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1.

INLEDNING

I denna rapport lämnas en redogörelse för de
FoU-arbeten med anrikning av uran som sedan
mitten av 60-talet bedrivits inom AB Atoirenergi
(nuvarande Studsvik Energiteknik A B ) . Rapporten
har tillkommit med anledning av statsmakternas
beslut om en avveckling av dessa arbeten under
budgetåret 1977/78 och innehåller även en översikt av den internationella utvecklingen av
anrikningstekniken samt en analys av förutsättningarna för en eventuellt fortsatt svensk : oUverksamhet på anrikningsområdet.
Rapporten består av tre delar. I den första
delen redogörs för det nuvarande läget på anrikningsområdet i olika länder. De anrikningsmetoder som behandlas är gasdiffusion, dysprocessen, centrifugmetoden, kemiskt utbyte och
anrikning m&d hjälp av las^rljus (Kapitel 2 ) .
I den andra delen beskrivs de vid Studsvik
bedrivna arbetena med gasdiffusion och trepolscentrifuger. Denna del innehåller även en översiktlig redogörelse för de vid Tekniska Högskolan under 40- och 50-talen utförda arbetena
med gasdiffusionsprocessen samt en analys av de
huvudsakligen till Flygtekniska Försöksanstalten
förlagda arbetena med fyrpolscentrifuger
(Kapitel 3 ) .
I rapportens tredje och avslutande del genomförs
en analys av förutsättningarna för ett fortsatt
svenskt utvecklingsarbete med anrikning och en
värdering av de anrikningsmetoder som kan
ifrågakomma 1 händelse av ett återupptagande av
FoU-verksamheten (Kapitel 4 ) .
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NUVARANDE INTERNATIONELLA LÄGE PÄ ANRIKNINGSOMRÄDET

I detta kapitel kommer en översiktig redogörelse
för utvecklingen och tillämpningen av anrikningstekniken i olika länder att lämnas. Redogörelsen
är disponerad på så sätt att för var och en av
de anrikningsmetoder som för närvarande är
aktuella - dvs gasdiffusion, centrifuger, dysprocessen, kemiskt utbyte och laseranrikning ges först en kort översikt av själva teknologin
varefter läget beskrivs i de länder där metoden
tillämpas industriellt eller är föremål för ett
utvecklingarbete i stor skala (2.1 - 2.5).
2.1

Gasdiffusion

2..1..1

Allmänt

Principerna för gasdiffusion är mycket enkla.
Man låter gasformig uranhexafluorid (UF-)
passera genom porösa membraner vilka som regel
är rörformade och fastsatta i cylindriska behållare, de s k diffusörerna. Eftersom den
lättare gasmolekylen (U 235 F,) färdas något
238
snabbare genom membranerna än den tunga (U
Ffi)
får man en anrikning i den gas som passerar
genom membranerna medan den kvarvarande gasen
blir utarmad på den lätta isotopen.
För att åstadkomma strömningen genom membranerna
måste en tryckskillnad upprätthållas mellan membranrörens båda sidor. Passagen genom membranerna
är alltså åtföljd av en tryckminskning och gasen
måste därför återkomprimeras innan den kan matas
in i nästa steg. I samband med kompressionen
måste gasen kylas för att avlägsna kompressionsvärmet. Varje separationssteg vid gasdiffusionsprocessen består följaktligen av tre huvudkompo-
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nenter: diffusören med membranerna, en kompressor
för kompression av UF,-gasen och en värmeväxlare
(se Figur 1 ) .

a ) Anrikad fraktion
tt> Utarmad fraktion

Figur 1.
Sammankopplingen av huvudkomponenterna x ett
gasdiffusionssteg. Figuren visar en sektion av
en gasdiffusionskaskad bestående av tre steg.
Gasdiffusionsprocessen utmärks av en mycket
liten separation per steg. I varje steg erhålls
en anrikning av endast ca 0.2 %. I en gasdiffusionsanläggning för låganrikning (3 å 4 % uran-235)
behövs därför mellan 1 000 och 1 200 steg.
Å andra sidan kännetecknas gasdiffusionsprocessen
av en mycket stor produktionskapacitet ("separationskapacitet") per steg. Detta är en följd av
att de olika komponenterna i steget - kompressorn,
diffusören och värmeväxlaren - kan göras mycket
stora. Som regel brukar en gasdif fusionsanlägg-'
ning byggas upp av steg av flera (vanligtvis
tre) olika storlekar. Man kan räkna med att i en
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mycket stor anläggning har det största steget en
kapacitet av 10 000 ä 12 000 SWU/år.*
Gasdiffusionsprocessen utmärks vidare av en
mycket hög elförbrukning. För att producera en
StfU behövs en elmängd av 2 500 å 3 000 kWh
vilket innebär att vid dagen elpriser elkostnaden utgör 40 å 50 % av den totala produktionskostnaden.
En för gasdiffusionsprocessen särskilt karakteristisk egenskap är dess storleksberoende ekonomi. Den är en följd av att den specifika anläggningskostnaden minskar kraftigt då man ökar
anläggningsstorleken. Approximativt kan man
räkna med att för anläggningar med en produktion
av 9.0, 4.0 och 1.5 miljoner SWU/år förhåller
sig produktionskostnaden som 1: 1.25: 1.75 (se
3.1.2.3) .
Utmärkande för gasdiffusionsprocessen är slutligen att den bygger på en mogen teknologi.
Processen utvecklades redan under 40-talet och
har tills helt nyligen varit den enda anrikningsmetod som använts i industriell skala. Sannolikt
har processen utomlands uppnått fen hög grad av
mognad och möjligheterna till en fortsatt teknisk utveckling torde vara begränsade.

Kapaciteten för anrikningsanläggningar
anges vanligtvis i SWU/år. För att få
ett begrepp om innebörden av denna
enhet kan man ha i minnet att en anrikningsanläggning med en separationskapacitet av en miljon SWU/år är tillräcklig
för försörjningen av reaktorer med en
sammanlagd effekt av ca 10 000 MW.
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De viktigaste tekniska problemen vid gasdiffusionsprocessen är tillverkningen av membranerna
och utveckling av kompressorer med hög verkningsgrad och exceptionellt god täthet. Materialet i kompressorer, diffusörer och rörledningar är stål av normal handelskvalitet som
emellertid på alla ytor i beröring med uranhexafluorid måste överdras med ett skyddsskikt av
nickel. Materialet i membranerna är nickel eller
aluminiumoxid.
2..1..2

USA

USA har för närvarande tre gasdiffusionsanläggningar i drift. Oak Ridge, Paducah, och Portsmouth.
En sammanställning av data för de amerikanska
gasdiffusionsanläggningarna visas i Tabell 1.
Tabell 1.
Data för de amerikanska gasdiffusionsanläggningarna
Oak Ridge

Paducah

Portsmouth

Nuvarande kapacitet, miljoner
SWU/år

4.70

7.30 a )

5.20

Kapacitet efter
CIP/CUP, miljoner
SWU/år

7.76

11.32 a )

8.29

Byggstart

1943

1951

1952

I full drift

1954b)

1954

1956

Antal steg

1340

880a)

4020

Total anläggningskostnad,
miljoner $

815

755

756

a)

Paducah-anläggningen består av två parallellkopplade
kaskader med vardera 880 steg.

b)

En utvidgning av Oak Ridge-anläggningen företogs i början
av 50-talet.
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SOM framgår av tabellen är den totala amerikanska produktionskapaciteten för närvarande
17.2 niljoner SWU/år. Efter genomförandet av
den utvidgning av anläggningarna som för närvarande pågår, de s k C1P- och CUP-programmen,
kommer kapaciteten att uppgå till H27.4 Miljoner
SWU.* Den totala elkonsumtionen i de tre anläggningarna är 6 065 MM och kommer efter det att
den pågående utvidgningen avslutats att uppgå
till 7 380 MW. Någon ytterligare utbyggnad av
de amerikanska gasdiffusionsanläggningarna plan e n s för närvarande inte och kommer troligen
aldrig att genomföras.
Gasdiffusionsteknologin i USA utvecklades under
Manhattan-projektet och några officiella siffror
för de erforderliga utvecklingskostnaderna finns
ej publicerade. Däremot är det känt att fram till
år 1978 ca 300 miljoner dollar lagts ner på ett
år 1947 påbörjat forskningsprogram som dels avsett förberedelser för CIP- och CUP-projekten,
dels varit inriktat på att stödja och vidmakthålla
den i de befintliga anläggningarna existerande
teknologin. Mellan 120 och 160 personer har
varit engagerade i detta forskningsprogram.
Enligt nyligen publicerade officiella amerikanska
uppgifter kan anläggningskostnaden för en ny
gasdiffusionsanläggning med kapaciteten 9.0
miljoner SWU/år som uppförs i USA på grundval
av amerikansk teknologi uppskattats till 5.3
CIP (Cascade Improvment Program) innebär
huvudsakligen en installation av effektivare membraner och beräknas ge ett
tillskott av 5.5 å 5.7 miljoner SWU/år.
CUP (Cascade Uprating Program) innebär
en modernisering av el» och kylsystem
och beräknas ge ett tillskott till produktionskapaciteten av 4.6 å 4.8 miljoner
SWU/år.
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•lljarder dollar 1 1978 års penningvärd*. Det
totala elkraftbehovet för anläggningen skulle
bli 2 500 MW. On nan antar en årskostnadsfaktor
för ränta och avskrivning på 11 t och en elkostnad av 28 Bills/kWh blir den totala produktionskostnaden 136 %/Sm (varav 65 $/SHU för avskrivning, 68 */SWU för el och 3 I/SWJ för övriga
kostnader)*.
Byggnadstiden för anläggningen kar uppskattas
till 3 1/2 år från det att arbetena på förläggningsplatsen påbörjats till dess att den första
delen av anläggningen tas i drift och ytterligare
2 1/2 år tills hela anläggningen är i drift. Pör
driften av anläggningen erfordras en personalstyrka av 1 200 personer.
2.^3

Frankrike_jEurodifl

Det franska utvecklingsarbetet ned gasdiffusionsprocessen startade år 1953 och hade i sitt
första skede den militära gasdiffusionsanläggningen i Pierrelatte som sitt primära mål. Sedan
Pierrelatte-anläggningen tagits i drift år 1967
inriktades det franska utvecklingsarbetet på ett
utnyttjande av gasdiffusionstekniken för produktion av anrikat uran för civilt ändamål. Ett
resultat av dessa strävanden är Eurodif-projektet,
dvs den multinationella gasdiffusionsanläggning
med kapaciteten 10.8 mixjoner SWU/år som för
närvarande uppförs i Sydfrankrike. Eurodif-

Denna uppskattning har hämtats från ett
amerikanskt dokument som presenterats
för Working Group 2 ("Enriched Uranium")
under den pågående INFCE-utredningen.
Även de i följande avsnitt lämnade uppgifterna om nationella utvecklingsprogram för olika anrikningsmetoder bygger
delvis på material från INFCE-utredningen.
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anläggningen k o t r att successivt tas i drift
•ed början år 1979 och beräknas vara i full
produktion i slutet av år 1981. Ett formellt
beslut har Sven fattats om att uppföra en andra
•ultinationellt ägd gasdiffusionsanläggning
en kapacitet av 9 miljoner SHU/år - det s k
Coredif-projektet. Enligt de planer son för
närvarande föreligger kommer byggandet av
Coredif-anlägggingen att påbörjas i början av
80-talet och en successiv idrifttagning av
anläggningen att ske från mitten av detta
decennium.*

Eurodif-kaskaden består av 1 400 steg av tre
olika storlekar. En föreställning on anläggningens storlek ger följande uppgifter:
Anläggningen är inrymd i fyra olika byggnader
2
med en sammanlagd yta av 190 000 m . Den största
av dessa byggnader har en längd av 330 ra, en
bredd av 205 m och en höjd av 38 m. Behovet av
elkraft är ca 3 000 MW. För att tillgodose detta
behov uppförs f^ra reaktorer on vardera 900 MM
eleffekt i omedelbar anslutning till anläggningen .
För tillverkning av de i Eurodif-kaskaden ingående komponenterna har åtgått 136 miljoner arbetstimmar. Härtill kommer 4 miljoner arbetstimmar för konstruktions- och ingenjörsarbeten

Delägarna i Eurodif-projektet är Frankrike (genom Cogema med 27.8 t ) , Italien
(genom CNEN och Agip Nucleare, vardera
12.5 % ) , Spanien (genom Enusa, 11,1 t ) ,
Belgien (genom Soben, 11.1 %) samt det
fransk-iranska konsortiet Sofidif
(25.0 % ) . Delägare i Coredif är Eurodif
(51 % ) , Cogema (29 %) och den iranska
organisationen Aeoi-Oiati (20 t ) .
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och 36 miljoner arbetstimmar för byggnads- och
montagearbeten på förläggningsplatsen. Antalet
anställda under byggnadstiden har maximalt
uppgått till 4 000 personer.
Några kostnadsuppgifter om Eurodif-anläggningen
finns ej tillgängliga. Approximativt kan man
emellertid räkna med att den totala anläggningskostnaden uppgår till 22 miljarder francs,
vilket ger en produktionskostnad av ungefär
samma storlek som den som ovan beräknats för en
ny amerikansk diffusionsanläggning med produktionskapaciteten 9 miljoner SWU/år.
2.. 1^4

J§B§D_

De japanska utvecklingsarbetena på gasdiffusionsprocessen har helt och hållet varit inriktade på
en kommersiell tillämpning av processen. De
uppgifter som finns tillgängliga om arbetenas
uppläggning och kostnad kan därför tjäna som
vägledning när det gäller att bilda sig en
uppfattning om de insatser som är erfoderliga vid
ett utvecklingsarbete med denna målsättning.
Undej. åren 1970 - 75 bedrevs i Japan utvecklingsarbeten på gasdiffusionsprocessen och centrifugmetoden parallellt och med jämförbara insatser.
Den sammanlagda kostnaden för diffusionsarbetena
som under denna tid i genomsnitt sysselsatte 30
personer var enligt officiella uppgifter 1 400
miljoner yen (~ 30 miljoner kronor). Inom ramen
för det japanska forskningsprogrammet utvecklades
tre olika membrantyper (Leflon-, nickel- och
aluminiumoxidmembraner) av god kvalitet saint en
250 kW axialkompressor för uranhexafluorid.
Vidare byggdes en 13-stegs försökskaskad i
vilken de utvecklade membranerna provades samt
en försökskrets för uranhexaflvrid i full skala
för utprovning av komponenter.
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De japanska arbetena på diffusionsmetoden avbröts
år 1972 sedan ett beslut fattats att koncentrera
de japanska utvecklingsinsatserna inom anrikningsområdet på centrifugmetoden. Det kan vara
av intresse att notera att arbetena enligt
japansk utsago avbröts i ett stadium då en
tillräcklig know-how redan förvärvats för att
industriell tillverkning av alla de komponenter
som behövs i det minsta steget i en kommersiell
gasdiffusionsanläggning skulle kunna påbörjas.
2.2

Dysprocessen

2.2.1

Allmänt

Vid dysprocessen får en blandning av uranhexafluorid och helium eller vätgas expandera genom
en slitsformad dysa in i ett evakuerat rum som
är begränsat av en krökt vägg (Figur 2 ) . Den
böjning av gasstrålen som härigenom åstadkoms
ger upphov till starka radiella centrifugalkrafter vilket leder till en anrikning i gasstrålens innerdel och en utarmning närmast
väggen. Vid slutet av den halvcirkelformiga
banan delas gasstrålen med hjälp av en knivformad avskiljare upp i en lätt och tung fraktion.
ANRIKAD
FRAKTION

FilO

UTARMAD
FRAKTION

Figur 2
Principen för Becker-dysan. Vänstra bilden visar
ett uppförstorat tvärsnitt av själva dysan. Högra
bilden visar ett rörformat industriellt dyselement
med tio slitsformade dysor anbringade på omkretsen
(F anger inloppskanaler för feeden och H utloppskanaler för den utarmade fraktionen).
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Dysprocessen påminner 1 flera avseenden om gasdiffus ionsproces sen. Separationsstegets uppbyggnad är densamma vid de båda processerna frånsett
att gasdiffusionsprocessens membraner ersatts
med dysprocessens dysor. I båda fallen behövs
i varje steg en kompressor för att återkomprimera arbetsgasen och en värmeväxlare för att
avlägsna kompressionsvärmet. Sammankopplingen
av de olika komponenterna till ett steg och
av flera steg till en kaskad följer därför i
stort sett samma principer vid de båda processerna .
Utom själva dysan är tillsatsen av helium eller
vätgas en karakteristisk egenskap som skiljer
dysprocessen från gasdiffusion. Tillsatsen är
nödvändig för att öka gastrålens hastighet och
för att man skall få en förstärkning av centrifugalkraften och en förbättring av separationseffekten. Eftersom en relativt stor inblandning
av lätt bärargas - ca 20 ir.oler helium eller
vätgas för varje mol UFg - är erforderlig för
att uppnå den nödvändiga ökningen av separationseffekten ger emellertid denna kraftiga utspädning
av arbetsmedlet samtidigt upphov till en ur
ekonomisk synpunkt mycket ofördelaktig ökning av
materialflödet per steg.
Separationseffekten vid dysprocessen är något
större än vid gasdiffusion. Det antal steg som
behövs för anrikning till en viss halt uran-235
är ungefär hälften av det antal steg som behövs
vid gasdiffusion.
I likhet med gasdiffusion känneteckna? dysprocessen även av en stor produktionskapacitet per
steg. Förutsättningarna för att tillverka mycket
stora separationssteg är dock något sämre vid
dysprocessen än vid gasdiffusion beroende på
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att mycket större materialflöden som redan nämnts
måste hanteras i steg av jämförbar storlek.
Av samma anledning är elförbrukningen vid dysprocessen större än vid gasdiffusion. För produktion av en SWU fordras vid dysprocessen 4 000
å 4 500 kWh vilket är 60 å 70 % mer än elbehovet
vid gasdiffusion. Om man t ex antar ett elpris
av 25 milis/kWh ger denna skillnad i elförbrukning
upphov till en merkostnad för dysprocessen av ca
35 dollar per SWU. Om dysprocessen skall kunna
konkurrera med gasdiffusion måste denna merkostnad uppvägas av en i motsvarande grad lägre
specifik anläggningskostnad. Detta förefaller
emellertid inte att vara möjligt med hänsyn till
de båda processernas grundläggande förutsättningar.
Det är snarare troligt att även den specifika
anläggningskostnaden är större vid dysprocessen
än vid gasdiffusion på grund av det ovannämnda,
större föhållandet mellan materialflöde och separationskapacitet .

