anläggningar (totalt
95 000 ton HM). Är 1993 fanns kapacitet av 54 000 ton HM (heavy
metal) i centrala lager och kapacitet for ytterligare 50 000 ton är
planerad. Upparbetning sker i 10 anläggningar i 5 länder med
kapaciteten 4 000 ton 1993 som beräknas öka till 7 700 ton/år år 2005.
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4 Nya lättvattenreaktorer

4.1 Utvecklingsläget

De nya lättvattenreaktoreraa som är under utveckling kan delas in i två
huvudkategorier: "evolutionära" typer - vidareutvecklingar av
reaktorkonstruktioner från anläggningar i drift, och "ny-utvecklings"-
typer (developmental designs) - vilka kan omfatta ganska radikala
ändringar i anläggningsutförande. De förra satsar på att använda väl
beprövad teknik och bedöms därför allmänt kunna bli tillgängliga för
kommersiellt utnyttjande utan behov av stora verifikationsprogram,
medan de senare antas komma att behöva demonstration i stor skala
innan de kan anses redo för kommersiella satsningar.

De evolutionära typerna omfattar i sin tur två typiska utvecklingslinjer;
stora anläggningar med traditionellt utformade säkerhetssystem, och
mellanstora anläggningar i vilka nya systemlösningar och passiva
säkerhetsfunktioner introducerats. Några exempel på de första är:
ABWR från General Electric i USA, BWR 90 från svenska ABB
Atom, EPR från fransk-tyska Nuclear Power International (NPI),
System 80+ från ABB Combustion Engineering i USA, och WER-
1000 (V392) från Atomenergoproject och Gidropress i Ryssland. AP-
600 från Westinghouse i USA, SBWR från General Electric i USA,
och WER-500/600 från Atomenergoproject och Gidropress i
Ryssland kan nämnas som exempel på de senare.

Nyutvecklingstyperna spänner också över ett rätt stort område, från
relativt små avsteg från etablerade, tidigare anläggningskonstruktioner,
till ganska radikala (eller "revolutionära") ändringar i reaktorut-
formningen; dessa senare har givits en särskild beteckning: "innova-
tiva" typer. Några exempel på denna kategori är: ISIS från Ansaldo i
Italien, PIUS från ABB Atom, SPWR från JAERI och IHI i Japan,
VPBER-600 från OKMB i Ryssland.

4.2 Design och säkerhetskrav

Ett anmärkningsvärt drag i dagens utvecklingsarbete är strävandena
efter internationell "standardisering", och detta gäller inte enbart på
leverantörssidan. Kraftföretag, i USA, i Europa och i Fjärran östern,
samarbetar för att försöka fa fram gemensamma kravdokument för
"nya" anläggningar, i första hand för det egna "närområdet'', och i ett
nästa steg för större delen av världen. Som exempel på detta kan
nämnas att Electric Power Research Institute (EPRI) - ett samar-
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betsorgan för de amerikanska kraftföretagen, tagit fram ett "Utility
Requirements Document*' (URD) som bildat skola och används som
modell för andra "regionala" kravdokument, såsom "European Utility
Requirements" (EUR), vilka är under framtagning av ett antal euro-
peiska kraftföretag.

Harmonisering av säkerhetskrav och bedömningsmetoder är ett annat
exempel på internationella samordningssträvanden; det är naturligt och
värdefullt att säkerhetsarbetet sker "över gränserna". Mer
anmärkningsvärt är dock att kraftföretag och myndigheter kunnat
irdeda en konstruktiv dialog med avseende på säkerhetsmål och -
medel, och att kontakter mellan leverantörer och myndigheter,
speciellt i ett tidigt skede av konstruktionsarbetet, också blivit
acceptabla. Detta är i och för sig inte så konstigt med svenska ögon
sett, men i många länder har detta tidigare varit helt otänkbart.

I USA utarbetades kraftföretagens kravdokument parallellt med kon-
struktionsarbetet på reaktorerna i det amerikanska utvecklingspro-
grammet för nya, avancerade reaktortyper, och reaktorkonstruktio-
nerna jämfördes i etapper med kraven i URD; från början med de
principiella kraven i "top tier", sedan med mer och mer detaljerade
krav på systemnivå vartefter systemkraven bearbetats av kraftföreta-
gens styrgrupp.

I Europa var och är situationen lite annorlunda; här finns reaktorkon-
struktioner som tagits fram innan kraftföretagen började utveckla små
kravdokument. Fransk-tyska EPR representerar här ett undantag; den
utvecklas i nära kontakt med de dominerande krafterna inom EUR-
arbetet. För övriga koncept kommer dock EUR och URD säkerligen
att utgöra en framtida värdemätare; inom rimliga gränser kommer nog
konstruktionsändringar att införas, om kraven inte kan uppfyllas.

Kraven från kraftföretagen omfattar som sagt både principiella funk-
tionskrav och mycket detaljerade krav på systemnivå. Detaljkraven är
oftast utarbetade för en viss reaktorkonstruktion och mycket specifika
för denna, och tas inte upp till diskussion i detta sammanhang. Bland
de allmänna funktionskraven kan man notera:

krav på större marginaler i konstruktionen, förenkling i
uppbyggnad och funktion, minskad beroende av "snabba"
operatörsingripanden, ökad feltolerans, och förbättrad
drifttillgänglighet
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krav på längre kcnstruktionsmässig livslängd, kortare
byggtid, kortare revisionsavställningar, minskade dosbe-
lastningar och längre bränslecykler

specifika mål med avseende på minskad härdskadefre-
kvens och risk för stora utsläpp till omgivningen

angivande av tak för specifik effektkosmad vid investe-
ringen och för energikostnaden över anläggningens livstid

och sist, men inte minst, en deklaration om att nya anlägg-
ningar skall kunna uppfattas som en "god granne".

Sammanfattningsvis krävs alltså att de nya reaktoranläggningarna skall
vara säkra, användarvänliga och ekonomiska.

Dessa principiella krav har blivit en form av gemensam nämnare i
målsättningarna för de olika reaktorkoncepten som är under utveckling
runt om i världen.

I bilaga M återges akuell (mitten av 1995) information från IAEA.
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5 Bridreaktorer eller snabba reaktorer

5.1 Allmänt

Bridreaktorer kan producera mer fissilt bränslematerial än de för-
brukar. Bridvinsten kan uppgå till inemot 50 %. Därmed skapas
tillgång till mycket stora mängder energi. De arbetar med snabba
(omodererade) neutroner, vilket är grundläggande för god neutron-
ekonomi.

Överskottsneutroner kan användas, förutom till produktion av fissilt
material, till transmutation (förbränning) av vissa svårhanterliga iso-
toper i avfall från använt kärnbränsle. Stora utvecklingsinsatser har
gjorts för bridreaktorer. Flera anläggningar har byggts och ackumule-
rat drygt 200 reaktorårs drifterfarenheter. Utvecklingsprogrammen i
flera länder (USA, Storbritannien och Tyskland) är dock nu i praktiken
nedlagda. Arbete inriktat mot kommersiell elproduktion sker främst i
Japan samt Ryssland, Indien och Kina. Den bäst underbyggda och
genomarbetade konstruktionen är dock EFR (European Fast Reactor),
som framtagits i samarbete mellan främst Frankrike, Storbritannien
och Tyskland. Byggstart är fördröjd till obestämd tid.

5.2 Teknik

Neutronfysikaliska och värmetekniska förutsättningar begränsar
möjligheterna till materialval. Flytande metall, heliumgas och möjli-
gen vattenånga är tänkbara som kyhnedel. Främst oxid men även
karbid, nitrid eller metallegeringar används som bränslematerial och
rostfria stål som konstruktionsmaterial.

EFR är natriumkyld med blandoxidbränsle i cylindriska metallrör.
Energin från det primära kylsystemet överförs via ett sekundärt
natriumsystem till en konventionell ångturbinanläggnuig. EFR har
integrerat primärsystem med bränslehärd, primära pumpar och
värmeväxlare placerade i en gemensam, dubbelväggig tank. Säker-
hetssystemen är konstruerade för högsta möjliga funktionssäkerhet och
reaktorn har en sekundär innesluming. Mest kritiska komponenter är
bränslepatroner och ånggeneratorer.

Utvecklingen av bränslepatroner har medfört att medelutbränningen
kunnat höjas avsevärt bl a genom införande av nya legeringar för
kapsel- och höljerör. Ånggeneratorer är de värmeväxlare där värme-
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flödet från härden överförs från flytande natrium till vatten/ånga. Höga
krav ställs på täthet.

5.3 Säkerhet

Snabba reaktorhärdar har sådana egenskaper att de kan utsättas för
snabba och kraftiga reaktivitetstillskott i samband med bränslesmält-
ning och/eller kylmedelskokning. Kraftiga effektpulser kan uppstå och
under ogynnsamma omständigheter kan bränslematerial tänkas, inte
bara smälta, utan även förångas. Resulterande tryckvågor kan belasta
reaktortanken. Storleken på sådana effekrpulser beror främst på kyl-
mediets reaktivitetsinverkan (voidkoefficient). Denna kan påverkas
genom härdens utformning. Minskad voidkoefficient medför lägre
energifrigörelse men även lägre bridvinst och högre kostnader.

Haverisekvenser med explosiv härdsmältning ingår i konstruktions-
underlaget för reaktortank och sekundär innesutning i EFR. Sanno-
likheten för bränslesmältning minimeras genom integrerat primärsys-
tem (minskad risk för kylmedelsförlust) och tillförlitliga säkerhets-
system (redundans, diversifiering och funktion med enbart passiva
komponenter).

Flera analyser underbyggda av omfattande beräkningar och experi-
ment med bl a snabb bränslesmälming i reaktoimiljö anger att bridre-
aktorer kan byggas åtminstone lika säkra som nuvarande lättvattenre-
aktorer. EFR har bedömts vara licensierbar i deltagarländerna.

5.4 Ekonomi

Bridreaktoms anläggningskostnad bedöms bli högre än lättvattenre-
aktorns, kanske 20 %. Bränsletillverkning per kilo blir högre och till-
kommande upparbetning är relativt dyrbar. Bränslet kan emellertid
köras till hög utbränning, och urankonsumtionen är försumbart låg.

Bränslekostnaderna är svårbedömda men bör kunna hållas jämförbara
med dem för LWR. Driftkostnaderna bedöms bli något högre än för
LWR.

Kommersiell användning av bridreaktorer förutsätter stora investe-
ringar i fabrikationsanläggningar både för komponenter och bränsle.
Högt uranpris gynnar bridreaktorer och de bedöms kunna komma i
kommersiell användning år 2020-2030.
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6 Andra reaktortyper

6.1 CANDU

De kanadensiska tungvattenreaktorerna är framgångsrika både natio-
nellt och internationellt och utvecklas mot ännu bättre prestanda och
säkerhet. Kanada har 22 CANDU i drift och totalt är omkring 30
enheter i drift eller under byggnad världen över.