I likhet med gasdiffusionsprocessen utmärks dysprocessen av en starkt storleksberoende ekonomi.
Dysprocessen uppvisar sålunda ingen fördel framför gasdiffusion när det gäller ekonomin för små
anrikningsanläggningar. I stort sett kan man
räkna med att produktionskostnaden vid dysprocessen stiger på ungefär samma sätt som vid
gasdiffusion då man minskar anläggningstorleken
(se 2.1.1 och 3.1.2.3).
Det viktigaste tekniska problemet vid dysprocessen
är tillverkningen av dysorna som alltjämt äger
rum med verkstadsmässiga metoder. På grund av
tillverkningens utpräglat finmekaniska karaktär
och de oerhört snäva toleranser som är tillåtna
när det gäller dysornas dimensioner är möjligheterna
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för en serietillverkning av dysor i industriell
skala svåra att bedöma. De övriga tekniska problemen vid dysprocessen (kompressorer, täthetsproblem, materialfrågor) är av samma karaktär
och svårighetsgrad som motsvarande problem vid
gasdiffusionsprocessen.

2,. 2.. 2

Västtyskland

Ehuru e n tidig variant av dysprocessen s t u d e r a d e s i S t o r b r i t a n n i e n redan under andra v ä r l d s k r i get - och då övergavs - kan processen i sin nuvarande utformning med rätta betraktas som
en rent västtysk uppfinning. Metoden har utvecklats av E W Becker under ett mer än 20-årigt
forskningsarbete som från början var förlagt
till universitetet i Marburg men sedan överfödes till kärnforskningscentruin i Karlsruhe.
Målsättningen för arbetena har hela tiden varit
att finna ett alternativ till gasdiffusionsprocessen. Från början arbetade Becker med raka
dysor men denna metod övergavs på grund av det
stora kompressionsförhållande och det låga
arbetstryck som den kräver. I början av 60-talet
påbörjades arbetena med den krökta dysan och med
tillsats av lätt bärargas såsom två från början
av varandra oberoende metoder att förbättra
processen som var och en visade sig otillräcklig
men som när de kombinerades ledde till ett
avgörande framsteg. En annan viktig förbättring
som gjordes tio år senare var att helium ersattes
med vätgas som bärargas. Syftet med bärargastillsatsen är ju att öka gasstrålens hastighet,
och övergången till vätgas innebär att metodens
möjligheter i detta avseende utnyttjas till det
yttersta.

Äve.

i organisatoriskt hänseende har arbetena med

dysprocessen undergått stora förändringar under
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senare år. Ar 1970 slöts en överenskonanalse mellan Gesellschaft för Kernforschung (GfK) i
Karlsruhe och Steag Aktiengesellschaft, Essen,
son i princip innebar en uppdelning av ansvarsområdet för det fortsatta utvecklingsarbetet mellan de båda parterna på så sätt att
GfK anförtroddes arbetet med den fortsatta utvecklingen av processen i grundläggande avseende
medan Steag tilldelades uppgiften att utveckla
processen industriellt och utföra det nödvändiga planeringsarbetet för industriella anläggningar. Ar 1975 slöts vidare mellan de båda
tyska bolagen Steag och Interatom och det brasilianska bolaget Nuclebras en överenskommelse
vars främsta syfte är uppförandet av en till
Resende i Brasilien förlagd demonstrationsanläggning enligt dysprocessen med kapaciteten
200 000 SWU/år. För att genomföra detta projekt bildades ett nytt bolag, Nuclei, till 75 %
ägt av Nuclebras, till 15 % av Steag och till
10 % av Interatom.

Uppförandet av Resende-anläggningen har enligt
oficiella uppgifter nyligen påbörjats. Anläggningen består av 456 steg varav 264 steg med
kapaciteten 820 SWU/år och 192 steg med kapaciteten 270 SWU/år. Enligt nuvarande planer
skall anläggningen i sin helhet tas i drift år
1985; en mindre del av kaskaden (24 steg plus
tillhörande hjälpsystem) är emellertid planerad
för idrifttagning redan år 1981.
Inga uppgifter om de hittillsvarande utvecklingskostnaderna för dysprocessen eller de beräknade
kostnaderna för Resende-anläggningen finns publicerade. Inte heller finns det några aktuella
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kostnadsuppskattningar av en auktoritativ karaktär för en kommersiell anrikningsaulä-^iir.g enligt dysprocessen.
2.3

Centrifuger

2..3..1

Allmänt

Av de tre industriella anrikningsmetoderna, gasdiffusion, dysprocessen och centrifugmetoden, är
centrifugmetoden den som det är svårast att ge
en klar och entydig bild av i tekniskt hänseende. Anledningen till detta är först och
främst att centrifugmetoden bygger på en mera
komplicerad elementarprocess än de båda andra
metoderna. Till den allmänna oklarhet som utmärker centrifugområdet bidrar även det faktum
att gascentrifugen förekommer i flera utföranden
med olika arbetssätt. För alla typer av centrifuger
är dessutom den tekniska produktionsförmågan
en i teoretiskt hänseende starkt variabel kvantitet vars verkliga värde beror på ett flertal
osäkra faktorer.
Vid alla typer av centrifuger består dock den
centrala komponenten av en ihålig, långsträckt
och vertikalt placerad cylinder som roterar med
högt varvtal kring sin axel. Inuti cylindern
finns den gas som skall separeras. På grund av
det starka centrifugalfältet blir gastrycket
större ute vid periferin än i mitten av cylindern. Eftersom den uppkomna tryckskillnaden
beror på gasens molekylvikt kommer vid centrifugering av en isotopblandning en koncentrationsskillnad att bildas mellan centrum och
periferin, dvs i centrifugrotorns radiella
riktning.

STUDSVIK ENERGITEKNIK AB

STUDSVIK/K2-78/52
1973-11-07

16

Denna effekt kan utnyttjas på olika sätt beroende
på hur gasströmningen genom centrifugen sker.
Nen skiljer i detta avseende mellan medströmscentrifuger och motströmscentrifuger.
Medströmscentrifugen bygger på samma princip
som en kontinuerlig mjölkseparator. En ström av
uranhexailuorid leds in i ena änden av centrifugrotorn och två strömmar tas ut i den andra,
den ena strömmen vid periferin och den andra vid
rotoraxeln. Den anrikning som erhålls på detta
sätt är dock ganska liten och metoden är därför
inte lämplig för användning i industriell skala.
Vid motströmscentrifugen åstadkoms en förstärkning av separationseffekten genom ett motströmsförfarande. Arbetsgasen förflyttas i rotorns
längdriktning i två motriktade strömmar, den
ena längs axeln och den andra längs rotorväggen
(se Figur 3 ) . Eftersom samtidigt en koncentrationsskillnad alstras i radiell led genom centrifugalkraftens inverkan kommer de tunga isotoperna att föras till den ena änden av rotorn
och den lätta till den andra. Man får på detta
sätt en koncentrationsskillnad i rotorns längdriktning som är flera gånger större än den av
centrifugalkraften primärt alstrade, radiella
koncentrationsskillnaden.
Motströmscirkulationen kan åstadkommas på flera
sätt. I Beams-centrifugen, som utvecklades under
Manhattan-projektet i USA under andra världskriget, åstadkoms motströmscirkulationen på så
sätt att de båda gasströmmarna förs in i centrifugen från var sin rotorända på olika avstånd
från centrum (se Figur 3 ) . Gasströmmningen uppehålls således vid denna centrifugtyp med hjälp
av pumpar utanför centrifugen.
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Figur 3 .
Principerna för den externt respektive internt
drivna motströmscentrifugen. Den vänstra bilden
visar en konstruktionsskiss för Beams-centrifugen
("fyrpolscentrifugen"). Vid denna centrifug
uppehålls motströmscirkulationen med hjäp av
extern pumpning. Den högra bilden visar strömningsschemat i en internt driven motströmscentrlfug ("trepolscentrifug"). Vid denna centrifug
alstras motströmscirkulationen antingen med
termiska (Groth-centrifugen) eller mekaniska
(Zippe-centrifugen) hjälpmedel. (Märk att sättet
att alstra motströmscirkulationen ej angivits
i denna figur. Jämför Figur 4.)
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På grund av detta arbetssätt brukar Beamscentrifugen även benämnas den "externt drivna"
motströmscentrifugen. En annan benämning på
Deams-centrifugen som ofta används är "fyrpolscentrifugen". Denna beteckning härleder sig från
det faktum att centrifugen har sammanlagt fyra
in- och utlopp, dvs två inlopp för feeden och
ett inlopp vardera för den anrikade respektive
utarmade fraktionen (se Figur 3 ) .
Medan vid Beams-centrifugen arbetsgasen sålunda
oupphörligt måste tappas av och åter föras in i
centrifugen för att motströmscirkulationen
skall kunna uppehållas, åstadkoms motströmscirkulationen vid de båda i Europa utvecklade
centrifugtyperna, Grotn-centrifugen och Zippecentrifugen, utan att arbetsgasen behöver lämna
centrifugens inre. Dessa båda centrifuger brukar
därför benämnas "internt drivna" motströmscentrifuger. En följd av den interna cirkulationen
är emellertid att sammanlagt endast tre in- och
utlopp - dvs ett inlopp för feed och två utlopp
för de anrikade och utarmade fraktionerna - är
behövliga vid dessa centrifuger. De brukar därför även benämnas " trepolscentrifuger" (se
Figur 3 ) .

Groth- och Zippe-centrifugerna bygger på likartade principer när det gäller själva separationsmekanismen men skiljer sig i konstruktivt avseende samt i fråga om det sätt varpå den interna styrningen av motströmscirkulationen
äger rum. Vid Groth-centrifugen åstadkoms motströmscirkulationen genom att rotorgavlarna hålls
vid olika temperatur (se Figur 4 ) . Detta ger
upphov till termiska konvektionsströmmar som
primärt alstras i radiell riktning utefter rotor-
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Figur 4.
Två utförandeformer av den internt drivna motströmscentrifugen ("trepolscentrifugen"). Den
vänstra vilken visa" en konstruktionsskiss
för Groth-centrifugen. Motströmscirkulationen
åstadkoms här genom upphettning av den ena
rotorgaveln och avkylning av den andra ("termisk styrning"). Den högra bilden visar en
konstruktionsskiss för Zippe-centrifugen. Motströmscirkulationen åstadkoms här genom en
mekanisk växelverkan mellan den roterande gasmassan och de stillastående utsugningsrören
("mekanisk styrning").
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gavlarna men som sekundärt även leder till en
gasströmning uppåt och nedåt i cetrifugen ("termisk styrning"). Vid Zippe-centrifugen (se
Figur 4) åstadkoms den inre cirkulationen genom
en mekanisk växelverkan mellan den roterande
gasmassan och de stillastående utsugningsrör som
är placerade vinkelrätt mot rotoraxeln vid övre
och undre rotorgaveln ("mekanisk styrning").
Gränsen mellan Groth- och Zippe-centrifugerna är
emellertid flytande och det är inte troligt att
någon av de båda centrifugtyperna i praktiken
förekommer i sin renodlade form.
Trepolcentrifugen utgör en mera avancerad utvecklingsform av motströmscentrifugen än fyrpolscentrifugen och har flera fördelar framför denna.
Hanteringen av arbetsgasen - dvs tillförseln och
avtappningen av uranhexafluorid - är mycket enklare vid trepolscentrifugen vilket inte bara
beror på att endast ett tillopp för feed är
erforderligt i detta fall utan också sammanhänger med det faktum att de mängder UF, som måste
till- och bortföras är mycket mindre än vid
fyrpolscentrifugen. En annan fördel vid trepolscentrifugen är att feedhastigheten och det interna
motströmsflödet kan regleras oberoende av varandra.
Denna möjlighet att godtyckligt variera feed/motströmsflöde-förhållandet är av stort värde vid
driften av ett stort antal centrifuger som är
sammankopplade i en kaskad. Endast trepolscentrifugen ifrågakommer för anrikning av uran i
industriell skala.

Från separationsteoretisk synpunkt skiljer sig
centrifugmetoden i flera viktiga avseenden
från de båda andra industriella anrikningsprocesserna. Den anrikning som erhålls i en enstaka
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centrifug är för det första mycket större än
den anrikning som erhålles i ett enstaka steg
enligt gasdiffusions- eller dysprocessen.
Anrikningen per centrifug är beroende av centrifugens periferihastighet och längd och ligger som regel mellan 20 och 30 %. På grund
av denna höga anrikningskoefficient är endast
20*å 25 steg erforderliga i en centrifugkaskad
för låganrikning.
Å andra sidan är separationskapaciteten per
centrifug mycket liten i jämförelse med separationskapaciteten för ett gasdiffusior.ssteg. I
likhet med anrikningskoefficienten är separationskapaciteten för en motströmscentrifug beroende av periferihastigheten och rotorlängden.
För industriella centrifuger av avancerat utförande kan man räkna med att separationskapaciteten ligger mellan 2 och 6 SWU per år och
centrifug.
Dessa principiella skillnader mellan centrifugmetoden och diffusions- och dysmetoderna betyder
således inte bara att ett mycket mindre antal
steg är erforderliga i det förra fallet för att
en viss anrikning skall uppnås utan också att
ett mycket stort antal centrifuger måste parallellkopplas för att ett steg av tillräcklig
storlek skall erhållas.*
Med de grundläggande principiella skillnaderna
när det gäller de separerande elementens egenskaper Scimm&nhäger även en viktig skillnad i
Om man antar att separationskapaciteten
per centrifug ligger i området 2 - 6
SWU/år måste tydligen mellan 2 000 och
6 000 centrifuger parallellkopplas för
att man skall erhålla ett centrifugsteg
med samma kapacitet som ett enda gasdiffusionssteg med kapaciteten 12 000
SWU/år.
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ekonomiskt avseende. Vi har ovan funnit att
ekonomin vid gasdiffusionsprocessen är starkt
storleksberoende vilket bl a har till följd att
små diffusionsanläggningar är oekonomiska (se
2.1.1). Vid centrifugmetoden är ekonomin långt
mindre storleksberoende än vid gasdiffusion.
Orsaken till detta är att en centrifuganläggning
byggs upp av ett mycket stort antal likadana
enheter och att därför den specifika anläggningskostnaden varierar mycket mindre med anläggningsstorleken än vid gasdiffusion. Men å andra sidan
måste tillverkningen av de i en centrifugkaskad
ingående centrifugerna ske i mycket stor skala
för att centrifugraetodens ekonomiska möjligheter
till fullo skall kunna utnyttjas. Medan vid
gasdiffusionsprocessen storleken för själva
separationskaskaden är den ekonomiskt avgörande
faktorn kan man alltså säga att den ekonomiska
konkurrenskraften för centrifugmetoden till stor
del bestäms av storleken för de verkstäder där
centrifugerna masstillverkas.

Den i ekonomiskt avseende viktigaste skillnaden
mellan centrifugmetoden och diffusions* och
dysprocesserna är emellertid den stora skillnaden
i elförbrukning. För produktion av en SKU/år
krävs vid centrifugmetoden ca 250 - 300 kWh, dvs
i runt tal endast en tiondel av elbehovet vid
gasdiffusionsprocessen. Av den totala produktionskostnader, vid centrifugprocessen utgörs
därför endast 3 å 4 % av elkostnad.
Det viktigaste tekniska problemet vid centrifugmetoden är att utveckla metoder för masstillverkning av centrifuger. För centrifugmetodens
ekonomi är tillverkningskostnaden för den enskilda centrifugen en faktor av avgörande

STUDSVIK ENERGITEKNIK AB

STUDSVIK/K2-78/52
1978-11-07

23

betydelse, och för att metoden skall bli konkurrenskraftig måste tillverkningskostnaden
pressas ner till en mycket låg nivå. Nyckeln
till framgång ligger i de möjligheter till
kostnadsminskning som en extrem förenkling av
centrifugkonstruktionen och en långt driven
automation vid tillverkningen kan erbjuda.
^..g

USA

Utvecklingsarbeten med centrifuger bedrevs i USA
redan i samband med Manhattan-projektet under
det andra världskriget men avbröts år 1945 sedan
centrifugmetoden övergivits till förmån för gasdiffusionsprocessen. Arbetena återupptogs emellertid år 1960 då ett omfattande utvecklingsprogram påbörjades. Fram till år 1971 har 270
miljoner dollar satsats inom ramen för detta
program som för närvarande sysselsätter omkring
850 personer.
Målsättningen för de amerikanska centrifugarbetena har varit att, få fram ett ekonomiskt alternativ till den energikrävande diffusionsprocessen. Denna målsättning tycks också ha
förverkligats, åtminstone att döma av Carteradministrationens förra året fattade beslut att
den framtida utbyggnaden av de amerikanska anrikningsanläggningarna skall ske med centrifuger.
Beslutet innebär bl a att en redan tidigare i
princip beslutad utvidgning av gasdiffusionsanläggningen i Portsmouth (se 2.1.2) kommer att
utföras med centrifuger. En viss revision av
planerna har dock ägt rum sedan beslutet fattades. Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle
centrifuganläggningen få en kapacitet av 8.8
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miljoner SWU/år och vara färdig för idrifttagning år 1988. Enligt nuvarande planer är det
omedelbara målet för tillbyggnaden att uppföra
en centrifugkaskad med en kapacitet av endast
2.2 SWU/år som kommer att tas i drift först år
1991. En ytterligare tillbyggnad av Portsmouthanläggningen kommer sedan att ske med successiva
tillskott på 1.1 miljoner SWU/år i en takt som
bestäms av ökningen av behovet av anrikningstjänster.
Praktiskt taget alla tekniska data för centrifuganläggningen i Portsmouth är hemligstämplade*.
Uppgifter finns dock publicerade som visar att
anläggningskostnaden för anläggningen i dess ursprungligen planerade skick (med kapaciteten 8.8
SWU/år) skulle bli 6.8 miljarder $ (i 1978 års
penningvärde) och behovet av elkraft 105 MW.
Men en årskostnadsfaktor för ränta och avskrivning på 11 % och ett elpris på 28 milis/kWh
skulle den totala produktionskostnaden för anläggningen därför bli 105 $/SWU (varav 85 $/SWU
utgör avskrivning, 3 $/SWU elkostnad och 17
I/SWU övriga driftkostnader).
Byggnadstiden för en centrifuganläggning med
kapaciteten 8.8 SWU/år uppges vara 5 år från
det att arbetena på förläggningsplatsen tagit
sin början till dess att den första delen av
anläggningen kan tas i drift och ytterligare
Av publicerade uppgifter framgår dock
att de amerikanska centrifugerna är av
trepolstyp. I ett officiellt amerikanskt
dokurtent beskrivs separationsmekanismen
i de i USA utvecklade centrifugerna på
följande sätt: "...Centrifugal force
causes the heavier U-238 molecules to
move closer to the wall of the rotor,
producing partial separation of the U-235
and U-238 isotopes. This separative
effect is increased by an axial counter*
current flow of gas within the centrifuge.
Feed is introduced near the middle of
the rotor, and enriched and depleted
streams are removed near the ends".
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2 1/2 år tills hela anläggningen är i drift.
För driften av anläggningen behövs en personalstyrka på 2 400 personer.
2.^3

Frankrike

Centrifugprocessen har i Frankrike under mer än
femton år varit föremål för ett omfattande utvecklingsarbete som bedrivits parallellt med
utvecklingsarbetet på andra anrikningsmetoder,
i första hand gasdiffusion och kemiskt utbyte.
Den franska uppfattningen om centrifugmetodens
konkurrensförmåga skiljer sig emellertid från
den amerikanska. Medan man i USA avser att använda
centrifuger för den förestående utvidgningen av
gasdiffusionsanläggningen i Portsmouth (se 2.3.2)
räknar man i Frankrike inte med någon kommersiell tillämpning av centrifugmetoden före år
1990.
De uppgifter som finns tillgängliga om det
franska centrifugarbetet visar att utvecklingen
i Frankrike i stort sett har försiggått i fyra
etapper. I den första etappen utvecklades en
termiskt driven motströmscentrifug av Grothtyp med en rotor av lättmetall. Med denna centrifug uppnåddes en separationskapacitet av 1.5
SWU per år och meter rotorlängd. För den andra
etappens centrifuger, som tillverkades av stål,
användes en kombination av termisk och mekanisk
styrning av motströmscirkulationen vilket gav
en något förbättrad centrifugverkningsgrad.
Under det tredje utvecklingsskedet togs steget
från underkritiska till överkritiska centrifuger.
I den fjärde och hittills sista etappen har
centrifuger av fiberarmerat material utvecklats.
Med dessa centrifuger har det varit möjligt att
öka periferihastigheten till över 500 m/sek.
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Trots att man i en av de sist utvecklade centrifugerna uppnått en separationskapacitet "mellan
5 och 10 SWU/år" har emellertid centrifugmetoden
enligt fransk uppfattning fortfarande ingen
möjlighet att konkurrera med gasdiffusion.
2.^3^4

Trojkan

En av de viktigaste händelserna på den internationella anrikningsscenen under senare år har
varit bildandet av "centrifug-trojkan", dvs den
sammanslagning av centrifugarbetena i Storbritannien, Västtyskland och Nederländerna som
ägde rum år 1970 och som fastställdes genom den
s k trepartsöverenskommelsen ("tripartite agreement") i Almelo samma år. Almelo-överenskommelsen ledde bl a till bildandet av två nya bolag,
Urenco och Centec, med uppgift att svara för
uppförande och drift av gemensamma centrifuganläggningar, marknadsföring av anrikningstjänster
och samordning av forsknings- och utvecklingsarbetena i de tre länderna.
Enligt Almelo-överenskommelsen skall uppbyggnaden
av de tre ländernas centrifugkapacitet äga rum i
tre etapper. Den första etappen som redan är
avslutad har inneburit att pilotanläggningar
med en sammanlagd kapacitet av 60 000 SWU/år
uppförts i Almelo i Nederländerna och Capenhurst i Storbritannien. I den andra etappen, som
kommer att vara avslutad år 1979, uppförs demonstrationsanläggningar med en sammanlagd kapacitet av 400 000 SWU/år på de båda platserna.
Den tredje etappen innebär en successiv utvidgning av de tre ländernas gemensamma produktionskapacitet. För närvarande räknar man med att den
gemensamma produktionskapaciteten år 1984 kommer
att uppgå till 1.6 miljoner SWU/år. Enligt den
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mera långsiktiga planerna skall trojkaländerna
år 1990 ha uppnått en sammanlagd produktionskapacitet av 10 miljoner SWU/år.
De av trojkan utvecklade centrifugerna är av
trepolstyp och bygger på centrifugkonstruktioner som de tre medlemsländerna ursprungligen
utvecklat oberoende av varandra. I pilotanläggningen i Almelo används dels en tysk centrifugkonstruktion med en rotorlängd av omkring 1 1/2
meter, dels en centrifug av holländskt ursprung
med rotorlängden 2 meter. Båda dessa centrifuger är sannolikt tillverkade av aluminium.
För demonstrationsanläggningen i Almelo används
en tysk centrifug med i huvudsak samma egenskaper
som den i den tyska pilotanläggningen använda
centrifugen. På basis av de uppgifter som finns
publicerade om antalet centrifuger i demonstrationsanläggningen och dess totala kapacitet kan
separationskapaciteten för denna tyska centrifug
uppskattas till 5.2 SWU/år.

Den centrifugtyp som används i pilot- och demonstrationsanläggningarna i Capenhurst är också
tillverkad av aluminium. Den har en rotorlängd
av ca en meter och är i motsats till den holländska och tyska maskinerna av ett underkritiskt
utförande. Separationskapaciteten för denna
centrifug kan uppskattas till 2.7 SWU/år.
Den ekonomiska storleken för en centrifuganläggning som är uppförd enligt de av trojkan utvecklade principerna uppges vara ca 1 miljon
SWU/år, En anläggning av denna storlek kan
uppföras på 3 år och en utvidgning av anläggningen kan ske i etapper med successiva kapacitetstillskott med strrleken 0.1 miljoner
SWU/år.
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Ett utvecklingsarbete i liten skala med centrifuger startade i Japan redan år 1959. Från år
1972 då ett beslut fattades att koncentrera
större delen av insatserna inom anrikningsområdet i Japan på centrifuger har emellertid en
betydande utvidgning av utvecklingsarbetet ägt
rum.
För närvarande uppförs i Japan en centrifuganläggning i pilot-skala med en kapacitet av
50 000 SWU/år. Denna anläggning kommer att
successivt tas i drift från år 1979 och vara
i full produktion år 1981. Nästa etapp blir en
demonstrationsanläggning med kapaciteten 0.5
miljoner SWU/år som kommer att påbörjas år
1981 och vara i full drift år 1986. Man planerar sedan att uppföra en produktionsanläggning med kapaciteten 5 miljoner SWU/år. Enligt
preliminära planer kommer denna anläggning att
påbörjas år 1986 och vara i full drift år 1995.
Endast mycket knapphändiga uppgifter finns tillgängliga om de japanska centrifugernas tekniska
egenskaper. Det är känt att en stor del av de
japanska utvecklingsarbetena tidigare varit koncentrerade till en inhemsk variant av trepolscentrifugen som utvecklats av professor Takashima vid Tokyo Institute of Technology. Sannolikt kommer dock uppbyggnaden av den japanska
centrifugkapaciteten att ske med en modifikation
av Zippe-centrifugen.*

Enligt en uppgift som personligen lämnats av Takashima har den av honom
utvecklade centrifugtypen numera övergivits till förmån för Zippe-centrifugen .
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En av de bärande principerna för de japanska
centrifugarbetena uppges vara en målmedveten
strävan att åstadkomma största möjliga förenkling av centrifugkonstruktionen. Det finns
därför skäl att anta att de japanska centrifugerna är av ett mycket konservativt utförande
och med låg produktionskapacitet, kanske lägre
än för någon av trojkans centrifugtyper.
2,4

Kemiskt utbyte

2^1

Allmänt

Separationseffekten vid de kemiska utbytesprocesserna beror på att jämvikten för en kemisk
reaktion, i vilken ett grundämne med flera
isotoper deltar, bestäms av isotopernas atomvikter. För att kunna utnyttja denna effekt
måste emellertid en rad villkor vara uppfyllda.
För det första måste det finnas två stabila
kemiska föreningar av det grundämne man önskar
separera som kan reagera med varandra och mellan
vilka ett snabbt utbyte av isotoper äger rum. De
båda föreningarna måste kunna skiljas åt med
enkla medel samtidigt som det måste vara möjligt
att bringa dem i intim kontakt med varandra. För
att de båda sista villkoren skall kunna uppfyllas är det i praktiken nödvändigt att de båda
föreningarna existerar i två olika faser, t ex
vätskefas och gasfas eller två vätskefaser som
är olösliga i varandra.
De kemiska utbytesmetoderna har med stor framgång använts för separation av lätta isotoper
både i industriell skala (tungt vatten, bor) och
i laboratorieskala (litium, kol, kväve, syre och
svavel). De teoretiska förutsättningarna för
separation av uranisotoperna med hjälp av kemiskt
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utbyte är även relativt goda. För att få fram en
konkurrenskraftigt utbytesmetod för anrikning av
uran miste man emellertid hitta ett utbytessystem
med ungefär samma anrikningskoefficient som
gasdiffusion. En mycket viktig förutsättning är
även att utbytesreaktionen äger rum så snabbt
att inte jämviktstiden i en industriell anläggning blir orimligt lång.

USA
Ett utvecklingsarbete med den kemiska utbytesmetoden bedrevs i USA redan i samband med Manhattan-projektet under andra världskriget då
stora ansträngningar gjordes för att hitta ett
utbytessystem som kunde användas för separation
av uranisotoperna. Man arbetade vid denna tid
både med gas-vätske-system, dvs system där gasformig uranhexafluorid står i jämvikt med en
lösning av ett uransalt, och vätske-vätskesystem där två olika uranföreningar som är
upplösta i var sitt lösningsmedel står i jämvikt
med varandra. Efter krigsslutet togs dessa
arbeten på nytt upp vid Oak Ridge och inriktades
då huvudsakligen på vätske-vätske-system. I
början av 60-talet undersöktes utbytet i sådana
system mellan ren UF, och UF, i de då nyupptäckta
additionsföreningarna mellan UF, och olika
kväveoxider (NO, N0 2 , NOF och NOjF). Dessa
arbeten avbröts antingen därför att anrikningskoefficienten för de undersökta systemen befanns
vara för liten eller därför att de kemiska
problemen i samband med processen visade sig
vara för svåra att bemästra.

År 1975 återupptogs emellertid arbetena med den
kemiska utbytesmetoden i USA. Det nuvarande
utvecklingsprogrammet är dock av mycket liten
omfattning och har hittills dragit en kostnad av
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endast ca 2 miljoner dollar. Praktiskt taget
alla data om det nya programmet är hemligstämplade. Det är dock känt att flera olika utbytessystem undersöks och att arbetena är inriktade
på att finna ett system där utbytesreaktionen år
sa snabb att s k centrifugalkontaktorer kan
användas vid en industriell tillämpning av
processen, vilket skulle vara till stor fördel ur
effektivitets- och kostnadssynpunkt. Arbetena
bedrivs emellertid alltjämt i laboratorieskala
och inga planer finns för närvarande på en
utvidgning av programmet utöver denna nivå.
Enligt amerikansk uppfattning är det tveksamt om
den kemiska utbytesprocessen någonsin kommer att
kunna utnyttjas kommersiellt.
2i4i3

Frankrike

Medan intresset för den kemiska utbytesmetoden i
USA således måste betecknas som tämligen svalt
har man i Frankrike stora förhoppningar om framtida utvecklingsmöjligheter för denna metod. I
det franska FoU-programmet på anrikningsområdet
har även den kemiska utbytesmetoden andra platsen
efter gasdiffusion när det gäller forskningsinsatsernas storlek. För närvarande sysselsätter
utvecklingsarbetena med utbytesmetoden i Frankrike
omkring 500 personer och de sammanlagda kostnaderna för arbetena, soir påbörjades år 1968, har
hittills uppgått till omkring en miljard francs.
Inom ramen för programmet har två olika pilotinläggningar uppförts. Den första av dessa anläggningar, som är lokaliserad till Grenoble och
togs i drift år 1970, har en kapacitet av "några
hundra" SWU/år. Den andra anläggningen, som
ligger i Pierrelatte och togs i drift år 1974,
har en kapacitet av "några tusen" SWU/år. Man
planerar för närvarande att uppföra en demonstrationsanläggning med en kapacitet av "några
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tiotals tusen" SWU/år för att få en definitiv
bekräftelse på processens tekniska utförbarhet
och en säkrare uppfattning om dess ekonomi.
Denna anläggning skulle enligt nuvarande planer
kunna påbörjas "före år 1980" och vara i drift
år 1984.
Syftet med det franska utvecklingprogrammet på
utbytesmetoden är enligt officiella uppgifter i
första hand xnte att få fram en alternativ
möjlighet att tillgodose det egna behovet av
anrikningstjänster - eftersom Eurodif- och
Coredif-projekten anses vara fullt tillräckliga
för detta ändamål - utan att utveckla en anrikningsmetod som är lämplig för relativt små
anrikningsanläggningar och som Frankrike därför
skulle kunna erbjuda små länder med ett begränsat
behov av anrikningstjänster.
Enligt franska uppgifter är den minsta storlek
som är tänkbar för en kommersiell anläggning
enligt utbytesmetoden ca 375 000 SWU/år. Ekomomin
för processen förbättras emellertid ytterligare
något om man ökar anläggningsstorleken och den
bästa ekonomin erhålls för en anläggning med en
produktionskapacitet av ca 3 miljoner SWU/år.
Den kemiska utbytesmetoden i den i Frankrike utvecklade versionen kan endast användas för låganrikning av uran och är således inte användbar
för tillverkning av råmaterial för kärnvapen.
Förklaringen till detta ligger i kinetiken för
processen. Den hastighet med vilken utbytesreaktionen äger rum är tillräckligt stor för att
jämvikten i en kaskad för låganrikning skall
ställas in inom en rimlig tidsrymd. Men om
metoden skall användas för höganrikning blir
jämviktstiden för lång för att metoden skall
vara praktiskt användbar. Jämviktstiden i en
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kaskad för låganrikning är sålunda enligt franska
uppgifter ett å två år medan den i en kaskad för
höganrikning är minst tjugo gånger så stor.
Det utbytessystem på vilket de franska utvecklingsarbetena bygger är sannolikt av vätskevätske-typ. Alla detaljer om själva processen är
emellertid hemligstämplade.