Korea har utöver sina nio PWR en CANDU i drift och bl a tre
CANDU under byggnad.

Kombinationen PWR/CANDU möjliggör att använda förbrukat PWR-
bränsle direkt i CANDU eftersom tungvattenreaktorn kräver lägre
reaktivitet. Ett forskningsprojekt drivs tillsammans med Kanada och
USA under namnet DUPIC (Direct use of PWR fuel in CANDU).

Det är intressant att notera att i Kinas utbyggnadsplaner finns 12
CANDU redovisade.

I Kanada utvecklas CANDU vidare och en 1050 MWe CANDU 9 är
under detaljkonstruktion och motsvarande gäller en mindre CANDU 3
på 450 MWe.

6.2 ATR i Japan

Japanska kraftföretag har bett regeringen skrinlägga planerna att bygga
nästa planerade ATR (Advanced Thermal Reactor av kokande
tungvattentyp) på 600 MWe eftersom kostnaderna kan komma att bli
väsentligt högre än för en kommersiell LWR. JAPCO (Japan Atomic
Power Company) som skulle bygga ATR-demon vill istället bygga en
1300 MWe ABWR.

Japan har hittills hållit fast vid planerna på en ny ATR, trots att lik-
nande projekt lagts ned i andra länder i slutet av 70-talet. Skälet har
varit att en ATR är väl lämpad att bränna plutonium men kraftföreta-
gen tror att jämförbar förbränning kan erhållas med en hel MOX-härd
i en ABWR.
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7 Rymdreaktorer och isotopbatterier

Ryssland ligger teknologiskt i frontlinjen speciellt när det gäller rymd-
reaktorer. USA använder isotopbatterier. Ett omfattande samarbete
sker mellan dessa båda länder inom dessa områden.

7.1 Kärnkraft i det ryska rymdprogrammet

Isotopbatterierna under 60- och början av 70-talet utnyttjade Po 210
och gav 8-22 W. Därefter har man gått över till Pu 238 (som USA
också använder) med effektområdet 50-250 W.

Kraftreaktorer utvecklades under 60-talet och under perioden 1970-
1988 sköts 31 rymdfarkoster upp som innehöll termoelektriska kärn-
reaktorer på 2.5 kWe. På grund av fel i kontrollsystemet föll delar av
en enhet ned i Kanada och en i Stilla havet. Efter 1988 upphörde an-
vändningen av denna typ av kraftkälla eftersom "risken översteg nyt-
tan".

Parallellt utvecklades under 70-talet en termojonisk kärnreaktor
TOPAZ-1 på 5 kWe. Två enheter sköts upp under 1987 och fungerade
bättre än planerat.

Mot slutet av 70-talet startade Kurchatovinstitutet och konstruktörer i
St Petersburg utvecklingen av Topaz-2, som också bygger på tenno-
jonisk konversion. Den skulle användas för en radiosatellit men det
visade sig tillräckligt med solpaneler varför Topaz-2 inte har funnit
någon användning. Den testas nu i USA.

För kommunikationsändamål har man startat utvecklingen av ett
kommersiellt satellitprojekt med en kärnreaktor på 40 kWe som är
kostnadsberäknad till l 000-1 500 MUSD som beräknas kunna betala
sig inom 2-3 år.

Fram till 2005 kommer Ryssland att använda isotopbatterier för
obemannad utforskning av Mars. Planerna innefattar inga andra
planeter men studier av möjligheterna att utforska asteroider och
kometer kommer att ske. Inom överskådlig framtid planeras inga
rymdfärder till de yttre delarna av solsystemet där solpaneler blir
ineffektiva.

Behov av utveckling av satelliter i jordbana som kräver över 50 kW
effekt förefaller ha låg sannolikhet inom överskådlig tid.
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Utveckling av rymdfarkoster med kraftfulla kärnreaktorer skapar svåra
problem med avseende på strålskydd av instrumenteringen. Det
förefaller rimligt att koncentrera utvecklingen på solbatterier och
högre instrumenteffektivitet.

7.2 NASAs planer och program

NASA ligger liksom sin ryska motsvarighet lågt när det gäller kärn-
teknik i rymden "but time will come for nuclear'.

NASAs strategiska plan tar upp både det egna behovet och behovet av
att försäkra sig om industrins konkurrensförmåga genom teknologi-
överföring från rymdprogrammet. De fyra målområden som redo-
visades var

Tillgång till rymden (återanvändbara raketer; solpaneler)

Innovativa teknologier (mindre farkoster)

Tillämpningar av rymdprogrammet (global kommunika-
tion; remote sensing)

Teknologiöverföring till industrin

Det framgår tydligt den stora vikt NASA lägger på tillämpningar och
teknologiöverföring till industrin. Det sker genom etablering av 'Cen-
ters for the commercial development of space' i samverkan mellan
NASA, universiteten och industrin.

Efter tio års utveckling av SP-100, som var avsedd att bli en rymd-
baserad kämreaktor, lades detta projekt nyligen ned. Man har identi-
fierat 20 olika teknologier från detta projekt som skulle kunna kom-
mersialiseras. Information om dessa har lämnats till 3000 företag
varav 200 har uttryckt intresse. Tills nu har sex teknologier med
framgång överförts till industrin. För närvarande arbetar man med
tekniköverföring från detta program till 80 företag.
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7.3 DOEs och DODs program: Nuclear in space

DOE har en reducerad budget. SP-100 programmet är avslutat och
avsåg utveckling av en rymdbaserad kärnreaktöc Flera andra ned-
skärningar är aktuella. Cassiniprojektet, som syftar till att undersöka
Sarurnus, står fast. Att landsätta personer på Mars kräver acceptans
från allmänheten. 10 kg Pu 238 har köpts från Ryssland för använd-
ning i isotopbatterier. Kanske köper US från Frankrike eller UK i
framtiden, eftersom reprocessing vid Savannah River läggs ned. DOE
vill försöka öka effektutbytet i batterier och alternativa tekniker som
Sterlingsystem.

7.4 Det internationella Topaz-programmet

Det ryska försprånget på rymdreaktorområdet ledde till ett starkt
amerikanskt intresse för samarbete när detta blev möjligt i anslutning
till de politiska omvälvningarna i Sovjet. Det ledde till köp av två
Topaz-system (utan bränsle) 1992 och en rad tester av dessa vid
amerikanska laboratorier. Senare har flera enheter köpts och testats av
UO2-bränslet som är anrikat till 96 %.
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8 Användning av acceleratorer inom kärnbränsle-
cykeln

8.1 Bakgrund

Under senare år har tidigare framförda idéer att utnyttja acceleratorer
inom kärnbränslecykeln aktualiserats och vitaliserats. Användningen,
för civilt bruk, syftar till kärnenergiproduktion som ger mindre mängd
radiotoxiska restprodukter eller att omvandla (transmutera) redan
befintligt långlivat radioaktivt avfall till mindre toxiskt material.

Ett tiotal olika tekniska systemkoncept finns och arbetsgrupper i flera
länder genomför forskningsinsatser med dessa mål i sikte. Inom Ny
kärnteknik följs insatserna inom området, som främst sker:

inom OMEGA-programmet i Japan
vid Los Alamos National Lab (LANL) i USA
vid Brookhaven National Laboratory i USA
vid CERN-gruppen i Schweiz
i Ryssland
i Frankrike

Flera svenska forskare är engagerade inom området vilket avspeglats
bl a i en omfattande debatt i pressen.

I föregående års sammanfattning gavs en relativt utförlig redovisning
av pågående insatser. Vidare finns den av forskargruppen vid Uppsala
Universitet utarbetade redovisningen tillgänglig som speciellt avser
Los Alamos-gruppens förslag och arbeten men som också ger en
översiktlig redovisning av flera andra arbetsgruppers insatser.

8.2 Nuläge

Den första internationella konferensen om acceleratordriven
transmutation hölls i Las Vegas i juli 1994 under medverkna av flera
svenska forskare.

Vid en konferens i Albuquerque i januari 1995 hölls fyra sessioner om
acceleratordriven transmutation med omkring 20 bidrag varav fyra
rörde tritiumproduktion och tre acceleratordesign. Erfarenheten av
saltsmältereaktorn som drevs 1965-69 i Oak Ridge, redovisades. Detta
förespråkas av Los Alamos-gruppen vara intressant för
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plutoniumforbränning med användning av acceleratorer. Många års
omfattande utvecklingsarbete är emellertid nödvändigt.

Vid GLOBAL 95 fanns två sessioner om acceleratorbaserade system
för transmutation. Det senare ämnet behandlades vid ytterligare fyra
sessioner.

Nästa konferens som inriktas på acceleratorbaserad transmutation
kommer att hållas i juni 1996 i Kalmar.

ww Id95/es9526 en



STUDSVIK ECO & SAFETY AB STUDSVIK/ES-95/26 23

1995-09-20

9 Upparbetning av använt bränsle och direkt
slutförvaring

9.1 Teknisk bakgrund

Vid upparbetning av det använda kärnbränslet separeras dess innehåll
av 96 % uran, l % plutonium och 3 % klyvningsprodukter för åter-
användning av uranet och plutoniet i nytt bränsle. Klyvningsproduk-
terna vitrifieras i en glasmassa och utgör så det högaktiva avfall, som
går till slutförvaring. Utan upparbetning blir hela det använda kärn-
bränslet högaktivt avfall som efter inkapsling slutförvaras på i stort
samma sätt som det forglasade högaktiva avfallet.

Med upparbetning och återanvändning av uran och plutonium i nytt
bränsle talar man om en sluten bränslecykel. Med direkt slutförvaring
av det använda bränslet utan upparbetning har man en öppen bränsle-
cykel.

Synen på upparbetning som ett led i kärnkraftens bränsleförsörjning
har genomgått stora förändringar sedan kärnkraften utvecklades på
1950-talet och introducerades på 1960-talet. Bridreaktorer baserade på
uran eller på torium betraktades som självklara efterföljare till
termiska uranreaktorer och krävde upparbetning av det använda
bränslet. Upparbetningsteknologi var därför en självklar förutsättning
för kärnkraftens fortsatta utveckling. Idag är kärnkraftländerna delade i
två läger: kärnkraft med och utan upparbetning. Orsakerna är flera:
ökad tillgång på billigt uran och anrikningstjänster, genom upp-
arbetning ökade risker för spridning av kärnvapenkapacitet och den
kritiska diskussionen om kärnkraftens användning.