Ett utvecklingsarbete med den kemiska utbytesmetoden har pågått i Japan sedan slutet av 50talet då grundläggande teoretiska studier och
laboratorieförsök påbörjades vid Tokyo Institute
of Technology. Försök i halvstor skala har sedan
år 1963 utförts av Japan Atomic Energy Research
Institute (JAERI), och sedan år 1972 är ett
kommersiellt bolag, Asahi Chemical Industry
(ACI), engagerat i arbetena.
Den kemiska utbytesmetod som utvecklats i Japan
skiljer sig från de i USA och Frankrike utvecklade metoderna såtillvida att den är baserad på
jonbytarteknik, och en av huvudlinjerna i de
hittillsvarande utvecklingsarbetena har varit att
få fram effektiva jonbytare och metoder för
industriell produktion av sådana. För närvarande
är arbetena inriktade på utveckling av kontinuerliga processer och komponenter av det slag som
är erforderliga i en industriell utbytesanläggning. Man planerar att uppföra en pilot-anläggning med vars hjälp man räknar med att kunna
lösa alla praktiska problem i samband med överförandet av processen i industriell skala. Det
därpå följande utvecklingssteget avses att bli
en demonstrationsanläggning som är uppbyggd av
moduler av kommersiell storlek.
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Enligt japanska uppgifter skulle en anläggning
med en storlek av endast 200 000 å 300 000
SWU/år enligt den japanska utbytesmetoden kunna
konkurrera ekonomiskt med gasdiffusions- eller
centrifuganläggningar med den tiodubbla storleken.
2. 5

Laser anrikning

2^1

Allmänt

Vid anrikning med hjälp av laser begagnar man
sig av det förhållandet att den ena uranisotopen
(nämligen uran-235) genom bestrålning med laserljus av en lämplig våglängd kan "exciteras
selektivt", dvs överföras i ett annat fysikaliskt
tillstånd utan att den andra isotopen påverkas.
Ett villkor för att detta skall kunna ske är att
uranet föreligger i gasform. Vidare måste ,*xcitationen alltid åtföljas av en fysikalisk eller
kemisk separationsprocess vid vilken de exciterade isotoperna skiljs från de icke-exciterade.
Utvecklingsarbetena för anrikning av uran med
hjälp av laserljus följer för närvarande två
huvudlinjer vilka skiljer sig såtillvida att i
det ena fallet uranånga används som arbetsmedium
och i det andra gasformig uranhexafluorid. Vid
användning av uranånga måste laserbestrålningen
kombineras med en fysikalisk separationsprocess
för att separationen av den exciterade isotopen
skall kunna genomföras. Det vanligaste tillvägagångssättet är att de exciterade uran-235atomerna genom ytterligare bestrålning med en
laser överförs till uran-235-joner som separeras
från de opåverkade uran-238-atomerna med hjälp
av ett elektriskt fält. Vid användning av uranhexaf luorid som arbetsmedium bygger däremot
separationen av de båda isotoperna på de skillnader som råder i kemiskt avseende mellan de
exciterade och icke-exciterade molekylerna.
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Båda dessa metoder är förenade med mycket stora
problem. Den främsta svårigheten vid arbete med
uranånga är hanteringen av arbetsgasen son
framställs genom upphettning av smält uran till
över 2 000°C, Däremot är de optiska excitationsnivåerna mycket väldefinierade för metalliskt
uran vilket gör att den selektiva excitationen
är relativt lätt att genomföra i detta fall.
Vid användning av UFfe erbjuder framställningen
och hanteringen av arbetsgasen inga svårigheter,
men vid detta medium saknas de distinkta excitationsnivåer som utgör en primär förutsättning
för att en selektiv excitation skall kunna
genomföras. Av denna anledning är laseranrikning
av uranhexafluorid praktiskt taget omöjlig att
genomföra vid rumstemperatur.
Genom att sänka temperaturen till ca -150°C kan
man emellertid överföra UF,-molekylerna till ett
sådant tillstånd att en selektiv excitation är
möjlig. Vid denna temperatur är emellertid
ångtrycket för 0Ffi endast lo" 1 0 mm Hg vilket
gör det omöjligt att tillämpa denna metod i
teknisk skala. Ett sätt att kringgå dessa svårigheter är att låta UFg-gasen expandera i en
Laval-dysa till överljudshastighet. Härigenom
kan temperaturen sänkas utan att gasen kondenserar och ångtrycket samtidigt bibehållas vid
ett högt värde.
För att lasermetoden skall kunna användas industriellt för anrikning av uran fordras det sålunda
att en mycket komplicerad teknologi utvecklas som
gör det möjligt att arbeta antingen vid mycket
höga (> 2 000°C) eller mycket låga (< -150°C)
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temperaturer. För att metoden skall bli fri
gångsrik i en teknisk skala måste dessutom
lasrar utvecklas som har en mångdubbelt större
effekt än de lasrar som för närvarande är tillgängliga.
USA
I USA bedrivs utvecklingsarbeten med båda de
metoder för laseranrikning som ovan beskrivits.
Arbetena med laserseparation av uranånga påbörjades år 1973 och sysselsätter för närvarande
mer än ett hundra personer. De hittillsvarande
utvecklingskostnaderna uppgår till ca 45 miljoner
dollar. Arbetena bedrivs alltjämt i existerande
laboratorieutrymmen och någon utvidgning av utvecklingsprogrammet är för närvarande inte planerad.
Arbetena med laseranrikning av uranhexafluorid
påbörjades år 1971 och sysselsätter omkring 200
personer. De sammanlagda utvecklingskostnaderna
uppgår hittills till 75 miljoner dollar. I
likhet med arbetena med laseranrikning av uranånga befinner sig utvecklingsarbetena med laseranrikning av UF, alltjämt på ett relativt tidigt
stadium av utvecklingen. Nan räknar på amerikanskt håll med att mycket stora kostnader omkring 750 miljoner dollar för var och en av
metoderna - är erforderliga för att utveckla de
båda processerna till en industriell nivå och att
någon kommersiell produktion inte är möjlig
förrän tidigast i början av 90-talet.
Något beslut om att genomföra ett fullständigt
utvecklingsprogram för laseranrikning har ännu
inte fattats i USA varken för den atomära eller
den molekylära varianten av processen. Ar 1980
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kommer emellertid ställning att tas till frågan
om ett fortsatt utvecklingsarbete med någon av
de båda processerna skall äga rum.
I de amerikanska utvecklingsarbetena med laseranrikning deltar även ett privat bolag, Exxon
Nuclear, som i samarbete med Avco Everett Research
Laboratories utvecklat en egen variant av metoden
med laseranrikning av uranånga, den s k Avcoprocessen. Tyngdpunkten för de amerikanska arbetena är dock förlagd till den statliga sektorn.
För närvarande är den statliga aktiviteten på
området koncentrerad till två stora forskningslaboratorier, Lawrence Livermore i Californien
(anrikning av uranånga) och Los Alamos i New
Mexico (anrikning av UF,).
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3.

REDOGÖRELSE FÖR DE SVENSKA ARBETENA

En FoU-verksamhet med anrikning av uran har i
Sverige bedrivits under två olika perioder. Den
första perioden inföll mellan år 1946 och 1960
då ett utvecklingsarbete på jasdiffusionsmatoden
otfördes vid Tekniska Högskolan i Stockholm*. Målsättningen för detta arbete var att undersöka
gasdiffusionsprocessens ekonomiska förutsättningar
och att bilda sig en uppfattning om de viktigaste
tekniska problemen i samband med denna process.
Den andra perioden under vilken en svensk FoUverksamhet på anrikningsområdet bedrivits sträcker
sig mellan år 1965 och 1978. De under denna tid
utförda arbetena har varit förlagda till eller
stått under ledning av AB Atomenergi (nuvarande
Studsvik Energiteknik AB) och huvudsakligen varit
av utredande karaktär. De metoder som studerats
har främst varit gasdiffusion och centrifugprocessen. Vissa begränsade studier av översiktlig
karaktär har emellertid även utförts av ett
antal alternativa anrikningsmetoder, i första
hand dysprocessen och anrikning med hjälp av
laserljus.
I den redogörelse för de svenska anrikningsarbetena som kommer att lämnas i det följande läggs
tonvikten vid de under den andra av dessa båda
perioder utförda arbetena. Eftersom de vid AB
Atomenergi i slutet av 60-talet och början av
70-talet utförda teoretiska studierna av gasdif fusionsprocessen i flera avseenden utgjorde
en fortsättning på de vid KTH under 40- och 50talen bedrivna arbetena kommer emellertid även
en kort översikt över dessa arbeten att lämnas.

Arbetena vid KTH var avbrutna mellan år
1951 och 1954. Ar 1948 - 51 leddes
arbetena av Karl-Erik Holmberg, år
1954 - 59 av Mårten Mårtensson och år
1959 - 60 av Ingemar Eriksson.
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Redogörelsen består av tre delar. I den första
delen beskrivs de vid KTH och AB Atomenergi utförda teoretiska och experimentella arbetena
med gasdiffusionsprocessen (3.1). I den andra
delen beskrivs de inom AB Atomenergi bedrivna teoretiska studierna av trepolscentrifugen (3.2). I
den tredje delen lämnas några synpunkter på de
huvudsakligen till Flygtekniska Försöksanstalten
förlagda arbetena med fyrpolscentrifugen (3.3)*.
3.1
3,. 1^1

Gasdiffusion
Arb§ten_vid_KTH_1946_-_1960

De vid Tekniska Högskolan (Institutionen för
fysikalisk kemi) mellan år 1946 och 1960 bedrivna
utvecklingsarbetena var i huvudsak koncentrerade
till följande fyra delområden:
1.

Grundläggande studier av gasdiffusionsprocessen

2.

Membrantillverkning

3.

UF,-teknologi och korrosionsstudier

4.

Laboratoriekaskader

I det följande länmas en kort redogörelse för
de viktigaste resultaten i vart och ett av
dessa delområden.
3.1.1.1

Grundläggande studier

De teoretiska studier av gasdiffusionsprocessen
som utfördes vid KTH byggde till stor del på den
av Cohen år 1947 publicerade allmänna teorin för
isotopseparation samt på ett antal membranteoretiska arbeten som ungefär samtidigt publicerades
av engelsmän (Kynch, Peierls, Fuchs) och ameriEn mera utförlig redogörelse för dessa
arbeten som författats av FFA-gruppens
egna medlemmar ingår som Bilaga 2 till
sammanfattningsrapporten.
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kaner (Present, de Bethune). En beräkningsmodell
utvecklades för optimering av diffusionskaskader
för produktion av anrikat uran. Med hjälp av denna
beräkningsmodell utfördes kostnadsberäkningar för
industriella gasdiffusionsanläggningar (14 - 22) .
Vid KTH utvecklades även metoder för bestämning av
membranegenskaperna. För bestämning av den genomsnittliga porradien, antalet porer per ytenhet av
membranen och porradiefördelningen utvecklades
metoder som var baserade på permeabilitets- och
adsorptionsmätningar samt på mätningar av separationseffektiviteten med hjälp av icke-isotopa gasblandningar (t ex vätgas och koldioxid eller
kvävgas och koldioxid) (2,4,26,31,33,37,53).
3.1.1.2

Membranti1lverkning

Membranarbetena vid KTH var koncentrerade till
två olika typer av plana membraner, dels den s k
aloxmembranen, dels en sintrad och nätarmerad
membran som framställdes av 1jusbågsförstoftat
aluminium.
Aloxmembranen framställs genom anodisk oxidation av aluminiumfolier. Anodisk oxidation är ett
sedan länge känt förfarande för att förse föremål av aluminium med ett tunt skyddsskikt av
aluminiumoxid. Om den anodiska oxidationen utförs
i vissa elektrolyter (svavelsyra, oxalsyra eller
fosforsyra) blir dessa skikt porösa. Genom att
utföra den anodiska oxidationen från båda sidor
av en aluminiumfolie kan denna fullständigt
omvandlas till porös aluminiumoxid (2,6,13).
Aloxmembranen har egenskaper som i vissa avseenden
gör den idealisk för användning som diffusionsmembran. Porstrukturen är synnerligen symmetrisk,
porerna är raka, homogent uppbyggda, går vinkel-
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rätt mot ytan och befinner sig på likformigt
avstånd från varandra. De fundamentala membranegenskaperna, porradien och antalet porer, beror
på ett lagbundet sätt av betingelserna vid tillverkningen och kan följaktligen påverkas genom
ett lämpligt val av dessa (2).
Aloxmembranens svaghet är den dåliga hållfastheten. Membranen är mycket spröd och kan i synnerhet inte motstå böjpåkänningar. Eftersom membranen
i övrigt lämpar sig väl för uranseparering prövades vid KTH flera vägar att förbättra hållfastheten. Ett sätt som prövades var att utföra oxidationen fläckvis så att membranen kom att bestå
av isolerade öar av porös aluminiumoxid som var
skilda åt av ett sammanhängande parti av oangripen aluminium ("aloxalmembranen") (2,7,23,26,30).
En typisk aloxmembran har en porradie av 100 A*
och ett porantal av 5 x 10

porer per cm . Genom

efteretsning kan porradien ökas till 200 &
300 A (vid bibehållet porantal) vilket enligt
de vid KTH utförda optimeringsstudierna för
en industriell gasdiffusionsanläggning är till
stor fördel ur ekonomisk synpunkt.
Även för den sintrade membrantyp som utvecklades
vid KTH var utgångsmaterialet aluminium. Det
för membrantillverkningen erforderliga pulvret
framställdes genom förstoftning ("sputtering")
av aluminiumelektroder i en ljusbåge i kvävgasatmosfär. Pulvret erhölls vid förstoftningen i
en mycket finfördelad form och kunde direkt i
samband med denna fällas ut på ett metallnät i
ett synnerligen tunt och homogent skikt. Pulvret
pressades sedan in i nätmaskorna genom valsning
och sintrades därefter i vätgasatmosfär. En på
Angströmsenheter. 1 A = 10

cm.
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detta sätt framställd membran har en hållfasthet
som i det närmaste är lika god som för en metallfolie av samma tjocklek. Den genomsnittliga
porradien beror av framställningsbetingelserna
och ligger i området 100 - 300 Ångström-enheter
(2,8,33,38,40,47).
De båda membrantyper som utvecklades vid KTH
var helt och hållet baserade på självständiga
och oberoende forskningsinsatser. Arbetena med
de båda typerna bedrevs emellertid laboratoriemäss igt och för en membrantillverkning i industriell skala måste andra metoder tillämpas.
Endast plana membraner tillverkades, men det är
troligt att tillverkningsmetodiken både för
aloxmembranen och de sintrade membranen kan
modifieras så att den blir användbar även för
tillverkning av rörformiga membraner.
3.1.1.3

UFg-teknologi och korrosionsstudier

När arbetena vid KTH påbörjades fanns uranhexafluorid ännu inte tillgängligt på den öppna marknaden. Det var därför nödvändigt för KTH-gruppen
att utveckla metoder för framställning av den
UF, som behövdes för korrosionsstudier och för
b
arbete med laboratoriekaskader (se 3.1.1.4).
Den väg för framställning av UF g som följdes
var fluorering av UF. med hjälp av elementärt
fluor. Den för processen erforderliga fluoren
framställdes genom elektrolys av kaliumfluorid
i smält form. Två olika fluorceller utvecklades
för detta ändamål, en mindre version för 40 amp
och en halvteknisk version för 300 amp (1,27).
Genom KTH-gruppens arbete förvärvades en ingående
kännedom om alla i samband med hantering av UFg
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förekommande problem. Ett betydande arbete lades
ned på utveckling och tillverkning av komponenter
för arbete i UFg, t ex ventiler och olika slag
samt fasta och demonterbara förbindningar. Dessa
komponenter utfördes huvudsakligen i rostfritt
stål och aluminium (35,45).
De korrosionsstudier med uranhexafluorid som utfördes av KTH-gruppen gällde dels olika för användning i en gasdiffusionsanläggning tänkbara
konstruktionsmaterial, dels de membraner som
utvecklades av gruppen. För korrosionsförsöken
med membraner tillämpades två olika principer,
dels statiska försök, dvs försök där membranen
under hela exponeringen befann sig i stillastående
UF,, dels dynamiska försök där UF, under försökets gång fick passera genom membranen. Den
senare metoden gav givetvis den värdefullaste
informationen eftersom den mera efterliknar förhållandena i en verklig gasdiffusionskaskad (9,
12,32,36,41,48).

3.1.1.4

Laboratoriekaskader

Den första laboratoriekaskaden konstruerades redan
år 1950 - 1951. Den utfördes i tio steg och
dess uppgift var att ge en första erfarenhet av
de problem och svårigheter som kan uppstå vid
kaskadkoppling och drift av ett större antal
steg (13).
En andra laboratoriekaskad uppfördes under tiden
1952 - 56. Den bestod av 96 steg och hade en
mycket kompakt konstruktion med kompressorerna
sammanbyggda i block om sex enheter. Denna kaskad
var utrustad med aloxmembraner med en yta av 1.6
2
dm per membran.
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En tredje kaskad byggdes under tiden 1958 - 61.
Till skillnad från de båda tidigare kaskaderna
utfördes den för arbete med UF, och dess ändab

mål var att studera membraner och komponenter
under driftsmässiqa förhållanden. Antalet steg
var endast sex, men i gengäld var stegen mycket
större (16 dm membranyta per steg, membraner av
sintrad typ) än i de båda förpgående kaskaderna.
Kompressorer och tryckmätare var av kommersiell
typ och speciellt tillverkade för arbete i UF,D

atmosfär, övriga komponenter såsom diffusionsceller, ventiler och förbindningar konstruerades
av gruppen och tillverkades i egen verkstad
(35,45).

Figur 5
Sexstegskaskad för uranhexafluorid. I nedre vänstra
hörnet ser man kompressorerna som svarar för cirkulationen av UFg och i mitten de sex diffusörerna med itiemöranerna.

3_. 1_.2

Arbeten_vid_AB_Atomenergi

I mitten av 60-talet rådde i Sverige stor o s ä k e r het o m d e ekonomiska förutsättningarna för a n r i k ning av uran m e d g a s d i f f u s i o n s m e t o d e n . P r i n c i -
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perna för den amerikanska prissättningen på
anrikat uran var visserligen kända men det var
tveksamt huruvida denna prissättning byggde på
kommersiella grundvalar.
Detta var en av anledningarna till att ledningen
vid AB Atomenergi år 1965 beslöt att genomföra
en brett upplagd studie av ekonomin för gasdiffusionsprocessen. Denna studie genomfördes under
medverkan av en referensgrupp av industriintressenter och dess ändamål var bl a att ta fram
tekniskt underlag och att utföra kostnadsberäkningar som skulle kunna användas för att analysera den amerikanska prissättningen på anrikat
uran.
Själva utredningsarbetet utfördes av AB Atomenergi
och stod under ledning av samma personer som år
1954 - 61 haft huvudansvaret för det vid KTH
bedrivna utvecklingsarbetet med gasdiffusion*
(se 3.1.1) . Den beräkningsmodell som utvecklades
byggde på samma principer som den beräkningsmodell som i början av 50-talet utvecklades vid
KTH. Även när det gällde viktiga tekniska problem såsom membranernas egenskaper och funktion,
korrosionsproblemen och deras inverkan samt
stegens uppbyggnad och sammankoppling till en
kaskad byggde det vid AB Atomenergi utförda
arbetet direkt på den know-how som förvärvats
av KTH-gruppen.
De avsedda kostnadsstudierna utfördes under år
1966 och i början av år 1967 och gav som resultat en mängd kostnadsdata för diffusionsanläggningar av olika storlek och utförande. Under år

*
0

Nämligen M Mårtensson och I Eriksson.
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1968 - 1970 användes dessa data i en beräkningsmodell för totaloptimering av gasdiffusionsanläggningar som utvecklades inom AB Atomenergi.
Även denna beräkningsmodell utgjorde en vidareutveckling av den beräkningsmodell som för liknande syften utvecklats vid KTH i mitten av
50-talet.
Genom bolagets medverkan i Eurodif-projektet år
1973 ställdes en mängd teknisk och ekonomisk
information till förfogande. Härigenom fördjupades kunskapen om gasdiffusionsprocessen ytterligare. Sedan bolaget lämnat Eurodif utfördes år
1974 och 1975 beräkningar i syfte att klarlägga
förutsättningarna för en svensk gasdiffusionsanläggning baserad på Eurodif-projektets teknologi.
Det inom AB Atomenergi bedrivna arbetet med gasdiffusionsprocessen har alltså uteslutande varit
av teoretisk och utredande karaktär. I nedanstående allmänna översikt av dess arbeten läggs
huvudvikten vid tre olika, vid skilda tidpunkter
utförda undersökningar:
1.

1965 års kostnadsstudie
1968 års beräkningsprogram för totaloptimering av en gasdiffusionsanläggning

3.

Förenklad analys av ekonomin för gasdif fusionsprocessen (1974)

3.1.2.1

1965 års kostnadsstudie

1965 års kostnadsstudie utfördes enligt följande
priciper:
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Som utgångspunkt valdes fyra olika diffusionsteg
med definierade flöden. Storleken för dessa steg
antogs förhålla sig som 1:3:10:30 och täckte
sålunda ett mycket brett område av tänkbara
stegstorlekar. Vidare definierades membranrörens
egenskaper och de betingelser varunder membranerna
arbetar (dvs trycket före och efter diffusionen
samt temperaturen) (60,61,82).
Var och en av de fyra stegen antogs sedan komma
till användning i en kaskad för produktion av
anrikat uran med halten 3 % uran-235. På detta
sätt definierades gasdiffusionsanläggningar av
fyra olika storlekar vilka utgjorde grundvalen
för kostnadsberäkningarna (78).
För var och en av de fyra gasdiffusionsanläggningarna gjordes detaljerade ritningar för
verksområdet, kaskadbyggnaderna ocn de erforderliga serviceanläggningarna samt konstruktionsritningar för alla ingående komponenter. På
grundval av detta material gjordes sedan kostnadsberäkningar för de fyra anläggningarna.
Stor omsorg lades ner på själva konstruktionsarbetet och detaljerade strömningstekniska och
värmetekniska beräkningar utfördes för diffusörerna och värmeväxlarna samt för rörledningssystemet i kaskaden. För några av komponenterna kompressorer, ventiler och vissa andra komponenter av mera konventionellt slag - var kostnadsberäkningarna baserade på offerter från svenska
och utländska firmor (69,71,73,74,79,80,81,83).
Som ett exempel på det arbete som utfördes återges i Figur 6 en konstruktionsskiss som visar
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sammankopplingen av tre steg i den näst största
av de i studien ingående diffusionskaskaderna.
Av figuren framgår även hur vart och ett av de
tre stegen är uppbyggt av en kompressor, en
diffusör och en värmeväxlare (jmfr 2.1.1).

Figur 6
Konstruktionsskiss av ett gasdiffusionssteg. Figuren visar
sammankopplingen av tre steg i den näst största av de i 1965
års kostnadsstudie ingående diffusionsanläggningarna.

STUDSVIK ENERGITEKNIK AB

STUDSVIK/K2-78/52
1978-11-07

49

Figur 7 visar ett av slutresultaten av kostnadsberäkningarna. I denna figur har den specifika
anläggningskostnaden för var och en av de fyra
anläggningar som lig till grund för beräkningarna avsatts som funktion av separationskapaciteten. Figuren visar att den specifika investeringskostnaden minskar kraftigt då anläggningsstorleken ökar och utgör sålunda en illustration
till de "economies of size" - dvs det
starka storleksberoendet för ekonomin - som utgör en av gasdiffusionsprocessens mest karakteristiska egenskaper (se 2.1.1) .

Spec anKgpiinpkostnad, S/SWU/ir

0
1
2
3
4
Separationskapacitet, miljontr SWU/år

Figur 7
Specifika anläggningskostnaden för gasdiffusionsanläggningar som funktion av anläggningsstorleken.
Figuren utgör ett resultat av 1965 års kostnadsstudie.
3.1.2.2

1968 års beräkningsprogram för totaloptimering av en gasdiffusionsanläggning
(Programmet "Prisskalor")

Genon 1965 års kostnadsstudie förvärvades en
detaljerad kunskap om kostnadsstrukturen för
en gasdiffusionsanläggning (se Figur 9 ) . Den
beräkningsmässiga behandlingen av de kostnadsdata som kom fram vid studien var emellertid
alltjämt otillfredsställande. En särskilt stor
svaghet var att beräkningarna genomgående utfördes

STUDSVIK ENERGITEKNIK AB

STODSVIK/K2-78/52
1978-11-Q7

50

för s k fyrkantkaskader - dvs kaskaden ned endast
en stegstorlek - och att sålunda Möjligheterna
till mera avancerade kaskadstrukturer inte
beaktades. En annan brist var att inverkan av
variationer av membranegenskaperna och driftsbetingelserna - och de förbättringar av ekonomin
som sådana variationer eventuellt kan nedföra inte heller uppmärksammades.
För att råda bot på dessa kvarstående brister utvecklades år 1968 ett beräkningsprogram för
totaloptimering av en gasdiffusionsanläggning.
Med hjälp av detta program - som går under namnet
"Prisskalor"* - kan både den optimala kaskadkonfigurationen och de optimala driftsbetingelserna
för en gasdiffusionsanläggning son är avsedd för
en viss produktion av anrikat uran bestämmas.
Programmet är uppbyggt omkring en beräkningsmodell med sexton oberoende variabler. Fem av
dessa variabler hänför sig till membranerna och
de betingelser under vilka dessa arbetar och
utgörs av genomsnittliga porradien (r), membranens tjocklek (1) trycket före diffusionen (p.),
trycket efter diffusionen (p_) och temperaturen
(T). Dessa fem variabler är bestämmande för två
av membranernas ur separationsteknisk synpunkt
viktigaste egenskaper, nämligen anrikningskoefficienten (e) och permeabiliteten (G) (86,87,88).
De övriga elva oberoende variablerna används för
att definiera kaskaden och dess arbetssätt.
Till skillnad från vad som förutsattes vid
1965 års kostnadsstudie (se 3.1.2.1) uppförs
nämligen en gasdiffusionsanläggning som regel
såsom en t-appstegskaskad, dvs den konstrueras
av steg med mer än en storlek vilka kombineras

Förklaringen till denna programbenämning
är att programmet utvecklac.es ur ett
tidigare program som användes för att
beräkna kostnaden för anrikning som
»"

........ "• "» r
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med varandra enligt vissa systematiska principer.
Programmet "Prisskalor" kan användas för optimering av en trappstegskaskad som är uppbyggd av
steg med upp till fyra olika storlekar. Såsom
närmare illustreras av Figur 8 uppgår det antal
oberoende variabler som måste beaktas vid dimensioneringen av en sådan kaskad till elva, varav
fyra variabler behövs för att definiera de fyra
stegstorlekarna (1^, L 2 , L 3 och L 4 ) , sex variabler för att definiera halten av uran-235 i övergångarna från en stegstorlek till en annan (X.,
X 2 , X 3 , X w l , X w 2 och X w 3 ) samt en variabel för
att definiera halten uran-235 i "wasten" (Nw)
(89,92,93).
Av uenna kortfattade beskrivning torde framgå
att datorprogrammet "Prisskalor" i teoretiskt
avseende är uppbyggt av två delar: en membrantecretisk del med uppgift att beräkna separationen per steg samt membranernas permeabilitet
och en kaskadteoretisk del med uppgift att
beräkna det antal steg av olika storlek varav
kaskaden måste byggas upp. Men programmet måste
också innehålla en empirisk del i vilken kostnaderna för de i en gasdiffusionanläggning
ingående komponenterna på något sätt beskrivs.
Det är vidare tydligt att dessa kostnader måste
uttryckas som funktioner av ie oberoende variablerna för att en komplett och konsistent beräkningsmodell skall erhållas. Sådana funktioner
kan emellertid lätt beräknas med utgångspunkt
från 1965 års kostnadsstudie. Detta illustreras
av Figur 9 (85) .
I denna figur har kostnaden för tolv olika i
en gasdiffusionsanläggning ingående komponenter
avsatts som funktion av fem olika parametrar.
De tolv kostnadsfunktionerna har beräknats på
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Figur 8
Principskiss för en gasdiffusionskaskad som är uppbyggd av
steg med fyra storlekar både i förstärkaren och avdrivaren
(dvs en s k 4,4-kaskad). De inringade symbolerna utgör oberoende variabler i programmet "Prisskalor" (L betecknar flöde
per steg, X och Xw halt uran-235 vid övergångarna mellan de
olika subkaskaderna i förstärkaren och avdrivaren samt S
och Sw antal steg i de olika subkaskaderna i förstärkaren
resp avdrivaren.
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grundval av de detaljerade kalkyler som utfördes
vid 1965 års kostnadsstudie.
De fem karaktäristiska parametrar som används
såsom abskissor i Figur 9 utgör alla olika mått
på stegstorleken. Detta innebär tydligen att
de tolv komponsntkostnaderna i figuren är angivna
som funktioner av denna. Men eftersom de fem
storleksparametrarna i sin tur kan uttryckas som
funktioner av de oberoende optimeringsvariablerna (nämligen av de fem membranvariablerna r,
1» Pi/ Po o c n T samt av de fyra kaskadvariablerna Ljy L 2 , L_ och L J , innebär det även att
de tolv komponentkostnaderna likaledes kan
uttryckas som funktioner av dessa variabler.
De tolv kostnadsfunktionerna i Figur 9 utgör en
sammanfattning av alla i en gasdiffusionsanläggning förekommande kostnader. Detta sätt att
uttrycka kostnaderna innebär därför att hela
anläggningskostnaden för en gasdiffusionsanläggning erhålls uttryckt som en funktion av de
oberoende optimeringsvariablerna.
Programmet "Prisskalor" har under två olika
beräkningskampanjer - nämligen dels år 1968,
dels år 1970 - använts för att kartlägga egenskaperna för gasdiffusionsanläggningar av olika
storlek och utförande. Som exempel visas i
Tabell 2 resultatet av beräkningar för två fall
som båda avser produktion av 2 000 ton uran per
år med anrikningen 3 % i 3,3-kaskader, dvs kaskader uppbyggda av steg med tre olika storlekar
både i förstärkar- och avdrivardelen (jmfr Figur
8). De båda fallen skiljer sig i avseende på den
genomsnittliga porradien i membranerna som i
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det ena fallet antagits vara 100 Angströmsenheter och i det andra fallet 50 Angströmsenheter*.
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Figur 9
Kostnadsfunktioner för olika Komponenter i en gasdiffusionsanläggning. Var och en av de tolv komponentkostnaderna gäller för ett steg och har uttryckts som en logaritmisk funktion av en karaktäristisk storleksparameter. De tolv diagrammen
utgör en sammanfattning av 1965 års kostnadsstudie.

Som ovan nämnts är porradien r en av de
oberoende variablerna i programmet. En
fri optimering av porradien leder emellertid till orimligt små värden för r och som
regel måste därför en undre gräns för
porradien fastläggas vid optimeringen.
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Tabell 2
De optimala betingelserna för produktion av 2 000
ton uran per år med anrikningen 3 % uran-235 i 3,3kaskader vid två olika antaganden beträffande
genomsnittliga porradien. Som grund för optimeringen
ligger de i Figur 9 visade kostnadsfunktionerna
enligt 1965 års kostnadsstudie (årskostnadsfaktor
0.15, elpris = 5 milis/kWh)
Fall 1

Fall 2

Porradie, A

100

50

Tryck före diffusionen,
mm Hg

585

860

Tryck efter diffusionen.
mm Hg

160

221

Temperatur, °C

79

85

Anrikningskoefficient, e

0.00169

0.00179

Avfallshalt, % uran-235

0.286

0.269

Totalt antal steg

1190

1175

Separationskapacitet,
SWU/år

7.05xl06

7.3X106

Kaskadverkningsgrad

0.94

0.93

Total anläggningskostnad
miljoner, $

1134

967

Specifik anläggningskostnad, $/SWU/år

161

132

Specifik elkonsumtion,
kWh/SWU

2750

2640

Separationsarbetskostnad
("cost of separative
work"), $/SWU

37.9

33.0

Figur 10 är en sammanfattning av de beräkningar
som år 1968 och 1970 utfördes med programmet
"Prisskalor". I denna figur visas hur den specifika anläggningskostnaden för en gasdiffusionsanläggning beror av storleken. Figuren är alltså
en motsvarighet till Figur 7 i vilken på motsvarande sätt resultatet av 1965 års kostnads-
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studie har sammanfattats. Men under det att Figur 7
endast gäller för fyrkantkaskader (eller 1,1-kaskader) - dvs kaskader med endast en stegstorlek
- gäller Figur 10 även för trappstegskaskader
som är uppbyggda av steg med två resp tre storlekar både i kaskadens förstärkar- och avdrivardel (dvs 2,2 - resp 3,3-kaskader, jmfr Figur 8 ) .
Förutom att figuren på samma sätt som Figur 7
illustrerar det starka storleksberoende för ekonnomin som är karakteristiskt för gasdiffusionsprocessen belyser den sålunda även de skillnader
som råder i ekonomiskt avseende mellan fyrkantkaskader och kaskader av ett mera avancerat
utförande (52,55) .
3.1.2.3

Förenklad analys av ekonomin för gasdiffusionsprocessen

Genom deltagandet i förberedelsarbetet för Eurodif-projektet fick bolaget tillgång till en mängd
information om gasdiffusionsmetoden vilket bl a
medförde att riktigheten av den bild av denna
anrikningsprocess som byggts upp inom landet
genom ett oberoende utvecklingsarbete i stort
sett kunde bekräftas. En annan följd av deltagandet i Eurodif-projektet var att en ny grundval erhölls för bedömning av gasdiffusionsprocessens ekonomi. Sedan bolaget år 1974 lämnat
Eurodif påbörjades därför ett antal studier för
att ta vara på de erfarenheter som förvärvats
under Eurodif-arbetet. Dessa studier omfattade
bl a utveckling av ett nytt datorprogram för
optimering av trappstegskaskader vid varierande
betingelser i fråga om produktmängd och anrikning
samt ett program för beräkning av den optimala
flödesprofilen i trappstegskaskader. Gemensamt
för dessa båda program var att de var baserade
på diffusionssteg av den storlek och typ som ingår
i Eurodif-kaskaden (101,102).
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Figur 10
Specifika anläggningskostnaden för gasdiffusionsanläggningar som funktion av anläggningsstorleken
för en fyrkantkaskad (1,1-kaskad) och för trappstegskaskader som är uppbyggda av steg med två
resp tre stegstorlekar (2,2- resp 3,3-kaskader).
Beräkningen av diagramet har utförts med hjälp
av optimeringsprogrammet "Prisskalor" på grundval av de vid 1965 års kostnadsstudie beräknade
kostnadsfunktionerna (se Figur 9 ) ,
Ett av syftena med de år 1974 påbörjade studierna
var att klarlägga de ekonomiska förutsättningarna
för en gasdiffusionsanläggning med en för svenska
förhållanden lämplig storlek. I jämförelse med
metodiken vid den ovan beskrivna totaloptimeringen
av en gasdiffusionsanläggning (se 3.1.2.2) var

STUDSVIK ENERGITEKNIK AB

STUDSVIK/K2-78/52
1978-11-07

58

metoden för den nu tillämpade analysen synnerligen
enkel. Utgångspunkten för analysen var antagandet
att om en gasdiffusionsanläggning skall uppföras
i Sverige miste det helt eller delvis ske på
basis av den teknologi som utvecklats under
Eurodif-projektet. Xven om problemen i samband
med den internationella handeln med kärnkraftutrustning för närvarande är mycket svåra att
bedöma torde man nämligen kunna räkna med att
åtminstone några av de komponenter som skulle
behövas i en svensk gasdiffusionsanläggning kan
upphandlas från de europeiska tillverkare som
redan tjänstgjort som leverantörer till Eurodifprojektet. Om detta antagande är riktigt betyder
det att valfriheten i fråga om storlek och egenskaper för det eller de diffusionssteg som skulle
ingå i en eventuell svensk gasdiffusionsanläggning är begränsad til de tre typer av steg som
ingår i Eurodif-kaskaden.