Ett stort antal processer utvecklades för upparbetning, både "torra"
och "våta" processer. Till de torra processerna hör b! a fluoriddestil-
iation samt extraktion med smälta metaller och med saltsmältor. De
våta metoderna omfattar fällning, kristallisation, jonbyte och extrak-
tion med organiska solventer. Den allmänt etablerade metoden för
upparbetning, Purex-processen, bygger på extraktion med TBP, tribu-
tylfcsfat, 30 % TBP i en alifatisk diluent, som selektivt extraherar uran
och plutonium från det i salpetersyra upplösta bränslet. Uran och
plutonium separeras sinsemellan genom en selektiv reduktion av
plutoniet. Slutprodukterna är plutoniumdioxid och urantrioxid samt ett
koncentrat av klyvningsprodukter i salpetersyra, som överförs till glas
i en separat anläggning. Alla nu i drift varande anläggningar använder
denna teknik.
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För det slutliga omhändertagandet av det högaktiva avfallet planerar
kärnkraftländerna utnyttja slutförvaring i djupa stabila geologiska
formationer. Sverige har därvid genom SKBs insatser intagit en in-
ternationellt sett ledande position med utveckling av det s k KBS-3-
systemet: deponering på ca 500 m djup av kopparklädda stålkapslar
med högaktivt avfall i borrhål i horisontella tunnlar. SKB har också i
PASS-projektet (Project on Alternative Systems Study) under 1992
redovisat en studie, där KBS-3 jämförts med deponering i mycket
djupa borrhål och i annorlunda utformade tunnelsystem. Även alter-
nativa kapselkonstruktioner ingår i studien. Som resultat av studien har
KBS-3-systemet och kopparklädd stålkapsel valts för det fortsatta
arbetet.

9.2 Nuläge

De länder, som driver upparbetningsanläggningar, planerar också,
naturligt nog, för återanvändning av plutonium i stor skala. Följande
anläggningar är nu i drift och under planering för upparbetning av
oxidbränsle

Land

Frankrike
55

Storbritannien

Ryssland
55

Japan
»

Indien
55

55

55

Anläggning

UP2-800 La Hague

UP3 La Hague
THORP Sellafield
RT-1 Kyshtym

RT-2 Krasnoyarsk

Tokai-mura
Rokkasho-mura
PP Bombay

PREFRE Tarapur
KARP Kalpakkam

KORP Kcta

Kapacitet

ton/år

800
800

1200 (nom)
400

1500
90

800
100
100
100
350

I drift år

1994

1990

1994

1976
*

1977
2000

1966, 1988

1974

1995

1997

* avbrutet några år; men har nu fatt klarsignal att bygga färdigt.

ww Id95/es9526 en



STUDSVTK ECO & SAFETY AB STUDSVIK/ES-95/26 25

1995-09-20

9.3 Säkerhet och safeguards

Radioaktiva utsläpp och doser till personal och omgivning har avsevärt
reducerats sedan 1970-talet vid franska och brittiska anläggningar.
Avfallsmängderna har samtidigt genom processutveckling kunnat
reduceras väsentligt.

LAEAs safeguardskontroll för att förhindra avledning av bl a pluto-
nium och upparbetningsteknologi har blivit en huvuduppgift för or-
ganet och ingår i den internationella icke-spridningsregimen, som
omfattar ett stort antal avtal och överenskommelser. Konferensen om
ickespridningsavtalet i april 1995 ledde till en förlängning av avtalet.

9.4 Ekonomi

Studier inom OECD/NEA över kostnader för en sluten respektive öppen
bränslecykel har presenterats 1985 och 1994. Med i den senare studien
angivna referenskostnader för bränslecykelns olika led beräknas
bränslecykelkostnaden till 6.23 milis/kWh för en sluten cykel med
kreditering för återvunnet uran och plutonium, och 5.46 milis/kWh för
en öppen bränslecykel med direktdeponering (l milis = 0.001 USD).
Den slutna cykeln ger här alltså 12 % högre kostnader än den öppna.
Studiegruppens ordförande har dock senare kommenterat, att om vid
beräkningen hänsyn tas till den tidpunkt, då kostnaden inträffar, är
direkt slutförvaring 57 % billigare än upparbemingslinjen, vid en
jämförelse som då enbart avser bränslecykelns slutsteg.

En jämförelse av slutstegets två alternativ under tyska förhållanden
presenterades i maj 1994. Upparbemingsvägen (4.860 DM/kg)
beräknades här bli ca 80 % dyrare än 30 års mellanlagring med åtföl-
jande direktdeponering (2.660 DM/kg). Nyligen har upparbetnings-
kontrakt för några KKV i Tyskland annulerats mot bakgrund av priset
på upparbetning och den nu legala möjligheten att direkt slutförvara
använt bränsle. Man kan också notera att nya Seizwell B i England har
byggt bränslepoolerna för 30 års lagring och avvaktar med upp-
arbetningskontrakt tills priset sjunker.

9.5 Metodval

Valet mellan en öppen och sluten bränslecykel för ett land med kärn-
kraft blir med naturnödvändighet beroende av nationella förhållanden:
politiskt, energipolitiskt och institutionellt. Ett huvudmotiv för
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upparbetning har tidigare varit ett bättre utnyttjande av urantillgångar
och att bidra till introduktionen av snabba reaktorer, vilkas bräns-
lecykel är beroende av upparbetning. Idag beräknas globalt lågkost-
nadsreserver av uran räcka för 90 års drift av nu installerade kärnkraft,
utan upparbetning, och snabbreaktorn synes avlägsen. För ett land med
ett begränsat kärnkraftprogram är det naturliga valet därför en öppen
bränslecykel med direkt slutförvaring av det använda kärnbränslet.
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10 Användning av blandoxidbränsle

10.1 Bakgrund

Plutonium från upparbetning av utbränt kärnbränsle och från ned-
montering av kärnvapen kan återföras till kärnbränslecykeln i form av
blandoxidbränsle, MOX-bränsle (från Mixed Oxide fuel). Sådant
bränsle kan tillverkas för användning i snabba bridreaktorer (FBR)
eller lättvattenreaktorer (LWR). Under det senaste decenniet har an-
vändningen av MOX-bränsle allt mer fokuserats till LWR, då ut-
vecklingsinsatserna för FBR i ett flertal länder kraftigt reducerats
under senare år och denna typ av reaktorer därför inte kommer att vara
tillgänglig för kommersiellt bruk på lång tid.

10.2 Teknik

Tillverkning av MOX-bränsle grundas på samma teknologi som an-
vänds för tillverkning av uranbränsle. De skillnader som finns beror
dels på de högre strålskyddskraven för MOX-bränsle, dels på kraven
på en homogen blandning mellan uran- och plutoniumoxid. Olika
processer för tillverkning av MOX-bränsle har utvecklats i Frankrike,
Belgien, Tyskland, Ryssland och Storbritannien. Skillnaderna mellan
de processer som utvecklats i de olika länderna är emellertid små.

Användning av MOX-bränsle i LWR testades redan på 1960-talet, och
erfarenheterna från detta är därför stor. För att bränslet skall kunna
användas i en reaktorhärd utan modifieringar av denna krävs att det i
största möjliga utsträckning liknar uranbränsle vad gäller geometri,
konstruktionsmaterial och egenskaper. Egenskaper som skiljer de båda
bränsletypema åt är termiskt fissionstvärsnitt, absorptionstvärsnitt,
termiskt flöde, bråkdel fördröjda neutroner, negativ dopplereffekt m
m. Några av dessa egenskaper kompenserar varandra, medan andra
kompenseras genom smärre modifikationer.

Upparbetning av MOX-bränsle ställer krav på att bränslet tillverkats
med optimala löslighetsegenskaper. Lösligheten är beroende av para-
metrar som homogenitet hos oxidblandningen, andelen plutonium i
bränslet, utbränning och temperatur vid bestrålning. De allmänna
egenskaperna hos utbränt MOX-bränsle och konventionellt bränsle är
så likartade att upparbetning av de båda bränsletyperna kan ske i
samma anläggningar om lämpliga åtgärder vidtas. Detta har också
demonstrerats i industriell skala i Frankrike.
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10.3 Erfarenheter och framtida utveckling

De länder som satsar på tillverkning och/eller användning av MOX-
bränsle i större skala är Frankrike, Tyskland, Belgien, Japan och
Storbritannien. Dessutom pågår en utveckling inom området i Ryss-
land, men där är intresset fortfarande i hög grad fokuserat kring åter-
föring av plutonium till FBR, och framtagande av teknologi för MOX-
bränsle till LWR är i ett inledningsskede i samverkna med Frankrike.

I Frankrike beslutades 1985 om användning av plutonium för MOX-
bränsle i PWR i större skala. Enligt de licensieringar som finns får
maximalt 30 % av reaktorhärden utgöras av MOX-bränsle och ut-
bränningen får maximalt vara 36 GWd/ton. En begränsning är att
tillverkningen av MOX-bränsle för närvarande är för låg för att för-
sörja de reaktorer som licensierats för detta. En anläggning med en
tillverkningskapacitet på 120 ton/år byggs av Cogema i Marcoule för
att svara upp mot det förväntade behovet. Erfarenheter från uppar-
beming av MOX-bränsle i La Hague har också varit goda. Målsätt-
ningar för det utvecklingsarbete som pågår är att konstruera PWR som
kan ha 100 % av härden som MOX-bränsle och öka den maximala
utbränningen så att årliga byten kan göras av en fjärdedel av
reaktorhärden istället för en tredjedel som idag.

I Japan genomförs ett demonstrationsprogram med tester av MOX-
bränsle både i BWR och PWR. Målsättningen är att en tredjedel av
reaktorhärden skall kunna utgöras av MOX-bränsle. Vidare planeras
en anläggning för tillverkning av MOX-bränsle med en kapacitet av
100 ton/år.

I Tyskland är det tydligt att den anläggning för tillverkning av MOX-
bränsle som byggts i Hanau inte kommer att tas i drift på grund av
politiska orsaker och problem med licensiering av anläggningen. En-
ligt de uppgifter som för närvarande föreligger kommer den tyska
kärnkraftsindustrin istället att förlägga tillverkningen till Storbritan-
nien och Frankrike. MOX-bränsle används i kommersiell drift i PWR i
Tyskland och tillstånd har sökts för användning i BWR.

Belgien, som genomförde många av de grundläggande arbetena med
MOX-bränsle under 1960-talet, har en mindre anläggning i Dessel för
tillverkning av MOX-bränsle. Ett demonstrationsprogram för använd-
ning av MOX-bränsle i belgiska reaktorer genomförs för närvarande.
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I Storbritannien har en anläggning ursprungligen avsedd för tillverk-
ning av MOX-bränsle för FBR konverterats till en demonstrationsan-
läggmng för bränsle till LWR. Dessutom byggs nu en anläggning i
Sellafield med kapacitet på 120 ton/år som skall tas i drift 1997.
Bränslet kommer att säljas på den öppna marknaden och eventuellt
också att användas i Storbritanniens första PWR, Sizewell B.

ww Id95/es9526 en



STUDSVDC ECO & SAFETY AB STUDSVK/ES-95/26 30

1995-09-20

11 Omhändertagande av vapenmaterial

Avtalen om begränsning av antal vapenbärare kommer att medföra att
en hel del fissilt material såväl högaktivt uran (mer än 1000 ton) som
plutonium (några hundra ton) skall tas om hand eller användas för
andra ändamål.