Med denna utgångspunkt kan en enkel analys av
ekonomin för gasdiffusionsanläggningar av olika
storlek utföras på följande sätt. Han utgår från
tre olika gasdiffusionssteg av kommersiell storlek och med kända separationsegenskaper och
beräknar produktionskostnaden för vart och ett
av dem. Nan kombinerar därpå ett lämpligt antal
av dessa diffusionssteg till kompletta diffusionskaskader med en varierande produktion av separationsarbete och beräknar produktionskostnaderna
(57).
Resultatet av en sådan analys visas 1 Tabell 3
och 4 samt i Figur 11. I Tabell 3 visas huvuddata för de tre diffusionssteg som utgör utgångspunkten för analysen. Produktionskapaciteten
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för de tre stegen är 12 000, 6 000 resp 2 000
SWU/år och eleffekten för de kompressorer som
behövs i varje steg 3 000, 1 600 och 600 kW*.
I Tabell 3 visas även uppskattningar av- anläggningskostnaderna och produktionskostnaderna
("cost of separative work") för de tre stegen.
De förstnämnda kostnaderna har beräknats på
grundval av ett antagande att den totala anläggningskostnaden för en ny gasdiffusionsanläggning
med kapaciteten 9 miljarder SWU/år är 3 miljarder
dollar i 1975 år penningvärde**.
Figur 11 visar schematiskt uppbyggnaden av tre
olika kaskader som samtliga erhålls genom att
kombinera de tre i Tabell 3 definierade slagen av
diffusionssteg. De tre kaskaderna kan betraktas
som representativa exempel på vad man skulle
kunna kalla "stora", "medelstora" och "små" gasdif fusionsanläggningar. Vid sammansättningen
av dessa tre kaskader har antalet steg av olika
storlek och fördelningen av stegen mellan kaskadernas förstärkardel och avdrivardel valts så att
en maximal produktion av separationsarbete erhålls

*

Produktionskapaciteten och eleffektbehovet för dessa tre steg överensstämmer
approximativt med de tre Eurodif-stegen.
För enkelhetens skull används här avrundade värden.

**

Denna totalkostnad överensstämmer approximativt med den år 1973 beräknade totalkostnaden för Eurodif-anläggningen om
hänsyn tas till penningvärdets försämring,
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Tabell 3
Huvuddata för tre gasdiffusionssteg av olika storlek
Separationskapacitet

SWU/yr

12 000

6 000

2 000

Kompressoreffekt

kW/steg

3 000

1 600

600

Anläggningskostnad3

Ml/steg

3.33

2..20

1.14

Specifik anläggningskostnad

$/SWU/yr

278

367

570

Sp,cifik elförbrukning

kWh/SWU

2 190

2 340

2 630

81

9:

133

"Cos of separative work"
..
(vid 100 % stegverkningsgrad) ' I/SWU

Beräknad med antagandet att en relation av typen C = c(ÖU) * gäller
mellan stegkostnad och stegstorlek.
b)

Vid årskostnai
årskostnadsfaktorn 0.15 (inkl underhåll och löner) samt elpriset
18 milis/kWh.
i de tre kaskaderna då halten i produkten är 3 %
uran-235 och halten i wasten 0.25 % uran-235.
Produktionen av separationsarbete är då 9 miljoner SWU/år i den stora kaskaden, 4 miljoner
SWU/år i den medelstora och 1.5 miljoner SWU/år
i den minsta kaskaden.
Tabell 4 visar huvuddata för de tre kaskaderna.
Av tabellen framgår att separationskostnaden
varierar från 92 $/SWU för den största kaskaden
till 171 I/SWU för den minsta. Denna skillnad
är huvudsakligen en följd av att produktionskostnaden för de i kaskaderna ingående separaionsstegen varierar (jmfr Tabell 1 ) . Delvis beror
emellertid skillnaden på att kaskadverkningsgraden är väsentligt högre i den största
kaskaden än i den minsta.
Kaskadverkningsgraden definieras som förhållandet
mellan den nyttiga produktionen av separations-
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Figur 11
Schematiska bilder av tre diffusionskaskader som är uppbyggda av diffusionssteg med tre bestämda storlekar (jmfr Tabell 3 ) . De kontinuerliga linjerna anger flödesprofilerna för motsvarande ideala kaskader.
Tabell 4
Huvuddata för tre gasdiffusionskaskader optimerade för anrikning till 3 %
Typ av kaskad

"Stor"

"Medelstor"

"Liten"

Mängd produkt

ton U/år

2 400

1 100

425

Waste-halt

% U-235

~0.25

~0.25

~0.25

SWU/yr

,
9.1xio'

4.2xlO6

1.55xlO(

4.6xlO6

2.0X106

0.91

0.78

1 890

1 140

450

735

2 630

3 390

115

171

Produktion av separationsarbete
Installerad separationskapacitet

.
SWU/yr

Kaskadverkningsgrad

9.6x10
0.95

Anläggningskostnad

M?

3 000

Specifik anläggningskostnad

*/SWU/yr

330

Specifik elförbrukning

kWh/SWU

2 370

"Cost of separative work"

S/SWU

92
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arbete och den installerade separationskapaciteten.
Den variation av kaskadverkningsgraden som kan
observeras i Tabell 4 - och som sträcker sig
från 0.78 för den minsta kaskaden till 0.95 för
den största - har sin grund i att förlusterna av
separationsarbete i den minsta kaskaden på grund
av dess enkla uppbyggnad är betydligt större än
förlusterna av separationsarbete i den största
kaskaden som har en uppbyggnad som mera närmar
sig den ideala kaskaden (se Figur 11).
Vid en jämförelse av de tre kaskaderna i Figur 11
bör man ha i minnet att den största kaskaden
har ungefär samma storlek som den anläggning som
för närvarande uppförs av Eurodif. Den årliga
produktionen i en anläggning av denna storlek
är tillräcklig för att försörja reaktorer med
en sammanlagd effekt av ca 100 000. Den minsta
kaskaden i tabellen - vars årsproduktion skulle
räcka för försörjningen av reaktorer med något
mer än 15 000 MW sammanlagd effekt - kan å andra
sidan sägas motsvara den minsta gasdiffusionskaskad som det är möjligt att uppföra på grundval
av dagens teknik.
Vid beräkningen av separationsarbetskostnaderna
i Tabell 4 har ingen hänsyn tagits till den
reduktion av elförbrukningen som är möjlig genom
s k flödesutjämning. Denna metod att driva en
gasdiffusionskaskad innebär att flödet i kaskaden i största möjliga utsträckning anpassas till
flödesprofilen i en ideal kaskad (se Figur 11).
Genom flödesutjämning får man därför en reduktion av den specifika elförbrukningen som är
desto större ju större de ursprungliga avvikelserna är från det ideala flödesschemat. Nan kan
räkna med att den minskning av separationsarbets-
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kostnader som erhålls genom flödesutjämning uppgår till ca 15 $ för den minsta kaskaden i Tabell 4
och till ca 2 $ för den största (vid elpriset
18 milis/kWh) (102).
För att täcka det svenska behovet av anrikningstjänster under 80- och 90-talen skulle den minsta
av tre kaskaderna i Tabell 4 och Figur 11 vara
fullt tillräcklig. Som av tabellen framgår skulle
man för en sådan anläggning få en produktionskostnad som är ca 70 % större än för en anläggning
med kommersiell storlek. A andra sidan skulle i
en gasdiffusionsanläggning som är avpassad för
det svenska behovet endast en typ av diffusionssteg behövas - under det att kommersiella gasdif fusionsanläggningar som regel byggs upp av
tre olika slag av steg. I jämförelse med Eurodifkaskaden skulle alltså en svensk gasdiffusionsanläggning få en enklare uppbyggnad och kräva
ett mycket mindre utvecklingsarbete.
Sammanfattningsvis kan konstateras att en svensk
gasdiffusionsanläggning som förutsätts bli uppförd för 90-talets behov skulle bestå av ca ett
tusen diffusionssteg med en storlek av ca 2 000
SWU/år vardera. Den totala anläggningskostnaden
skulle bli ca 1 150 miljoner dollar (i 1975 års
penningvärde) och behovet av elkraft 600 MW.
Med ledning av de för Eurodif-projektet gällande
uppgifter kan byggnadstiden för denna anläggning
uppskattas till ca 5 år från det att arbetena på
byggnadsplatsen påbörjats till dess att hela
anläggningen är i drift. För att uppföra anläggningen skulle ca 1 000 man vara erforderliga och
för drift av anläggningen en personalstyrka på ca
200 personer behövas.
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3.2

Trepolscentrifugen

Som har framgått av den inledande översikten över
centrifugprocessen (se 2.3) skedde under 60-talet
en kraftig utvidgning av utvecklingsarbetena med
gascentrifuger både i USA och i Europa. En av de
främsta anledningarna till detta förnyade intresse
för centrifugmetoden var utan tvivel de avslöjanden om en ny, av tyska forskare under en ofrivillig exil i Ryssland utvecklad centrifugkonstruktion - den s k Zippe-centrifugen - som gjordes år
1957. Zippe-centrifugen bygger visserligen på
samma grundläggande principer som den tidigare i
Västtyskland utvecklade Groth-centrifugen - båda
är internt drivna motströmscentrifuger av trepolstyp (se 2.3.1) - men har ett enklare konstruktivt utförande. Genom avslöjandena om Zippecentrifugen fick utvecklingsarbetet med gascentrifuger i Västeuropa en ny inriktning, och med
all säkerhet ligger Zippe-centrifugens principer
till grund för de i Västtyskland och Nederländerna
utvecklade centrifugkonstruktioner som används
i trojkans pilot- och demonsträtionsanläggningar
(se 2.3.4) .

Inom AB Atomenergi gjordes i början av 60-talet
några orienterade analyser av centrifugmetoden
vilka närmast var föranledda av de överdrivna
och vilseledande uppgifter om centrifugmetodens
ekonomiska konkurrensförmåga som vid denna tid
med jämna mellanrum publicerades i den internationella fackpressen. Av mera substantiellt
innehåll är dessa tidiga, översiktligt hållna
analyser var den tekniskt-ekonomiska studie om
en centrifuganläggning som utfördes inom bolaget
år 1967 och som var avsedd som ett komplement
till de vid samma tidpunkt fullbordade kostnadsberäkningarna för gasdiffusionsprocesson (se
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3.1.2.1). Vid denna tid fanns emellertid inga
metoder utvecklade itiom bolaget för beräkning av
den enskilda centrifugens produktionsförmåga och
den ir 1967 utförda anläggningsstudien var
därför baserad på helt arbiträra antagandet i
detta avseende. Även om 1967 års studie innebar
ett framsteg när det gäller kännedomen om olika
rent ingenjörsmässiga aspekter av centrifugtekniken kunde den därför inte ge något svar på den
centrala frågan om centrifugmetodens ekonomiska
konkurrenskraft.
Utvecklandet av metoder för beräkning av motströmscentrifugens separationsförmåga har även internationellt sett varit en utdragen och språngvist
förlöpande process. En teori för separationsförloppet i motströmscentrifuger utarbetades visserligen av Karl Cohen redan på 40-talet 1 samband med Manhattan-projektet i USA. Denna teori
- som var baserad på samma principer som den
teori för isotopseparation i termodiffusionskolonner som något tidigare utvecklats av Furry,
Jones och Onsager - hade emellertid en avgörande
svaghet. Ehuru det av Cohens teori med all önskvärd tydlighet framgår att separationen i en
motströmscentrifug till stor del bestäms av
egenskaperna för den axiella gasströmningen i
centrifugen, går teorin inte in på frågan hur den
axiella strömningen beror av driftsbetingelserna
för centrifugen. Cohens teori är därför ofullständig: den befattar sig endast med den separationsteoretiska analysen av strömningsförloppet i
centrifugen medan det nödvändiga gasdynamiska
underlaget för denna analys saknas.
I början av 60-talet tillsatte den amerikanska
atomenergikommissionen en kommitté med uppgift
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att avhjälpa den brist som den av Cohen utvecklade teorin var behäftad med. Som ett resultat av
detta initiativ utarbetades i USA flera gasdynamiska teorier vilka var avsedda som komplement
till Cohens separationsteoretiska analys. Den ur
matematisk synpunkt mest stringenta och fullständiga av dessa teorier utvecklades av Parker
vid universitetet i Virginia. Eftersom Parkers
teori är för svårhanterlig för att bekvämt kunna
användas såsom element i en komplett centrifugteori, utvecklade Berman vid det strömningstekniska
laboratoriet i Oak Ridge en alternativ gasdynamisk beräkningsmodell som däremot med lätthet går
att kombinera med Cohens separationsteori så att
en fullständig centrifugteori erhålls. När det
gäller den grundläggande gasdynamiska analysen
ger Bermans teori samma resultat som Parkers
teori. Men eftersom Bermans teori dessutom på
ett framgångsrikt sätt förmår behandla de komplicerade förloppen i samband med inmatning av feed
och uttagning av produkt och waste i centrifugen,
har den en större flexibilitet än andra centrifugteorier och kan användas för beräkning av
separationsegenskaperna i en motströmscentrifug
under de mest skiftande betingelser.

De teoretiska arbeten med trepolscentrifuger som
utförts inom AB Atomenergi är till stor del
baserade på Bermans centrifugteori. Dessa arbeten
har bedrivits under två olika perioder, nämligen
dels under år 1969 och 1970 och dels under tiden
november 1977 - maj 1978. Arbetena har varit av
uteslutande teoretisk karaktär och huvudsakligen
bestått av utvecklandet av datorprogram med vars
hjälp de grundläggande problemen vid isotopseparation med hjälp av gascentrifuger har kunnat
analyseras.
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Om någon enskild egenskap skulle utväljas för
att karaktärisera bolagets arbeten med trepolscentrifuger skulle det vara deras utpräglade
pragmatiska uppläggning. Att utveckla en fullständig och samtidigt någorlunda hanterbar
centrifugteori är nämligen en i det närmast
olöslig uppgift, och för att komma fram till en
praktiskt användbar teori måste man begagna sig
av approximationer vars tillåtlighet är mycket
svår att bedöma. Endast genom att jämföra den
färdiga teorin med experiment kan man få bekräftelse på dess riktighet.
Arbetena med trepolscentrifuger inom bolaget har
följt en sådan utvecklingslinje. Ehuru de hela
tiden bedrivits med målsättningen att klarlägga
de ekonomiska förutsättningarna för centrifugmetoden, har de på grund av de komplicerade
teoretiska och tekniska aspekter som detta
problem inrymmer bedrivits stegvis med hjälp av
successiva ansatser. Det första steget var att
på grundval av Bermans teori utveckla ett datorprogram med vars hjälp de gasdynamiska och separativa förloppen i motströmscentrifugen kunde
kartläggas. Eftersom beräkningar av separations kapaciteten även inrymmer en optimering av den
inre cirkulationen i centrifugen fick detta Ar
1969 utvecklade datorprogram namnet CENTOPT (108)
Nästa steg i utvecklingsarbetena var att försöka
få en bekräftelse på att det på grundval av
Bermans teori utvecklade datorprogrammet verkligen ger en korrekt beskrivning av verkligheten. Den enda metod som var möjlig för detta
var att göra jämförelser mellan programmet och
verkliga separationsexperiment. Om dessa jämförelser skulle ha ut örts på basis av egna
experiment skulle många år av experimentellt
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arbete ha erfordrats. Men eftersom det i litteraturen finns tillgång till ett antal mycket noggrant utförda och omsorgsfullt dokumenterade
separationsexperiment, nämligen de av Groth i
slutet av 50-talet utförda experimenten med
separation av ädelgaser, var några egna experiment lyckligtvis inte behövliga. De inom bolaget
på hösten 1969 utförda jämförelserna mellan med
datorprogrammet CENTOPT utförda beräkningar och
Groths separationsexperiment gav inte bara bekräftelse på- riktigheten av Bermans centrifugteori
utan också en inblick i motströmscentrifugens
verkningssätt och en förtrogenhet med de tekniska problemen vid driften av en motströmscentrifug som skulle varit omöjlig att förvärva enbart
med hjälp av teoretiska beräkningar {109-111,115,
118) .