Höganrikat uran kan enkelt blandas med natururan och utnyttjas som
reaktorbränsle.

För plutonium diskuteras i USA flera alternativa möjligheter:

tillverkning av blandoxidbränsle och användning i lätt-
vattenreaktorer eller snabba reaktorer

tillverkning av plutoniumbränsle blandat i ett inert mate-
rial

skyddsaktivera plutoniet genom neutronbestrålning följd
av slutlig förvaring i geologisk formation

förglasning och slutlig förvaring

transmutation i en saltsmältereaktor kombinerad med
protonaccelerator

transmutation med acceleratorteknik i kulbäddsreaktor.

Studier av alternativen sker från DOEs Plutonium disposition office
vid olika laboratorier och företag.

I USA finns varken kapacitet eller erfarenhet att tillverka och använda
blandoxidbränsle till skillnad från vad som är fallet i flera andra länder
(främst Ryssland och Frankrike).

Den av ANS (American Nuclear Society) i november 1994 tillsatta
panelen Protection and management of plutonium med 20 ledande
sakkunniga och med nobelpristagaren Glenn Seaborg som hedersord-
förande presenterade sina slutsatser i slutet av augusti i år, bl a
följande:

Plutoniet bör brännas i reaktorer och därmed inneslutet i
använt bränsle far man det snabbaste och effektivaste
sättet att nå icke-spridningsmålsätmingen. Materialet förs
in i det internationella systemet för safeguard.
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På lång sikt skall man inte betrakta plutonium i använt
bränsle som avfall utan soin värdefull energiråvara.

Panelen rekommenderade att USA ändrar policy och följer
Japan, Frankrike och andra länder och utnyttjar brider-
och andra avancerade reaktorer för att generera ren energi
i framtiden.

Vidare ifrågasatte panelen USAs nuvarande opposition
mot upparbetning och plutoniumåtercycling.

I Ryssland anser man i likhet med uppfattningen i Frankrike, Japan
och UK att plutonium är en värdefull råvara som bör utnyttjas i
reaktorbränsle. Hittills har detta skett i snabba reaktorer i Ryssland
men man kan förvänta sig att användningen utökas till LWR så som
redan skett i några andra europeiska länder såsom Frankrike, Tyskland
och Belgien.

Ett kort men informativt bidrag gavs vid GLOBAL 95 om de ryska
planerna att ta hand om vapenplutonium i samarbete med Frankrike.
Programmet går under namnet AIDA/MOX. Man noterar först att
USA hjälper till med att skapa lagringsfaciliteter för materialet. I
övrigt beskriver bidraget det rysk/franska samarbetet. Man avfärdar
andra alternativ än utnyttjande som energiråvara i form av MOX-
bränsle i PWR eller FR, acceleratorer eller nya reaktorkoncept.
Explicit innebär samverkan med Frankrike att man ska använda
plutoniet i nuvarande ryska reaktorer av typen WER 1000 (PWR)
och NP 600 (FR) och framtida reaktorer (WER och BN 800). Detta
innebär att hittillsvarande ryska erfarenheter att använda plutonium i
MOX-bränsle för FR utvidgas till PWR. Resultatet av hittillsvarande
insatser innebär att man kan bränna 250 - 300 kg per år i FR och PWR
med MOX i en tredjedel av härden (används f n i Frankrike). Senare
kan man öka till hela härdar med MOX. Konkret avser man att
återcykla i den BN 600 som är i drift och i fyra WER 1000 vid
Balakovo. överföringen av metalliskt plutonium till oxid kan ske med
minst fyra olika processer och sedan ska plutoniet överföras till en
homogen Pu/U-oxidblandning med 30 % Pu. Flera ryska och franska
organisationer undersöker de olika alternativen. En av linjerna väljs
sannolikt under 1996 och COGEMA och SGN har startat en design-
studie. IPPE i Obninsk och Minatom har påpekat att man bör prioritera
återcykling av de 30 ton plutonium som är tillgängligt från det civila
programmet.
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12 Säkerhet och miljö

12.1 Slutförvaring av använt bränsle och högaktivt avfall

En jämförelse av beräkningar av stråldoser i närheten av slutförvaren
för använt bränsle och högaktivt avfall i några länder har nyligen
publicerats av NÅGRA, som är den organisation i Schweiz som
ansvarar för att planera och ta hand om radioaktivt avfall. I bilaga N
ges prognostiserade stråldoser över en period på 10 millioner år. Alla
resultat ligger lägre än två tiopotenser under de gränsvärden som är
uppsatta för kärntekniska anläggningar och 3 -4 tiopotenser under
naturlig bakgrund. Jämförelsen omfattar tre studier, en vardera i
Sverige, Finland och Kanada av direktforvaring avseende bränsle samt
tre studier av högaktivt avfall, en från Japan och två från Schweiz.

I USA har rekommendationer nyligen utkommit från National Academy
of Science avseende säkerhetsregler för slutförvaret för använt bränsle i
Yucca Mountain. I förhållande till EP As (Environmental Protection
Agency) tidigare utgivna standard innebär de nya rekommendationerna
att man inte begränsar tiden till 10 000 år då kriterierna för högsta
stråldoser ska innehållas utan att kriterierna ska gälla utan tidsgräns
eftersom de högsta värdena kan uppträda längre in i framtiden än
10 000 år.

12.2 Dumpning av marina reaktorer i arktiska vatten

År 1992 blev det känt att Sovjetunionen dumpat stora mängder
radioaktivt avfall, bl a marina reaktorer med använt kärnbränsle, i
Barents hav och Karahavet intill Novaja Zemlia. Detta har skett under
perioden 1959 -1991 och det mesta bränslet dumpades innan
Londonkonventionen trädde ikraft (1972) och innan USSR blev
kontraktspart (1976).

IAEA etablerade 1993 en internationell studie för att utvärdera de
miljö- och hälsomässiga konsekvenserna av dumpningen. Studien
stöds av Londonkonventionens kontraktsparter och resultaten beräknas
rapporteras i slutet av 1996. Målsättningarna är dels att utvärdera
risker för hälsa och miljö och dels att undersöka och bedöma möjliga
skyddsåtgärder.

Den dumpade aktivitetsmängden är numer omkring 4 PBq (4-1015 Bq)
vilket är omkring en .tusendel av vad som släpptes ut till atmosfären i
samband med Tjernobylolyckan.
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Avfallet har på olika sätt isolerats med polymerer eller betong och när
läckage uppstår blir detta en långsam process. Under tiden avklingar
en hel del av det radioaktiva materialet.

I bilaga O anges dumpningsplatser och specifikationer på tid, plats,
aktivitetsmängd etc.

En gemensam norsk-rysk expertgrupp etablerades 1992 som har
genomfort expeditioner årligen for att identifiera dumpade objekt och
mäta eventuell förhöjd radioaktivtet. Samverkan sker även med LAEAs
marinlaboratorium i Monaco.

Resultaten hittills visar ingen förhöjd radioaktivitet utom i några
enstaka fall alldeles intill objekten. Mycket konservativa beräkningar
pekar på att framtida stråldoser kommer att bli mycket låga.

Detaljerade studier pågår för att göra realistiska bedömningar av
framtida läckagetakt och påverkan i såväl närzon som regionalt.

12.3 Omgivningseffekter vid elproduktion

Alla alternativ för elproduktion ger omgivningseffekter av olika slag.
Mot bakgrund av ökande elbehov och ökad omgivningsbelastning har
intresset ökat att utvärdera och jämföra påverkan mellan olika
produktionsalternativ. Sådana jämförelser har gjorts ad hoc av många
fristående forskare och organisationer specialiserade på systemstudier
som t ex HASA (International Institute for Applied Systems Analysis)
sedan flera decennier. Sedan några år har studierna systematiserats och
institutionaliserats. I mitten av 1992 initierades ett gemensamt projekt,
DECADES, mellan mer än tio stora internationella organisationer som
syftar till att skapa en databas och metodik för jämförande analys av
omgivningskonsekvenser. Bland dessa internationella organisationer
märks IAEA, EC, IIASA, OECD/NEA, OPEC, UNIDO, WMO,
UNEP och WHO (förkortningarna förklaras i bilaga E).

Projektets första fas under 1992 -1995 fokuserar på framtagning av
databaser och analytiska verktyg avseende elsystemplanering för
användning i nationella studier.

Det är förhoppningen att databaserna och de analytiska verktygen ska
bli värdefulla vid utbyggnaden av elsystemen i utvecklingsländerna.
De har fördelar att spegla en bred internationell concensus på området.
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I oktober i år hålls ett internationellt symposium om "Electricity,
Health and the Environment: Comparative Assessment in Support of
Decision Making" och där presenteras bl a resultat och verktyg från
DECADES-projektet.

Ett annat ambitiöst projekt på området genomförs av Oak Ridge
National Laboratory på uppdrag av DOE och i samverkan med CEC.
I april 1995 kom Rapport 8 med titeln Estimating Externalities of
Nuclear Fuel Cycles.

12.4 Strålrisker och allmänhetens uppfattning av dessa

Skillnader i allmänhetens uppfattning av stråhisker och vad experter
och forskare inom området kommit fram till diskuterades vid en stor
lAEA-konferens i oktober 1994 med deltagande av forskare, journa-
lister, politiker, myndighetsrepresentanter från 50 länder och nio
internationella organisationer.

Inbjudna experter presenterade översikter över viktiga vetenskapliga
fält såsom

vilka exponeringar vi utsätts för

vilka hälsoeffekter förväntas därav

vad vet vi om den psykologiska upplevelsen av strålrisker

vilka grundregler gäller för myndigheternas tillsyn över
strålexponeringen i samhället

Därefter följde ett antal fallstudier med redogörelser för hur myndig-
heter/experter bedömer några företeelser som spelar en viktig roll för
allmänhetens och mediernas föreställning om strålrisker. De viktigaste
var radon i bostäder, radioaktivt avfall, sena effekter av Japan-
bomberna och hälsoeffekter hos befolkningen runt Tjernobyl.

Representanter för media medverkade med bidrag och i begränsad
omfattning även vid diskussioner under den senare delen av
konferensen.
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Konferenslista

Internationella konferenser med anknytning till ny kärnteknik

D anger att konferensen bevakas på plats av Ny kärnteknik.

C anger att deltagande övervägs.

I anger att konferensen bevakas indirekt, t ex genom annat projekt
och som ger Ny kärnteknik tillgång till konferensmaterialet.

1994

Symposium on Space nuclear power studies.
9-13 January 1994, Albuquerque, New Mexico, USA.

Waste Management 94 (WM1 94).
Febr 27-March 3,1994, Tucson, Arizona.

The disposition of weapons grade plutonium and HEU.
8-11 March, 1994, Leesburg, Virginia.
(Proceedings har beställts).

Electricity in Europe 94.
Conference: 9th & 10th March, 1994. Workshops: llth March,
1994. Frankfurt.

Discussion Meeting on technology in the third millenium energy
session to include nuclear energy.
16-17 March, 1994 , London.

Nuclear energy in the 21st century.
14-15 April, 1994, Bath, UK.
(Proceedings finns tillgänglig).

ARS' 94 International Topical Meeting on Advanced Reactors D
Safety.
17-21 April, 1994, Pittsburgh.

4th International conference on Nuclear fuel reprocessing and waste D
management.
24-28 April, 1994, London.

IAEA TC-meeting Integral Design Concepts of Advanced I
Water-cooled Reactors.
16-20 May, 1994, Obninsk, Russian Federation.
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The 5th Annual International High-Level Radioactive Waste
Management. Conference & Exposition.
May 22 - 26,1994, Mirage Hotel, Las Vegas, NV.

Second international seminar on long-lived HLW transmutation and I
weapon-grade plutonium conversion based on proton acceleration.
May 23 - 27, 1994, Moscow, Russian Federation. (En del material
har erhållits via ryska gästforskare)

1994 High-Level Radioactive Waste Management Conference.
May 22 - 26, 1994, Las Vegas, Nevada.

Specialist meeting on selected containment severe accident D
management strategies.
13-15 June, 1994, Stockholm.

Fifth annual conference of Russian Nuclear Society. Nuclear Power D
and Industry, June 27 - July 1 1994, Obninsk, Russia

International Accelerator Transmutation of Waste Conference. I
July 18-22, 1994, Las Vegas.

SPECTRUM '94:Nuclear and hazardous waste management I
Conference.
14-18 Aug, 1994, Atlanta, Georgia, USA.

Nuclear power option. I
5 - 8 Sep, 1994, Vienna, Austria.

19th Annual Symposium of the URANIUM Institute. I
7 -9 Sep, 1994,London, UK.

European nuclear conference & exhibition. D
2 - 6 Oct, 1994, Lyon, France.

International meeting on Sodium cooled fast reactor safety. D
3-7 Oct, 1994, Obninsk, Russian Fedaration.

3rd international conference on Containment design and operation. D
19-21 Oct, 1994, Toronto, Ontario, Canada.

WRSM 1994. 22nd Water Reactor Safety Information Meeting. D
Oct 24 - 26, 1994, Bethesda Marriott Hotell, Maryland, USA.

International conference on radiation and society: comprehending D
radiation risk.
24 - 28 Oct, 1994, Paris, France.
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Probabilistic safety assessment for nuclear power plants. D
1 -2 Nov. 1994, London

Winter meeting of the American nuclear society.
13-18 Nov, 1994,Washington D.C, USA.

International meeting of the American nuclear society and the
European nuclear society.
10-15 Nov, 1994,Washington D.C, USA.

2nd Workshop on the Safety of Soviet-designed nuclear power
plants 12-13 Nov, 1994, Washington, D C , USA

IAEA Technical Committee Meeting on Development Status of
Modular High Temperature Reactors and their Future Role.
28 - 29 Nov, 1994, Petten, The Netherlands.

Nuclear Safety Progress.
30 Nov -1 Dec, 1994, London

International conference on spent nuclear fuel - challenges and
initiatives.
14-16 Dec, 1994, Sun Valley, Idaho, USA.

1995

12th Symposium on Space Nuclear Power and Propulsion; In- D
eluding Conference on NASA.
8-12 Jan, 1995, Albuquerque, New Mexico, USA.

WM95. "HLW, LLW, Mixed Wastes and Environmental
Restoration-Working Towards a Cleaner Environment.
Feb 26 - March 2, 1995, Tucson, Arizona.

Nuclear Energy Assembly.
20 April - 3 May, 1995, Washington D. C, USA.

3rd Joint International Conference on Nuclear Engineering
(ICONE-3)
23-27 Apr, 1995, Kyoto, Japan

International Conference TOPFORM '95 Theme: today's cost
competitive NPP for current and future safe operation.
24 - 28 April, 1995, Avignon, France.

1995 International High-Level Radioactive Waste Management
Conference "Progress Toward Understanding".
May 1-5, 1995, Las Vegas, Nevada.
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Nuclear Energy Assembly
7-10 May, 1995, Washington, D C, USA

Jahrestagung Kerntechnik '95. Annual meeting on nuclear
technology '95.
May 16-18, 1995, Nurnberg, Germany.

POWER-GEN '95 Europe
Themes: Electric Power Trends, Strategies and Finance;
Environment; Technology Trends in Generation; Operating plants.
16-18 May, 1995, Amsterdam, Netherlands

3rd Annual Conference on the Recycle and Reuse of Radioactive
Scrap Metal (Beneficial Reuse '95)
31 Jul-3 Aug, 1995, Knoxville, Tennessee, USA

Seminar on the Advancements in the Implementation of the New
Basic Safety Standards - Experience in Applying the 1990
Recommendations of the ICRP
14-18 Aug, 1995, Vienna, Austria

Post-SMIRT Seminar on the Small & Medium Sized Nuclear
Reactors and the Conference on the Future of Nuclear Energy
20-23 Aug, 1995, Gramado, Brazil

International conference on Environmental Radioactivity in the D
arctic
August 21 - 26, 1995, Oslo, Norway.

4th Seminar on Nuclear Plant Performance Improvment
23-24 Aug, 1995, Albuzuerzue, New Mexico, USA

7th International Conference on Energy Program Evaluation; Uses,
Methods and Results
23-25 Aug, 1995, Chicago, Illinois, USA

Special Meeting on the Peaceful Disposition of Weapons-Grade
Nuclear Materials
3-9 Sep, 1995, Berlin, Germany

International Conference on Advances in Operational Safety at
Nuclear Power Plants
4-8 Sep, 1995, Vienna, Austria

20th Annual Symposium of the Uranium Institute
6-8 Sep, 1995, London, UK
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International Conference on Chemistry and Migration Behavior of
Actinides and Fission Products in the Geosphere (Migration 95)
10-15 Sep, 1995, St Malö, France

International Topical Conference on the Evaluation of Fuel Cycle D
for Future Nuclear Systems, GLOBAL '95
11-14 Sep, 1995, Versailles, France

Workshop on Advanced Fuel Cycles
18-19 Sep, 1995, Villigen, Switzerland

International Topical Meeting on Safety of Nuclear Power Plants
(TOPSAFE '95)
24-27 Sep, 1995, Budapest, Hungary

16th Congress of the World energy Council
8-13 Oct, 1995, Makuhari, Japan

International Symposium on Electricity, Health and the
Environment: Comparative Assessment in Support of
Decisionmaking
16-19 Oct, 1995, Vienna, Austria

4th International Conference on High Levels of Natural Radiation
23-27 Oct, 1995, Beijing, China

International Conference on the European Pressurized Reactor ^
13-14 Nov, 1995, Strasbourg, France

International Conference on Health Consequences of the Chernobyl
and Other Radiological Accidents
20-23 Nov, 1995, Geneva, Switzerland

AGM "Non-electric Applications of Nuclear Energv"
IAEA
21-23 Nov 1995, Jakarta, Indonesia

International Conference on Probabilistic Safety Assessment j
26-30 Nov, 1955, Seoul, Republic of Korea

International Conference and Exhibition. Nuclear Plant Life
Management and Extension. American Nuclear society, The French
Section in co-operation with IAEA and AEN/NEA
November 27-30 1995, Nice, France
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1996

13th Symposium on Space Nuclear Power and Propulsion
7-11 Jan, 1996, Albuquerque, New Mexico, USA

International Waste Management Conference
25-29 Feb, 1996, Tucson, Arizona, USA

Technical Committee Meeting on "Advances in Heavy Water
Reactors"
IAEA
29 Jan-1 Feb 1996, Bombay, Indien

International Seminar on the Enhancement of Utilization of
Research and Test Reactors
Mar, 1996, Bombay, India

4th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE-IV)
10-14 Mar, 1996, New Orleans, Louisiana, USA

International Conference on Fast Reactors
Apr, 1996, France

International Conference on 'One Decade After Chernobyl:
Summing up the Radiological Consequences'
8-12 Apr, 1996, Vienna, Austria

International Symposium on Ten Years Terrestrial Radioecological
Research Following the Chernobyl Accident
21-24 Apr, 1996, Vienna, Austria

2nd International Conference on Accelerator-Driven Transmutation
Technologies and Applications
3-7 Jun 1996, Kalmar, Sweden

International Topical Meeting on Research Facilities for the Future
of Nuclear Energy
4-6 Jun, 1996, Brussels, Belgium

International Topical Meeting on Radioactive Waste (TOPSEAL
'96)
9-12 Jun, 1996, Stockholm, Sweden

1996 Annual Meeting of the American Nuclear Society
19-20 Jun, 1996, Reno, Nevada, USA
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International Conference on Probabilistic Safety Assessment and
Management
24-28 Jun, Crete, Greece

International topical meeting on advanced water reactors D
Sep, 1996, France

International Topical Meeting of Problems of Nuclear Reactor
Safety
4-8 Sep, 1996, Moscow, Russian Federation

International Conference on Deep Disposal of Radioactive Wastes
16-19 Sep, 1996, Winnipeg, Manitoba, Canada

International Conference on Storage in Nuclear Fuel Cycle
18-19 Sep, 1996, Manchester, UK

International Topical Meeting on Probabilistic Safety Assessment
(PSA) '96
22-26 Sep, 1996, Park City, Utah, USA

Symposium on Reviewing the Safety of Existing Nuclear Power
Plants
7-11 oct, 1996, Vienna, Austria

International Symposium on the Environment and Nuclear Energy
14-18 Oct, 1996, Beijing, China

International conference on Uranium Extraction (UREX '96)
22-25 Oct, 1996, Beijing, China

1997

Diplomatic Conference on a Convention on the Safety of
Radioactive Waste Management

International Conference on the Health Effects Attributable to Low
Radiation Doses

Symposium on Nuclear Fuel Cycle and Reactor Strategies -
Adjusting New Realities

Symposium on Prospects for Desalination of Seawater with Nuclear
Energy

GLOBAL'97 International Conference on Future Nuclear Systems C
October 5-10, 1997, Yokohama, Japan
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FÖRTECKNING AV RAPPORTER JULI 1994 - JUNI 1995
INOM NY KÄRNTEKNIK

LUNDELL, B
Snabba bridreaktorer. Läge 1994
Studsvik Eco & Safety AB (ES-94/40)

DEVELL, L et al
Bevakning av Ny kärnteknik. Sammanfattning och översikt 1994.
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-94/41)

PERSSON, H
Översikt över det tyska kärnkraftsprogrammet.
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden, (ES-94/42)

CONDÉ, H., BÄCKLIN, A., CARIUS, S.
The Los Alamos Concept for Accelerator-Driven Energy Production and
Transmutation of Nuclear Waste
UU-NF 94#12, Dec. 1994, Uppsala University Neutron Physics Report,
Uppsala, Sweden

DEVELL, L
Teknikbevakning inom Ny kärnteknik. Verksamhetsplan 1994/95 och
inriktningen därefter
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-94/43)