Den tredje etappen i bolagets utvecklingsarbete
med trepolscentrifuger var att använda datorprogrammet CENTOPT för en kartläggning av de grundläggande teoretiska förutsättningarna för separation av uranisotoperna med centrifugmetoden.
Dessa arbeten, som utfördes under våren 1970, var
till stor del inriktade på att bestämma hur
centrifugverkningsgraden - dvs förhållandet mellan
den verkliga separationskapaciteten och den
ideala separationskapaciteten - beror av centrifugens dimensioner och periferihastighet samt av
de betingelser under vilka centrifugen drivs. Det
väsentliga resultatet av dessa studier var att en
klar insikt förvärvades om det svalg som är
befäst mellan de överdrivna, på otillräckligt
teoretiskt underlag grundade, populära förställningar om motströmscentrifugens produktionsförmåga som var vida spridda i början av 70-talet
och som alltjämt vinner en viss tilltro och den
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bild av produktionsförmågan som erhålls genom en
realistisk analys av processen. De år 1970 utförda studierna visade bl a att vid en beräkning
av separationskapaciteten måste hänsyn tas inte
bara till de begränsningar som centrifugmetoden
är underkastad i rent mekaniskt avseende utan
också till de gasdynamiska ofullkomligheter som
präglar separationsprocessen och som spelar en
minst lika stor roll som de mekaniska begränsningarna (113).
Sedan kartläggningen av de teoretiska förutsättningarna för separation av uranisotoperna avslutats, påbörjades sommaren 1970 ett arbete med
att utveckla ett datorprogram för ekonomisk optimering av en centrifuganläggning för industriell
produktion av anrikat uran. Denna den fjärde och
hittills senaste etappen i bolagets arbete med
trepolscentrifuger avbröts emellertid på hösten
1970 sedan en första version av det nya datorprogrammet blivit färdigställt. Eftersom ett
slutförande av denna arbetsuppgift ansågs vara
nödvändig för att en helhetsbild av bolagets
arbeten med trepolscentrifuger skulle erhållas,
återupptogs emellertid arbetena med optimeringsprogrammet i november 1977 såsom ett led i den
slutredovisning av de inom bolaget bedrivna
arbetena med anrikning av uran som då påbörjades.
En ny version av optimeringsprogrammet - som på
grund av den arbetsuppgift som det har att utföra fått namnet KASKOPT - färdigställdes under
vintern 1977/78 varefter ett antal orienterade
beräkningar med programmet utfördes under våren
1978 (114,116).
I följande avsnitt lämnas en kort översikt över
de olika faserna i bolagets utvecklingsarbete
med trepolscentrifuger.
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Uppgiften för datorprogrammet CENTOP1. är att
beräkna separationsfaktorn och separationskapaciteten för en internt driven motströmscentrifug.
Denna beräkning är baserad på en matematisk
beskrivning av centrifugen som omfattar inte
mindre än femton oberoende variabler vilka samtliga i större eller mindre grad är bestämmande
for centrifugens separationsegenskaper (108).
Som av Tabell 5 framgår kan dessa variabler
delas in i fem olika grupper (jmfr även Figur 12)
Tabell 5
Ingångsparametrarna till datorprogrammet CENTOPT
Grupp 1

Mekaniska parametrar

ROTORLÄNGD (Z)

MATNINGSRÖRSRADIE (r )

ROTORRADIE (r2)

PERIFERIHASTIGHET (v)

Grupp 2

Strömningstekniska parametrar

FEEDHASTIGHET (G)
Grupp 3

"Matningsgeometrin "

PRODUKTFÖRHALLANDE ( 0 )
Grupp 4

MOTSTRÖMSCIRKULATION (L)

STRIPPERFÖRHALLANDE (ST)

Termodynamiska parametrar

MATNINGSRÖRETS TEMPERATUR (TQ)
ROTORVÄGGENS TEMPERATUR (Tj)
MATNINGSTRYCK (pQ)
Grupp 5

Fysikaliska parametrar

MOLVIKT FÖR DEN LÄTTA KOMPONENTEN (Mx)

MOLVIKT FÖR DEN TUNGA KOMPO
NENTEN (Mj)

LÄTTA KOMPONENTENS MOLBRAK
i FEEDEN (N,,)
G

DIFFUSIONSKOEFFICIENTEN (D)
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Den fysikaliska betydelsen för flertalet av
de i Tabell 5 uppräknade parametrarna är tämligen
uppenbar. De femton parametrarnas inverkan pi
separationsförloppet är emellertid i hög grad
varierande.
Av stor betydelse för centrifugens separationsförmåga och separationskapacitet är de mekaniska
parametrarna, särskilt rotorlängden och periferihastigheten. De optimala värdena för dessa parametrar bestäms emellertid inte i första hand av
centrifugens separativa funktion utan av mekaniska kriterier, t ex rotormaterialets hållfasthet, rotorns stabilitet och tyngd samt rotorlagrets konstruktion.
De båda strömningstekniska parametrarna, feedhastigheten och motströmscirkulationen, är
de två huvudparametrar inom centrifugteorien
som i huvudsak är bestämmande för den separationsfaktor och den separationskapacitet som i
praktiken kan uppnås i en centrifug med en given
konstruktion. Båda dessa parametrar har dimensionen flöde (dvs mängd UF, per tidsenhet).
Medan feedhastigheten betecknar det flöde som
leds genom centrifugen - och därvid delas upp i
en anrikad fraktion ("produkten") och en utarmad
fraktion ("wasten") (se Figur 12) - utgör motströmscirkulationen det flöde som i en internt
driven motströmscentrifug cirkulerar inuti
centrifugen i en sluten krets. Som redan nämnts
(se 2.3.1) kan motströmscirkulationen alstras
antingen med tenniska eller mekaniska hjälpmedel.
För centrifugens separerande funktion är det
emellertid likgiltigt vilket av dessa medel som
används.
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Mstninp*
röret» radit

Figur 12
Schema av strömingsmönstret i en motströmscentrifug. Figuren visar även några av ing&ngsparametrarna till programmet CENTOPT. (Jmfr Figur 3 och 4.)
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De i den tredje gruppen i Tabell 5 upptagna parametrarna, produktförhållandet och stripperförhållandet, är bestämmande för det sätt varpå feeden
förs in i centrifugen och produkten och wasten tas
ut ur densamma. Produktförhållandet ((~)) anger
produktens (P) och wastens (H) stolek i förhållande till feeden (G) (P = £ ) • G resp
W = (1 - (~))G) medan stripperförhållandet anger
feedpunktens läge i höjdled (se Figur 12). Både
produktförhållandet och stripperförhållandet är
av stor betydelse för centrifugens separerande
funktion. I allmänhet tillämpas emellertid vid
industriell drift av motströmscentrifuger ett
s k symmetriskt driftsätt vilket innebär att
både produkt- och stripperförhållandet är fastlagt. Vid en optimering av en centrifuganläggning
behöver därför inverkan av en variation av produktförhål landet och stripperförhållandet på
centrifugens produktionsförmåga inte beaktas
(jmfr 3.2.4).
Den fjärde gruppen i Tabell 5 består av tre variabler med vars hjälp arbetsgasens termodynamiska
tillstånd definieras: matningsrörets temperatur
T , rotorväggens temperatur T_ och matningstrycket
p . Enligt Bermans teori förekommer ingen temperaturvariation i centrifugrotorn i axiell led.
Däremot förutsätter teorin att en temperaturskillnad är för handen i radiell led. När det
gäller den termiska jämvikten i centrifugrotorn
föreligger alltså en viss brist på överensstämmelse mellan Bermans teori och en verklig centrifug (av den termiska grundtypen), eftersom i det
senare fallet en axiell temperaturdifferens utgör
en grundläggande förutsättning för centrifugens
funktion. Som nedan skall visas (3.2.2) är emellertid denna brist på överensstämmelse endast
skenbar och utan betydelse för teorins giltighet.
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Beräkningsgången i Drogrammet CENTOPT är mycket
komplicerad och det är därför svårt att på
grundval av rent teoretiska bedömningar avgöra
om programmet ger en korrekt beskrivning av
verkligheten. Det var därför under utvecklingsarbetet med programmet till ovärderlig hjälp att
dess riktighet och användbarhet kunde bekräftas
med hjälp av jämförelser med de experiment med
separation av ädelgaser som utfördes av Groth
och medarbetare vid universitetet i Bonn i
slutet av 50-talet*.
I följande avsnitt skall jämförelser mellan
programmet CENTOPT och tre oiiica Q v Groth utförda experiment beskrivas. De -Lre experimenten
utfördes vid något olika betingelser och kommer
här att behandlas i en ordning som representerar
en stigande grad av komplexitet i experimentellt
och teoretiskt hänseende.
3.2.2.1

Separation av xenon vid totalt återflöde

Vid det första av dessa tre experiment mättes
separationen av xenon-129 och xenon-136 i centrifugen ZG3, dvs i en centrifug med periferihastigheten 268 m/sek, rotorlängden 66.5 cm och rotordiametern 18.5 cm**. Karakterisktiskt för detta
försök var att det utfördes vid totalt återflöde,

*

Förutom ett fåtal experiment som publicerats av Zippe är dessa separationsexperiment de enda experiment med internt drivna motströmscentrifuger som
finns redovisade i litteraturen. Efter
år 1960 har publiceringen av experimentella resultat inom oentrifugområdet
helt och hållet upphört.

**

Centrifugen ZG3 är identisk med den i
Figur 4 visade Groth-centrifugen.
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dvs utan att någon feed tillfördes och någon
produkt bortfördes från centrifugen. Figur 13
återger ett från den tyska originaluppsatsen
hämtat diagram i vilket resultatet av detta
försök har sammanfattats.
I detta diagram har separationsfaktorn uppritats
som funktion av temperaturdifferensen mellan
rotorgavlarna. Som parameter i diagrammet används
temperaturen invid det undre - och kallare - av
de båda tempererelement som användes för att
upprätthålla en axiell temperaturdifferens i
centrifugrotorn (se Figur 4 ) .

T.XK

H

3TC

K

'Cl
%

0

30

30

,

*0

*,

«•

Abb. II*. Tarapcrattwbhéngigkeit <!••• Trmn/aktors .4, Xenon, ^ ~ '•• Torr.

Figur 13
Separationsfaktorn som funktion av temperaturdifferensen mellan rotorgavlarna vid separation
av xenon vid totalt återflöde i centrifugen Z63.
Parametern T

anger den kalla rotorgavelns tem-

peratur (se Figur 4).
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För att kunna reproducera de 1 Figur 13 visade
kurvorna med hjälp av programmet CENTOPT är
givetvis den första förutsättningen att beräkningarna utförs för en centrifug med &i
dimensioner (dvs Z = 66.5 cm, r_ = 9.25 cm och
r Q = 0.5 cm, jämför Tabell 5) och samma periferihastighet (dvs v = 268 m/sek) som den centrifug
som används vid experimentet. I likhet med de
förhållanden som rådde under experimentet måste
vidare denna tänkta centrifug förutsättas arbeta
under symmetriska separationsbetingelser (dvs 9
= 0 . 5 och ST = 0.5) och med totalt återflöde
(dvs G = 0 ) * .
Utom att dessa självklara villkor måste vara
uppfyllda är det emellertid vid beräkningen även
nödvändigt att på något sätt efterlikna den
temperaturfördelning som rådde i centrifugen
under experimentet. Man ställs därvid inför den
principiella svårigheten att medan Bermans teori
(och därmed programmet CENTOPT) bygger på en
centrifugmodell där en radiell temperaturdifferens förutsätts, utfördes försöket vid en varierande axiell temperaturskillnad som upprätthölls
genom temper er ing av centrifugrotor'.s båda
gavlar.
Denna skillnad mellan en termiskt styrd motströmscentrifug och Bermans beräkningsmodell har
att göra med det faktum att Bermans teori inte
befattar sig med frågan hur motströmscirkulationen uppkommer utan endast förutsätter att en
viss motströmscirkulation i realiteten existerar. Som oberoende variabel i Bermans teori
tjänstgör alltså motströmscirkulationen och inte

Dessutom måste givetvis de för xenonisotoperna gällande värdena för molekylvikterna användas, dvs Mi - 128.91
och M2 - 135.91.
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den axiella temperaturskillnaden (se 3.2.1).
Genom att Bermans teori bortser från sättet att
alstra motströmscirkulationen blir den å andra
sidan giltig både för termiskt och mekaniskt
styrda motströmscentrifuger.
För att med hjälp av programmet CENTOPT kunna
reproducera separationsexperiment som utförs i
en termiskt styrd motströmscentrifug är det
därför nödvändigt att förfoga över ett samband
mellan den vid experimentet applicerade axiella
temperaturdifferensen och motströmscirkulationen.
Ett sådant samband kan emellertid lätt beräknas
med hjälp av numeriska metoder genom att jämföra
de experimentellt uppmätta kurvorna för separationsfaktorn som funktion av den axiella temperaturdifferensen (Figur 13) med de kurvor för
separationsfaktorn som funktion av motströmscirkulationen som kan beräknas med hjälp av
programmet CENTOPT.
I Figur 14 och 15 visas resultaten av utförda
jämförelser mellan experiment och beräkningar. I
de båda figurera; har dels inlagts de från Figur
13 hämtade, experimentellt bestämda kurvorna*,
dels ett antal punkter som beräknats med hjälp
av programmet CENTOPT under användning av det
ovannämnda, empiriskt bestämda sambandet mellan
axiell temperaturdifferens och motströmscixkulation. Vi ser att en i det närmsta perfekt överenstämmelse mellan teori och experiment har
erhållits (115).

De två kurvorna gäller för Tu = 10°C
resp 21°C. En liknande jämförelse har
även gjorts för den tredje kurvan i
Figur 13 (Tu = 29°C) men har utelämnats
här.
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Figur 14 och 15
Separationsfaktorn som funktion av temperaturdifferensen mellan rotorgavlarna vid separation
av xenon i centrifugen ZG3 vid feedhastigheten
noll. De heldragna kurvorna har erhållits genom
experiment och är identiska med den översta resp
den mellersta kurvan i Figur 13 (Tu = 10<>C resp
21OQ• De inlagda punkterna har erhållits med
hjälp av datorprogrammet CENTOPT under användning av ett empiriskt bestämt samband (L *
5.5 AT - 0.025 (AT)2) mellan motströmscirkulationen och den axiella temperaturdifferensen.
För att efterlikna temperaturfördelningen i centrifugen under experimentet har dessutom vid
beräkningen rotorväggens temperatur satts lika
med 15°C resp 26°C och matningsrörets temperatur
lika med 35°C resp 46°C.
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Separation av argon vid symmetriska
separationsbetingelser

Vid detta försök mättes separationen av isotoperna argon-36 och argon-40 i centrifugen ZG5,
dvs i en centrifuc, med periferihastigheten 298
m/sek, rotorlängden 113 cm och rotordiametern
18.5 cm*. Till skillnad från de ovan beskrivna
försöken med separation av xenon som utfördes
vid totalt återflöde, dvs vid feedhastigheten
noll, utfördes försöket med separation av argon
på så sätt att även feedhastigheten varierades.
Separationsfaktorn blir därför vid detta försök
beroende av två uppmätbara huvudparametrar,
temperaturdifferensen mellan rotorgavlarna och
feedhastigheten. Figur 16 och 17 visar två från
Groths originaluppsats hämtade diagram i vilka
resultatet av försöket redovisas.
Figur 16 utgör resultatet av ett stort antal
mätningar vid vilka både feedhastigheten och den
axiella temperaturdifferensen varierades. För
varje fastlagt, konstant värde på feedhastigheten
varierades den axiella temperaturdifferensen
till dess att ett maximum för separationsfaktorn
erhölls. Det är just dessa maximivärden för
separationsfaktorn som avsatts i figuren som
funktion om feedhastigheten. (Lägg märke till
att på den kurva som erhållits genom att sammanbinda dessa maximivärden har även motsvarande
optimala värden för den axiella temperaturdifferensen markerats!)