ROLANDSSON, S
Reserapport från ENC'94, Lyon, October 94, European Nuclear Society
(ENS) Congress
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-94/50)

HELLSTRAND, E
Rapport från "International Topical Meeting on Sodium Cooled Fast Reactor
Safety", Obninsk, Ryssland 3-7 oktober 1994
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-94/53)

SHEN,K
Deltagande i Konferensen: Probabilistic Safety Assessment for Nuclear
Power Plants i London, 1-2 november 1994
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-94/55)

HEDGRAN, A
Rapport från deltagande i lAEAs konferens "Radiation and Society:
Comprehending Radiation Risks", Paris 24-28 Oct 1994
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-94/56)
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DEVELL, L
Reserapport från konferenser i Albuquerque 8-12 januari 1995 om bl a
nukleära tillämpningar i rymden och acceleratordrivna
transmutationsteknologier
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-95/5)

ERIKSSON, T
Reserapport från "Advisory Group Meeting on Technical Feasibility and
Reliability of Passive Safety Systems" 21-24 Nov 1994 i Jiilich
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-95/11)

IGNATffiV, V., FEINBERG, O., MOROZOV, A and DEVELL, L
Advanced Nuclear Reactor Types and Technologies
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (STUDSVIK/ES-95-10)
Part I Reactors for Power Production
Part II Heating and Other Reactor Applications

DEVELL, L
Acceleratorbaserad kraftproduktion och transmutation av radioaktivt avfall
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden Overheadkopior (ES-95/16)

DEVELL, L
Studiebesök vid Sellafield och Sizewell 6-9 april 1995.
Reserapport (ES-95/27)

AGGERYD, I et al
Hur utvecklar andra länder kärnkraften. Sammanfattningar av föredrag vid
seminarium 25 april 1995.
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-95/28)

GAGARINSKI, A. Y
The nuclear power program in Russia and selected advanced nuclear
applications.
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-95/35)

NILSSON, L
Reserapport från "The Third International Conference on Containment
Design and Behaviour", 19-21 oktober 1994 i Toronto, Kanada, samt från
"22nd Water Reactor Safety Information Meeting", 24-26 oktober i
Bethesda, Md, USA.
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-95/23)

PEDERSEN, T
Utveckling av nya, säkra, användarvänliga ekonomiska lättvattenreaktorer.
Overheadkopior.
Studsvik Eco & Safety AB, Sweden (ES-95/37)
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Bilaga D. l

Några effekt- och energisorter

Prefix

k kilo
M mega
G giga
T tera

1000 = 103

l 000 000 = 106
109
1012

Effekt

l kW
l MW
1GW
1TW
IMWt
IMWe

1000 W
1000 kW
1000 MW
1000 GW
l MW termisk effekt
l MW elektrisk effekt

I ett kärnkraftverk med verkningsgraden 33.3 % är den elektriska
effekten en tredjedel av den termiska.

Energi

l kalori (cal) =
l joule (J)
U
l kWh
IGWh
ITWh

4.196 J
0.239 cal
IWs
3 600 000 Ws
1000 MWh
1000 GWh

l toe (ton olje-
ekvivalenter) =
l Gtoe

ca 11.7 MWh
ca 11 700 TWh
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Internationella organisationer inom energi- och kärnkraft-
området

IEA
International Energy Agency är en autonom organisation som bildades
1978 inom ramen för OECD for att implementera ett internationellt
energiprogram. Syftena med IEA är:

samarbete mellan medlemsländerna for att reducera det
omfattande beroendet av olja genom åtgärder for energis-
parande och effektivisering, utveckling av alternativa
energikällor och FoU inom energiområdet.

samarbete för åtgärder som främjar stabil energimarknad
och oljeforsörjning

WEC
World Energy Council bildades 1924 och har medlemskommittéer i
100 länder. Dess syfte är att främja uthållig tillgång och användning av
energi för största nytta for alla. För speciella uppgifter tillsätts en
kommission. 1993 utkom kommissionsrapporten Energy for tomor-
row's world - the realities, the real options and the agenda for achie-
vement. Rapporten redovisar trender och prognoser for energiför-
brukningen regionalt och globalt.

IAEA
International Atomic Energy Agency, IAEA, som är FNs atomenergi-
organ, arbetar framfor allt med:

icke-spridning (NPT) och safeguard

standarder for reaktorsäkerhet och transporter av radioak-
tivt gods

granskning av driftsäkerheten vid kärnkraftverk

tillämpning av strålning inom medicin, jordbruk och växt-
förädling.
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NEA
Nuclear Energy Agency (NEA) är OECDs atomenergiorgan sedan
1972. Ett omfattande samarbete mellan nationella reaktorsäker-
hetsmyndigheter sker inom NEAs kommitté CNRA (Committee on
Nuclear Regulatory Actvities), for ökad säkerhet i kärntekniska an-
läggningar inom CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installa-
tions), for avfallsfrågor inom RWMC (Radioactive Waste Manage-
ment Committee) och för strålskydd inom CRPPH (Committee on
Radiation Protection and Public Health).

Samtliga OECD-stater i Europa samt Australien, Japan, Kanada, USA,
Syd-Korea och Mexico, totalt 25 stater, är medlemmar i NEA. EU-
kommissionen deltar också direkt i NEAs arbete. Tjeckien kommer att
bli ny medlem i OECD.

Euratom
Euratom är EUs atomenergiorgan med ett formellt sett vidsträckt an-
svarsområde. Euratom är samordnare av EU-ländernas safeguard-re-
dovisning till IAEA. Euratom svarar också för ett gemensamt forsk-
nings- och utvecklingsarbete på kärnenergiområdet.

WANO
Kärnkraftföretagen samarbetar globalt i reaktorsäkerhetsfrågor inom
WANO, World Association of Nuclear Operators. Praktiskt viktigt är
WANOs omfattande systematiska arbete med incidentrapportering och
erfarenhetsåterföring. Systemet omfattar samtliga kärnkraftaggregat i
världen.

IIASA = International Institute for Applied Systems Analysis
OPEC = Organisation of Petroleum Exporting Countries
UNIDO = United Nations Industrial Development Organisation
WMO = World Meteorological Organisation
UNEP = United Nations Environmental Programme
WHO = World Health Organisation

Några organisationer i USA

NASA = National Aerodynamics and Space Administration
DOE = Department of Energy
DOD = Department of Defense
NRC = Nuclear Regulatory Commission
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Argentina
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
China
Czech Republic
Finland
France
Germany
Hungary
India
Iran
Japan
Kazakhstan
Korea, Rep. of
Lithuania
Mexico
Netherlands
Pakistan
Romania
Russian Federation
South Africa
Slovak Republic
Slovenia
Spam
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Ukraine
USA

World total'

' The total mcludesTaiwan.

In opera;

No. of units

2
7
1
6

22
3
4
4

56
21

4
g

49
1

10
2
2
2
1

29
2
4
1
9

12
5

34
15

109

432

tWM

Total net MWe

935
5527

626
3538

15755
2100
1 648
2310

58V493
22657

1 729
1493

38875
70

8170
2370
1 308

504
125

19843
1 842
1 632

632
7105

10002
2985

11 720
12679
98784

340 347

Under

No. of units

1

1

2

4

5
2
5

6

1

1
5
4

4

1
6
1

48

csnsiructicn

Total net MWe

692

1245

1824

5810

1 010
2392
4799

4820

654

300
3250
3375

1552

1 188
5700
1 165

38876

China wtiere six reactors totalling 4890 M We are m operation.

Bilaga F.I

Nuclear power
status around
the world

Lithuania
France

Belgium
Sweden

Slovak Republic
Bulgaria
Hungary
Slovenia

Switzerland
Rep. of Korea

Spain
Finland ". . _'

Germany " "
Ukraine

Czech Republic
Japan ._

United Kingdom • .... __
United States 2

Canada "" " 19.0
Argentina "• 13.77%

Russia " " " "" " 11.39%
South Africa 5.69%
Netherlands 4.86%

Mexico 3.50%
China"- 1.49% ' ' - .
India 1.37%

76.37%
75.29%

55.77%
' 51.13%

' ' 49.05%
45:63%

" " " 43.73%
38.01%

" 36.84%
'" ' 35.48%

34.97%
29.51%

29.33%
28.85%

28.22%
27.20% . Note: Percentages are as of

25.79% end December 1994. Other
1ĵ s% countries generating a share of
% their electricity from nuclear

power include Pakistan,
Kazakhstan and Brazil.

Additionally, the share of
nuclear generation was 33.5% . .

" • • • • . in Taiwan, China. .

Nuclear share
of electricity
generation in
selected
countries

Antal kärnkraftverk och andel kärnkraft i olika länder i slutet av 1994.
Källa: IAEA Bulletin,2/1995
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Nuclear installed capacity (net GWe) Capacité nucléaire tnstallee (GWe nets!
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Istallerad kärnkraft och prognos för OECD
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Bilaga H. l

1985 1990

Tillväxttrender inom OECD avseende BNP (GDP), energi- och
elförbrukning

5.0

1.0

1970=1

electricity.

1975 1980 1985 1990

Tillväxttrender i utvecklingsländerna avseende BNP (GDP), energi- och
elförbrukning
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Bilagal, l

IAEA-CN-59/32

Belgium

Canada (central)

China (east)

Czech and Slovak
Republics

Rnland

France

Germany

Hungary

India

Japan

Korea, Rep. of

United Kingdom

USA (midwest)

Nuclear

Coal fired

Gas
combined
cycle

Discount rate: 10%

w///r////////////^^^^

w//////////////////////////////////////////////

W////tf//////////////^^^^

W//////^//////////M^^^

W7///W///////////M^^^^
' - - i

0 20 40 60 80 .
Generation cost (US mills per kW-h)

100

Produktionskostnader för el i olika länder

Källa: NEA-IEA-IAEA, Dec 1993
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Nuclear power outlook

Nuclear power is expected to grow at a modest but steady pace over the next 15 years under prevailing
restrictive conditions, based on recent estimates prepared by the IAEA's Planning and Economic Studies
Section, Division of Nuclear Power. Growth could be much more robust if some obstacles—including financial
contraints, low electricity demand in industrialized countries, and negative public attitudes in some countries —
evolve in a positive direction. The graph below illustrates the range of projections.

wn
o

in

Year

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

200S

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total Net Capacity
MW(e)

Low

340.347

345.153

349,398

355.936

362.737

364,760

366,729

368.644

374.087

377.362

379.780

382.444

383.913

385.586

387.768

389.460

391.036

394,159

392.393

383.273

377.847

368.671

High

340.347

346,103

352.019

359.186

364.520

368.396

375,242

381.803

391,618

399.606

406.531

415,888

427,527

438.759

448.497

459.525

475.535

483.337

493.005

502.447

509.231

515.539
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Reactors in operation

Type

PWR

PWR

PWR

Total units: 3

Name

Qinshan 1

Guangdong 1

Guangdong 2

Output

SOOMWe

SOOMWe

900MWe

Location

Qinshan, Zhejiang

Dakeng, Daya Bay

Dakeng, Daya Bay

Contractor

SNERDI

Framatome/GEC Alsthom

Framatome/GEC Alsthom

Total output 2100MWe

Reactors under construction or planned

Type

PWR

PWR

PWR

PWR

WER

WER

PWR

PWR

PWR.

PWR

PHW

PHW

PHW

PHW

PHW

PHW

PHW

PHW

PHW

PHW

PHW

PHW

PWR

PWR

Total units: 24

Name

Qinshan 2

Qinshan 3

Guangdong 3

Guangdong 4

Wufangdian 1

Wufangdian 2

Donping 1

Donping 2

Donping 3

Donping 4

Yangjiang 1

Yangjiang 2

Yangjiang 3

Yangjiang 4

Yangjiang 5

Yangjiang 6

Shanqian 1

Shanqian 2

Shanqian 3

Shanqian 4

Shanqian 5

Shanqian 6

Hainan Island 1

Hainan Island 2

Output

SOOMWe

SOOMWe

lOOOMWe

1 DOOM We

lOOOMWe

lOOOMWe

lOOOMWe

lOOOMWe

lOOOMWe

lOOOMWe

SOOMWe

600MWe

GOOMWe

600MWe

GOOMWe

SOOMWe

SOOMWe

SOOMWe

600MWe

600MWe

600MWe

GOOMWe

350MWe

350MWe

Total output:

Location

Zhejiang

Zhejiang

Daya Bay

Daya Bay

Liaoning Province

Liaoning Province

Guangdong Province

Guangdong Province

Guangdong Province

Guangdong Province

Yangjiang

Yangjiang

Yangjiang

Yangjiang

Yangjiang

Yangjiang

Shanqian

Shanqian

Shanqian

Shanqian

Shanqian

Shanqian

Hainan Island

Hainan Island

17,100MWe

Contractor

Framatome/GEC Alsthom

Framatome/GEC Alsthom

Framatome/GEC Alsthom

Framatome/GEC Alsthom

Russia/SNERDI

Russia/SNERDI

Framatome/GEC Alsthom

Framatome/GEC Alsthom

Framatome/GEC Alsthom

Framatome/GEC Alsthom

CANDU

CANDU

CANDU

CANDU

CANDU

CANDU

CANDU

CANDU

CANDU

CANDU

CANDU

CANDU

SNERDI

SNERDI

O Mar/to Milivojevic. 1994. All rights reserved.

As part of China's drive to diversify away from fossil fuels, 24 reactors are currently being built or are planned. With such activity, western
nuclear equipment suppliers are expecting fresh orders. Just recently. Atomic Energy of Canada formally entered into discussions with the
China National Nuclear Corporation to supply two 700MWe CANDU 6 power plants, valued at close to $3.5 billion.

Planerad kärnkraftutbyggnad i Kina
Källa: ATOM 437 Jan/Febr 1995
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Advanced Reactors

T,he world population has nearly doubled over the
last three decades and will continue to increase. Cur-
rent estimates forecast that by 2020 there will be about
8,1 billion people living on this planet, with nearly 90%
of the population increase taking place in developing
countries. In these countries, current electricity con-
sumption per capita, which may be used as an indicator
of standard of living, is very low, one or two orders of
magnitude lower than in the industrialised countries.
In addition to many urgent needs, such as food, clothes,
accommodation and work, availability of energy is an
important prerequisite for socio-economic develop-
ment in all parts of the world.

Depending on the geographic location and the
level of industrialisation, final energy is consumed
in different forms: as electricity, for transport, or as
heat. Among the different energy supply alterna-
tives that countries may choose, nuclear power rep-
resents one of the few options that provide a means
to produce energy in all forms, i.e. as electricity,
low and high temperature process heat, and process
steam, both economically and under environmen-
tally acceptable conditions. Environmental con-
cerns about the effects of burning fossil fuels for
energy production have stimulated interest in low-
polluting energy sources. Further development and
deployment of nuclear power may thus appear an
attractive option to some nations for contributing to
a long term, safe and reliable energy supply.

Over the past three decades, thousands of reac-
tor-years of operating experience have been accumu-
lated with current economic and reliable nuclear
energy systems. New generations of nuclear power
plants have been, or are being, developed, building
upon this background of success and applying lessons
learned from the experience of operating plants; hence,
the new, advanced designs are anticipated to become
even more safe, economic and reliable than their prede-
cessors.

Advanced designs generally incorporate im-
provements of the safety concepts, including,
among others, features that will allow operators
more time to perform safety actions, and that will
provide even more protection against any possible
releases of radioactivity to the environment. Up-
graded designs may also include introduction of
passive safety features that are based on natural
forces, such as convection and gravity, making

safety functions less dependent on active systems
and components like pumps and valves.

Great attention is paid to making new plants
simpler to operate, inspect, maintain and repair, thus
increasing their overall cost efficiency. In the event of
disturbances and accidents, largely digitalised control,
monitoring and protection systems will automatically
bring the plant back to normal conditions or to a safe
shutdown state, without operator action. Typical de-
sign objectives imply that safety actions by the opera-
tors shall not be needed within at least 30 minutes,
leaving them time to assess the situation carefully
before acting. Increased thermal inertia in the reactor
system and reduced core power densities are two such
design retoted factors.

With respect to passive safety features, their
function will normally also be independent of power
supply, (at least following an initiation of the function),
by utilisation of thermal hydraulic phenomena, such as
density differences due to different temperatures, and
elevated water reservoirs, e.g., to permit coolant flow
to the reactor system by gravity to top up coolant levels.

Development of a new reactor design is a costly
and demanding task that requires a lot of resources. To
overcome this problem, co-operation, on a national or
international level, has frequently been established,
and the advantages of pooling resources in develop-
ment projects have been demonstrated. As an interna-
tional forum for exchange of scientific and technical
information, the International Atomic Energy Agency
(IAEA) is playing a major role in this context, bringing
together experts for a world-wide exchange of infor-
mation about national programmes and co-ordinating
research programmes for advanced reactor develop-
ment projects.

Advanced designs
One alternative for meeting future energy needs

is to gradually increase the deployment of nuclear
energy by introducing advanced designs into the en1

ergy supply systems throughout the world. In this
context, it may be noted that an advanced design is
characterised as a plant design of current interest or
merit but which has not yet been constructed or oper-
ated; such advanced designs, in tum, can be divided
into evolutionary and developmental designs. An
evolutionary design is a descendant from an existing
plant design featuring design improvements and

ww\ld95\0920-8 en
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modifications based on feedback of experience and
incorporating new technological achievements; an
evolutionary plant design at most requires engineering
and confirmatory testing prior to commercial deploy-
ment. A developmental design, on the other hand, will
incorporate more significant departures from existing
plant designs, and may require also construction of a
demonstration plant and/or prototype plant prior to
large-scale commercial deployment. A developmen-
tal design that incorporates radical changes in the
design may be called an innovative design, which thus
represents a special sub-category of developmental
designs.

Advanced designs presently under development
comprise three basic types:

• water-cooled reactors:

• fast reactors: and

• gas-cooled reaciors.

which are discussed further below.

Water-cooled reactors

Water-cooled reactors are characterised by the
use of water as moderator and coolant; light water
reactors (LWRs) utilise ordinary' "light" water (H2O)
and heavy water reactors (HWRs) use heavy water
(D2O), at least as moderator. In heavy water, the
hydrogen atoms (Hz) have been replaced by deuterium
(D:), a heavy isotope of hydrogen.

Some 330 LWR plants are currently operating
throughout the world, representing about 75% of all
nuclear power plants in operation. This type of reactor
has been operating for more than 35 years. Continual
upgradings and evolutionary improvements of the
LWR plant designs have formed the basis for the
development of advanced LWR plant (ALWR) de-

signs, of both boiling water reactor (BWR) and
pressurised water reactor (PWR) types.

Both large and medium size reactors arc being
developed; the former would to a large extent repre-
sent extensions of existing designs, whereas the
smaller typically would enhance the use of passive
safety features to achieve plant simplification and
savings in order to become cost competitive in spite
of the smaller size. Some developmental designs, in
particular innovative designs, like the Swedish PIUS
PWR, incorporate safety functions of a different na-
ture compared with the traditional safety features of
existing designs, e.g., self-protective functions for
reactor shutdown in the event of unacceptable oper-
ating conditions and for reliable removal of the decay
heat (the heat developed in the fuel after shutdown)
from the reactor core.

Fuel improvements have steadily been im-
plemented in operating plants over the years;
e.g., enhanced use of burnable absorbers in the
fuel and increased fuel burnup have yielded sub-
stantial reductions in uranium consumption,
some 20% compared with the INFCE (Interna-
tional Fuel Cycle Evaluation) study of
1978/1979.

Recycling of plutonium through mixed oxide
(MOX) fuel has become commonplace in a number
of countries, such as France, Germany and Switzer-
land, and several other countries may follow.

Advanced designs will normally try to take full
advantage of progress in the fuel field; their core
designs will be optimised taking into account advanced
burnable absorber strategies and extended fuel bur-
nups. Many of them will have the capability of opera-
tion with up to 100% MOX fuel in the core.

Large size units:
ABWR
APWR
BWR 90
EPR

System 80+

Some examples of advanced LWR designs

developed by General Electric Co (GE), USA, together with Hitachi & Toshiba Japan
developed by Westinghouse (W), USA, together with Mitsubishi, Japan
developed by ABB Atom, Sweden
developed by Nuclear Power International (NPI), a joint company of Framatome, France

and Siemens, Germany
developed by ABB Combustion Engineering Nuclear Power, USA

VVER-1000 (V-392) developed by Alomenergoproject and Gidropress, Russia

Medium size units:
AP-600
AC-600

PWR with enhanced passive safety features - developed by W, USA
PWR with enhanced passive safety features - developed by China National Nuclear

Corporation
MS-600 PWR with a "hybrid" type safety system - developed by Mitsubishi, Japan
SBWR BWR with enhanced passive safety features - developed by GE. USA
VVER-500/600 (V-407) PWR with passive features - developed by Atomenergoproject and Gidropress, Russia
ISIS innovative, developmental type PWR - developed by Ansaldo. Ualy
PIUS innovative, developmental type PWR - developed by ABB Atom, Sweden
SPWR innovative; developmental type PWR - developed by JAERI and IHI. Japan
VPBER-600 innovative, developmental type PWR - developed by OKMB, Russia
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Estimated world energy consumption (in exajoules)
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Source: Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2015, IAEA (July 1994)

120

HVVR plants account for some 7% of all oper-
ating nuclear power plants; most of them are CAN-
DUs, the Canadian pressure tube reactor design.
Most such plants have operated safely, reliably and
competitively from the i n i t i a l start-up.

Design improvements on the CANDU type
reactors focus on enhancing plant safety, increas-
ing plant l i fe t ime to as much as 100 years, simpli-
fying replacement of all components that cannot
be designed for such a service l ifetime, shortening
construction time, and producing electricity at
costs that are competitive wi th other energy
sources (e.g. brown coal).

Fust reactors

Fast reactors use "fast" neutrons for sus-
taining the fission process, in contrast to water-
and gas-cooled reactors that use "thermal" neu-
trons. Fast reactors are also commonly known as
breeders since they produce fuel, as well as con-
suming it. Plutonium breeding allows fast reactors
to extract sixty times as much energy from ura-
nium as thermal reactors do, which may make
them economical and advantageous for countries
which lack abundant uranium resources. In-
creased deployment of nuclear power in the dec-
ades to come would likely lead to a depletion of
uranium resources, and use of breeder reactors to
produce fissile material may become necessary
wi th in the next half century.

In the fast neutron spectrum present in such
reactions, all transuranic elements become fission-
able, and therefore, fast reactors may also contribute
to burning of plutonium, arising from operation of
other types of reactors and from the dismantling of
nuclear weapons, and to decreasing the total inven-
tory of transuranics inside the "macro-system" by
transmuting them to energy and fission products;
fuel reprocessing and recycling in fast reactors
would allow "burning" of the very long-lived trans-
uranic radioisotopes, vastly reducing the required
isolation time for high-level waste.

The fast reactors are normally cooled by
l iquid metal (sodium) and are therefore called
l iquid metal-cooled fast reactors (LMFRs).
Successful LMFR plants have been designed,
constructed and operated, e.g. the BN-600 in
Russia, the 1200 M We Superphenix in France,
and the 280 MWe Monju in Japan.

The further development of fast reactors is
focusing on revised safety and economic re-
quirements for the next generation of nuclear
power plants. Work is also cont inuing on im-
proving fuel bu rnup and the fuel recycling tech-
nology to reduce the amounts of radioactive
waste produced at plants.

A number of different types of LMFRs are
being studied, as well as wider use of passive sys-
tems for further safety; examples are the BN-SOOM
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A number of different types of LMFRs are
being studied, as well as wider use of passive sys-
tems for further safety; examples are the BN-SOOM
in Russia, the DFBR in Japan, and the PFBR in India.
There is also an advanced LMFR design in small and
medium power range, developed by General Electric
in the USA. This ALMR concept incorporates pas-
sive safety features, and includes waste management
and reprocessing facilities, as well as fuel manufac-
turing at the plant site, forming a single "nuclear
park" to minimise the risk of proliferation of.fissile
materials. Other advanced fast reactors include the
European fast reactor (EFR) which may become
widely used for recycling of plutonium and electric-
ity production.

Gas-cooled reactors

High-temperature gas-cooled reactors
(HTGR) have been under development for a long
period of time, and a number of prototype or dem-
onstration plants have been built, but without com-
plete success in operation. The HTGR is basically a
graphite moderated reactor with a gas (helium) as
the coolant. The inert He gas and a special fuel
design make it possible to operate at temperatures
considerably above those in water-cooled reactors,
and this, in turn, makes it possible to produce steam
at a much higher temperature (and pressure) for
supplies to conventional steam turbine generators,
yielding a much improved thermal efficiency of the
plant, or to produce high-temperature process heat
for special applications.

In recent years, development has focused on
small, modular units, since experiments and analy-
ses have shown that such units can achieve an ex-
ceptional degree of self-protection.

HTGR fuel is not contained in fuel pins clad
in metal as in LWR and LMFBR fuel, but in fuel
particles. The particles are about 0,2-0,6 mm in size
and consist of a mixture of oxide or carbide uranium
or thorium or uranium/thorium. In order to retain
fission products, each particle is enclosed by several
coatings of ceramic material with a high temperature
stability. The particles are homogeneously dispersed
in a graphite matrix that is subsequently compressed
to spherical elements, pebbles, or in the form of rods,
filled into fuel channels of a multi-hole graphite
block. The particles remain intact and retain virtu-
ally all fission products up to a temperature of about
1600 °C. They do not melt at a given threshold
temperature and fail only gradually under accident
conditions; hence, a sudden release of fission prod-
ucts cannot occur.

Further HTGR development will concentrate
on improved plant performance and life extension
studies. With respect to the former, much effort is
currently devoted to the so-called gas-turbine-cycle
in which high temperature gas is conveyed directly

to a gas turbine, yielding very high thermal effi-
ciency and promising low energy cost, and to pro-
duction of very high temperature process heat.

The IAEA and advanced reactor develop-
ment

Increasing concerns about the environmental
impact of burning fossil fuels have led to renewed
international interest in nuclear technology. Na-
tional development programmes have been supple-
mented by international efforts in advanced reactor
development, particularly for those with innovative
features. Technical programmes and projects of the
IAEA in this field focus on enhanced safety, in-
creased reliability, improved economic efficiency,
public understanding, and the possible introduction
of advanced reactors.

International working groups

Agency activities in the area of development of
advanced designs are co-ordinated by three interna-
tional working groups which meet periodically to dis-
cuss and exchange information on national
programmes, to identify areas of common interest for
co-operation and to advise the Agency on its technical
programmes and activities, including the estab-
lishment of co-ordinated research programmes. The
activities of the groups also include workshops on
topics related to the development of advanced designs.

Technical assistance programmes

Through its technical assistance programmes,
the Agency helps developing countries establish the
expertise needed to incorporate advanced reactor
technologies into their own research programmes by
providing expert advice, training, fellowships and
special equipment and research. For countries inter-
ested in developing research programmes, the IAEA
publishes reports on the status of advanced designs
development.

Trends

Advanced nuclear reactor designs derive ad-
vantage from the extensive operating experience
gained from current systems and results of world-
wide research and development, the aim being to
provide very safe, reliable and economical nuclear
power plants, which will also be friendly to the
environment.

Improved reactor systems and increasing pub-
lic awareness and concern about global warming and
environmental pollution have led national decision
makers to look more closely at the nuclear option for
their future electricity generation mix. Successful
use of nuclear power in the years to come does not
depend only on technical excellence: understanding
and acceptance both by the public and by national
authorities are an absolute prerequisite.
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Calculated individual doses from performance assessments
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Key characteristics of the disposal systems considered in the performance assessments

Sweden
SKB 91"

Finland
TVO 92"

Canada
AECL 94"

Japan Switzerland
H-3 Kristallin-l and PC 85

; Waste/spent fuel
I type"

Spent fuel
PWR & BWR

Spent fuel
BWR

Spent fuel
CANDU

Vitrified waste Vitrified waste

Total inventory
considered
in assessment Sl

Canister type

Typical content

Emplacement

Buffer material
and thickness

Repository depth
below ground level

Host rock

Overlying geo-units
or discharge zone

8750 tU
contained in

5830 canisters

Copper with
cast lead fill

1.5tU

In individual
deposition holes

from drifts

Bentonite clay
35 cm radially
150 cm above

600 m

Granodiorite

Discontinuous
moraine, peat

and lakes

1840 tU
contained in

1150 canisters

Composite Cu-steel
with granular fill

1.6tU

In individual
deposition holes

from drifts

Bentonite clay
35 cm radially
150 cm above

500m

Migmatic gneiss
or granite

Discontinuous
moraine, peat

and lakes

: 62,000 tU
contained in

101,000 canisters

Thin-walled Ti
with glass bead fill

1.6tU

In individual
deposition holes

from drifts

Bentonite clay
25 cm radially
-150 cm above

500m

Granite

Discontinuous
moraine, peat

and lakes

Wastes from
around 50,000 tU

contained in
-40,000 canisters

Massive cast
steel canister

1.3tu"

Probably centrally
in disposal tunnel

Bentonite clay
98 cm radially
3 m between

canisters

1000m

Not decided

Not yet known

Wastes from 3730 tU
contained in

2700 canisters "

I

Massive cast
steel canister

1.4tu"

Centrally in
disposal tunnel

Bentonite clay
138 cm radially
3 m between

canisters

-1000 m

Gneiss or
granite

Thick Mesozoic sedi-
ments over site,
gravels in Rhine

valley discharge zone

SKB=Svensk Kärnbränslehantering AB; 2 TVO=Teollisuuden Voima Oy; ] AECL=Atomic Energy of Canada Limited
PWR = Pressurised water reactor; BWR=Boiling water reactor; CANDU = Canada Deuterium Uranium
Inventories considered in assessment, which may differ from quantities considered in general waste management concepts
120 GW(e) scenario considered in Kristallin-l; 7860 tU in 5900 canisters considered in Project Gewähr (240 GW(e) scenario)
Vitrified wastes corresponding to arisings from given amounts of uranium fuel

TABLE 1

The key characteristics of the
disposal systems for high-level
waste (Japan, Switzerland) and

for spent fuel without reprocess-
ing (Sweden, Finland, Canada).

Specifikationer av avfallet i olika länder som ligger till grund för stråldosberäkningar.

ww\ld95\0920-9 en
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Sea disposal of
radioactive waste
in the Arctic Seas

by the former
Soviet Union and

Russia

70

Reactors
containing

fuel

M
Solid low

level
waste

A
Reactors
without

tuel

Liquid low
level

waste

40°

Platser vid Novaya Zemlya där Soviet och Ryssland dumpat marina
reaktorer, använt bränsle och avfall

Källa: IAEA Bulletin, 2/1995
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Site

Abrosimov Fjord

Tsivolka Fjord

East Novaya
Zemlya Trough
Stepovoy Fjord
Techeniye Fjord
Total

Year of
dumping

1965

1966
1967

1972

1981
1988

Depth of
dumping
(meters)

20(10-15)
20(10-15)

20
20
50

300

50 (30)
35-40

Factory
number

285
901
254
260

OK-150

421

601

538

Dumped unit '

Reactor compartment
Reactor compartment
Reactor compartment
Reactor compartment

Reactor compartment and
a box containing fuel

Reactor

Submarine
Reactors

Number of reactors

Without
spent

nuclear
fuel

1

2
2
3

-

-

2
10

Contain-
ing

spent
nuclear

fuel

1
2

0.6
1

2
-

6.6

Total activity (PBq)

Initial
data

At the
time of '

dumping

29.6
14.8

*

*

*

3.7
29.6

7.4
*

89

further studies

At the
time of

dumping

11.6
2.95
0.093

0.044

19.5

1.05

1.72

0.006

37

1993/94

0.655
'0.727
0.009

0.005

2.2

0.293

0.838

0.005

4.7

Notes: The initial data on total activity were provided to the IAEA in May 1993 by the Russian Federation; the data were revised following further studies within the
framework of IASAP. The data on depths of dumping were provided in May 1993 by the Russian Federation; the data in parenthesis were obtained during joint
Norwegian-Russian scientific cruises in 1993 and 1994.

* Reactors without spent fuel, not more than 3.7 PBq total.
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Data for marina reaktorer som dumpats vid Novaya Zemlya Källa: IAEA Bulletin, 2/1995
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