Centrifugen ZG5 bygger på samma grundprinciper som ZG3 (se Figur 4) men
skiljer sig ifrån denna ifråga om
sättet för evakuering av produkt och
waste som påfinner om det system som
tillämpas vid Zippe-centrifugen.
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Vid den typ av försök som illustreras med Figur 16
erhålls i motsats till det i föregående avsnitt
analyserade försöket en viss produktion av separationsarbete. Försöksresultatet kan därför även
presenteras på det sätt som sker i Figur 17 där
separationskapaciteten i stället för separationsfaktorn avsatts som funktion av feedhastigheten*.
Trots att de i Figur 16 och 17 illustrerade försöket med separation av argon utgör ett mer
avancerat experiment än det i Figur 13 visade
försöket med separation av xenon är den beräkningsmässiga tolkningen något lättare att genomföra. Anledningen till detta är att de maximala
värdena för separationsfaktorn som redan nän.nts
bestämdes vid varje fastlagd periferihastighet
genom att variera den axiella temperaturdifferensen. Något empiriskt samband mellan motströmscirkulationen och den axiella temperaturdifferensen är därför inte behövligt i detta fall
eftersom en oberoende bestämning av maximivärdena
för separationsfaktorn vid godtyckliga, fastlagda
värden för feedhastigheten lätt kan utföras med
programmet CENTOPT genom att variera motströmscirkulationen .

Denna metod att reproducera de experimentella
kurvorna illustreras i Figur 18, 19 och 20. I
Figur 18 har separationsfaktorn uppritats som
funktion av motströmscirkulationen för sju
olika, konstanta värden på feedhastigheten
(nämligen just de feedhastigheter för vilka de
optimala temperaturdifferenserna finns angivna i

Separationskapaciteten 5U (= produktionen
av separationsarbete per tidsenhet)
definieras med sambandet
(V
^ 1 ln ^A
(Ekv
6U - C
där A är separationsfaktorn och G är
feedhaatiahcten.
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Figur 16 och 17
Separation av argon-isotoperna i centiifugen
ZG5. Figur 16 visar de optimala värdena för
separationsfaktorn som funktion av feedhastigheten. I diagrammet är även de mot varje mätpunkt svarande värdsna för den optimala axiella
temperaturdifferansen angivna. Figur 17 visar de
optimala värdena för separationskapaciteten som
funktion av feedhastigheten och har erhållits
genom omräkning av Figur 16 med hjälp av Ekv 1.
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Figur 16*). I "igur 19 har de maximala, i Figur
18 avlästa väldena för separationsfaktorn avsatta
som funktion av feedhastigheten. Genom omräkning
av dessa värden för separationsfaktorn (med
hjälp av Ekv 1) har de i F.iyir 20 uppritade
sambandet mellan separationskapacitet och feedhastighet erhållits. I Figur 19 och 20 har utom
de på detta sätt beräknade kurvorna i.or separationsfaktorn och separationskapaciteten (streckade
kurvor) även de från Figur 16 och 17 hämtade
experimentella kurvorna för dessa båda storheter
inritats (heldragna kurvor) (109, 115).
Om man jämför de experimentella och beräknade
kurvorna i Figur 19 och 20 finner man en något
sämre överensstämmelse mellan teori och experiment än vid försöken med separation av xenon vid
totalt återflöde (Figur 14 och 15). Detta förhållande bör emellertid ses mot bakgrunden av
det faktum att försöken med argon som redan påpekats representerar en mera komplicerad typ av
experiment av xenonförsöken. Det anmärkningsvärda är emellertid att vid argonförsöket en
betydligt högre separationsfaktor än den beräknade erhölls vid smA periferihastigheter under
det att en lägre separationsfaktor än den teoretiska erhölls vid höga periferihastigheter. Den
sistnämnda effekten kan förklaras med att störningar i den axiella koncentrat ions jämvikten
uppträder vid höga periferihastigheter. Den
motsatta effekten - att den experimentellt
uppmätta separationsfaktorn är större än den
beräknade - är något svårare att förklara. Den
har emellertid iakttagits vid flera andra jäm-

Det är uppenbarligen dock inte nödvändigt att välja just dessa feedhastigheter. Samma resultat erhålls
även om den i Figur 18 illustrerade
beräkningen utförs för godtyckligt
valda feedhastigheter.
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Figur 18
Grafisk bestämning av de optimala värdena för
motströmscirkulationen samt av maximivärdena
för separationsfaktorn A vid sju olika feedhastigheter. De sju feedhastigheterna är desamma som de feedhastigheter för vilka de experimentellt bestämda, optimala axiella temperaturdifferenserna är angivna i Figur 16.
De sju kurvorna för separationsfaktorn har
beräknats med programmet CENTOPT.
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Figur 19 och 20
Separationsfaktorn och separationskapaciteten
vid optimal motströmscirkulation som funktion av
feedhastigheten vid separation av argon i centrifugen ZG5. De heldragna kurvorna har erhållits
genom experiment och är identiska med kurvorna
i Figur 16 och 17. De streckade kurvorna har
erhållits med hjälp av datorprogrammet CENTOPT
och genom en grafisk bestämning av optimivärdena
för motströmscirkulationen (se Figur 1 8 ) .
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förelser som utförts mellan Groths experiment
och Bermans teori. Den uppmärksammades första
gången år 1969 vid den då utförda analysen av
Groths "osymmetriska" separationsexperiment och
kommer därför att behandlas i nästa avsnitt där
en sammanfattning lämnas av denna analys.
3.2.2.3

Separation av argon i centrifugen ZG5
vid osymmetriska separationsbetingelser

Figur 21 visar resultatet av de försök med osymmetrisk separation av argonisotoperna som år
1959 utfördes av Groth och medarbetare. Dessa
försök utfördes i centrifugen ZG5 vid en periferihastighet av 298 m/sek och tre olika feedhastigheter, nämligen 100, 200 och 300 Ncm /min
(normalkubikcentimeter per minut). För varje
feedhastighet ställdes vid experimentet den
axiella temperaturdifferensen in på sitt optimala värde, dvs den temperaturdifferens uppsöktes som ledde till den största separationen.
Mätningarna utfördes så att för varje konstant
värde på feedhastigheten bestämdes separationen
för ett antal olika värden på produktförhållandet
6 (se 3.2.1 och TaLsll 5 ) . Mätresultatet är i
Figur 21 redovisat med hjälp av två kurvskaror
som visar hur separationsfaktorerna a och 0
varierar med produktförhållandet*.
a och 3 är separationsfaktorerna för
produkten resp wasten. De definieras
med ekvationerna
N /(1-N )

]]

2)

och
N f /(1-N f )
9

(Ekv 3)
där Np, Nw och Nf är halten uran-235 i
produkten, wasten resp feeden. Mellan
separationsfaktorn A för hela centrifugen och a och 6 gäller sambandet
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Det i Figur 21 återgivna försöket representerar
givetvis ett långt mera komplicerat experiment
än de ovan behandlade försöken med separation av
xenon och argon. Som nedan skall visas har det
ändå varit möjligt att komma fram till en beräkningsmässig tolkning av försöket som fyller alla
rimliga anspråk på trovärdighet.
o- och S-kurvornas osymmetriska form tyder för
det första på att experimentet utfördes vid ett
stripperförhållande som var mindre än 0.5. I den
tyska originaluppsatsen lämnas dock ingen uppgift
om det stripperförhållande som användes vid försöket. Genom att utföra beräkningar med programmet
CENTOPT för olika stripperförhållanden är det
emellertid möjligt att visa att experimentet utfördes vid ett stripperförhållande i närheten av
0.2. Men även vid detta stripperförhållande
erhålls en viss skillnad mellan de beräknade och
de experimentella a- och e-kurvorna.
1.6
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Figur 21
asymmetrisk separation av argon i centrifugen
ZG5. Figuren visa? resultatet av mätningar av
separationsfaktorerna a och fe för produkten resp
wasten (se Ekv 2 och 3) för tre olika konstanta,
feedhastigher, 100, 200 och 300 Ncm /min, och
varierande produktförhållande 6. För varje
konstant feedhastighet har även den axiella
temperaturdifferensen AT hållits konstant.
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Denna skillnad mellan teori och experiment beror
på en speciell effekt, den s k medströmseffekten,
som under vissa förhållanden uppträder i Grothcentrifugen. Medströmseffekten är just den i
föregående avsnitt nämnda effekt som vid små feedhastigheter medför att de experimentellt uppmätta separationsfaktorerna blir något större än
de teoretiska beräknade.
Hedströmseffekten har att göra med sättet för
utsugning av produkt och waste från rotorgavlarna.
I en motströmscentrifug har man ju dels en
radiell, av centrifugalkraften förorsakad koncentraticnsgradient, dels den av motströmscirkulationen alstrade axiella koncentrationsgradienten.
Bermans teori är i första hand inriktad på att
beräkna den axiella koncentrationsjämvikten, och
för att uppnå detta mål använder sig teorin av
ett medelvärdesförfarandcn som innebär att den
radiella koncentrationsgradienten försummas.
Vid Groth-centrifugen sker emellertid avtappningen av produkt och waste på ett sådant sätt
att den radiella koncentrationsgradienten under
vissa förhållanden utnyttjas. Denna effekt som
är särskilt utpräglad vid små periferihastigheter beror på att produkten företrädesvis
består av gas som sugs ut från området i närheten av rotoraxeln medan wasten består av gas
som kommer från området i närheten av rotorväggen.
Till följd av denna speciella utsugningsmekanism
får man i Groth-centrifugen en extra separationseffekt som är överlagrad den separationseffekt
som beräknas med Bermans teori.
En enkel teori för medströmseffekten kan lätt
härledas med utgångspunkt från den teori som
gäller för separationen i en medströmscentrifug.
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Denna teori visar att separationsfaktorn i en
motströmscentrifug vid en maximal utnyttjning av
den radiella koncentrationsgradienten högst kan
öka med en faktor som är lika med den separationsfaktor som erhålls i en medströmscentrifug
vid drift under ideala betingelser (111).

4

Figur 22 visar ett resultat av jämförelserna
mellan Groths osymmetriska experiment och med
programmet CENTOPT utförda beräkningar. I denna
figur som gäller för en av de feedhastigheter
som användes vid försöket, nämligen 100 Ncm /min,
har tre olika slag av kurvor inritats. De båda
streckade kurvorna återger Groths försöksresultat
och är således direkt hämtade från Figur 21.
Dessntom har två olika kurvor för separationsfaktorerna o och 3 - betecknade
reSp

och

a

nerman

e

'Benan
°Wr
korr " l i t a t s i figuren
såsom heldragna linjer (110).
a

Berman o c h »Berman h a r erhållit, genom en
rutinmässig beräkning med programmet CENTOPT vid
konstant stripperförhållande ST = 0.2. <* korr
och 3.
har sedan erhållits genom att korrigera
a

Berman o c h German f ö r medströmseffektens inverkan med hjälp av den ovannämnda teorin.
Figur 22 visar att sedan det med programmet
CENTOPT erhållna beräkningsresultatet korrigerats
för medströmseffektens inverkan erhålls en nästan
perfekt överensstämmelse med Groths experiment.
Den goda överensstämmelsen måste anses vara ett
starkt bevis för att Bermans teori på ett i allt
väsentligt riktigt sätt beskriver separationsförloppet i en motströmscentrifug - även vid de
mycket komplicerade betingelser som en osymmetrisk
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Figur 22
Jämförelse mellan Groths experiment med osymmetrisk separation av argon i centrifugen ZG5 vid
periferihastigheten 298 m/sek och feedhastigheten
100 Ncm3/min och Bermans teori. Kurvorna för
°Berman och 6Herman har beräknats med programmet
CENTOPT vid konstant stripperförhållande ST = 0.2,
akorr och Bkorr h a r sedan beräknats ge '.om att
korrigera för medströmseffekten. De streckade
kurvorna är Groths experimentella resultat
(jämför Figur 21).
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separationsprocess i realiteten måste sägas innebära* .
3.^2^3

§eparation_av_uranisgtoperna

Sedan riktigheten av Bermans teori och av det på
grundval av denna teori utvecklade datorprogrammet
bekräftas genomfördes under våren 1970 en brett
upplagd beräkningskampanj i syfte att kartlägga
de teoretiska förutsättningarna för separation
av uranisotoperna med centrifugmetoden. Vid
dessa beräkningar undersöktes bl a hur centrifugens verkningsgrad påverkas av en variation av
de oberoende centrifugvariablerna (se 3.2.1 och
Tabell 5) . En särskilt detaljerad analys utfördes
för de variabler som har stor inverkan på centrifugens produktionsförmåga, dvs centrifugdimensionerna, periferihastigheten, feedhastigheten
och motströmscirkulationen (104, 113).

Den här lämnade redogörelsen för de
huvudsakligen år 1969 utförda jämförelserna mellan Groths experiment och
Bermans teori är relativt summarisk och
på flor-i punkter ofullständig. De
visade tre exemplen torde emellertid
vara tillräckliga för att avlägsna
allt tvivel på riktigheten av Bermans
teori. En fullständig redovisning för
de utförda jämförelserna återfinns i
rapporterna "Jämförelser mellan Groths
experiment med anrikning av uran och
argon och Bermans teori för motströmscentrifuger" (AE-PK5-274), "Jämförelser
mellan Groths experiment med osymmetrisk
separation av argonisotoperna och
Bermans teroi för motströmscentrifuger"
(AE-PK5-280), "Inverkan av den radiella
separationseffekten i Groth-centrifugen"
(AE-PK5-281) och "Analys av den tekniska
styrningsmekanismen" (TPM-RV-479),
samtliga med M Mårtensson som författare
och ingående som nummer 2, 3, 4 och 8 i
bolaget rapportserie om isotopseparation
i motströmscentrifuger.
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Centrifugverkningsgraden (n), som är ett mycket
ofta använt mått på en centrifugs produktionsförmåga, definieras som förhållandet mellan
centrifugens verkliga separationskapacitet <5U
och den teoretiska maximala separationskapaciteten a.

max
6U
n

(Ekv 5)

~ TÖ
max

Den teoretiskt maximala separationskapaciteten
5Umax är en helt och hållet artificiell storhet
vars enda funktion inom centrifugteorin är att
just på detta sätt användas som standard för
beräkning av centrifugverkningsgraden. På grundval av ett idealiserat teoretiskt resonemang kan
nedanstående formel för den teoretiskt maximala
separationskapaciteten härledas.

5U

Dr

(M,-M 1 )v 2 1 2

max " * [

nT

2RT ] ¥

< E k v 6>

Ekv 6 visar att <5U „ är proportionell mot rotorlängden L samt mot fjärde potensen av periferihastigheten v och brukar därför ofta benämnas
"fjärdepotensformeln".
I följande avsnitt visas några av de viktigaste
resultaten av de år 1970 utförda beräkningarna.
3.2.3.1

Centrifugdimensionernas inverkan

Centrifugdimensionernas inverkan på centrifugverkningsgraden n kan illustreras med hjälp av
två olika typer av diagram. I den ena typen är n
uppritad som funktion av förhållandet r Q /r 2

for

olika konstanta r- (r~ = rotorradienj r^ =
matningsrörets radie) och för ett konstant vS-de
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Figur 23
Centrlfugverkningsgraden som funktion av förhållandet mellan matningsrörsradien ro och rotorradien 12 för en centrifug med rotorlängden
1 meter och periferihastigheten 400 m/sek som
förutsätts arbeta under symmetriska separationsbetingelser. Beräkningarna har utförts för en
konstant feedhastighet av 10-4 mol/sek = 750
kg U/år och si att motströmscirkulationen optimeras vid varje individuell beräkning.
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på rotorlängden, se Figur 23. I den andra typen
av diagram är n uppritad som funktion av förhållandet L/r_ (L = rotorlängden) för konstanta
värden på r-, se Figur 24.
Beräkningen av kurvorna i Figur 23 och 24 är utförda för det fall att separationen äger rum
under symmetriska betingelser vilket innebär att
feeden vid passagen genom centrifugen delas upp
i två lika stora fraktioner och att feeden matas
in i en punkt som ligger i mitten av centrifugrotorn (jämför Figur 12). Vidare har beräkningarna
utförts för ett konstant värde på feedhastigheten
(G = 10~ 4 mol/sek = 750 kg U/år) samt för optimala
värden på motströmscirkulationen. Det sista
villkoret innebär att vid varje beräkning har
motströmscirkulationen varierats till dess att
ett maximum för verkningsgraden erhållits.
Vid ett studium av Figur 23 och 24 bör det ovan
återgivna sambandet för den teoretiskt maximala
separationskapaciteten <5Um

hållas i minnet

(Ekv 6 ) . Följande slutsatser kan dras av de båda
figurerna.
Eftersom <5U

är oberoende av rotorradien r 2

och eftersom centrifugverkningsgraden minskar
med ökande rotorradie, se Figur 23, minskar likaledes den verkliga separationskapaciteten relativt kraftigt där man ökar rotcrradien. Av Figur
23 framgår även att den verkliga separationskapaciteten är i det närmaste oberoende av
matningsrörsradien rQ så länge denna är liten i
förhållande till rotorradien r 2 . När förhållandet mellan matningsrörsradien och rotorradien
blir större än ca 0.5 får man emellertid en
kraftig minskning av den verkliga separationskapaciteten då man ökar matningsrörets radie.
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Figur 24
;entrlfugverkningsgraden som funktion av förhållandet mellan rotorlängden L och rotorradlen
r? för en centrlfug med periferihastigheten 400
m/sek. Förhållandet mellan rotorradien och
matningsrörsradien har antagits vara konstant =
0.1. Centrifugen har vidare förutsatts arbeta
vid symmetriska separationsbetingelser, konstant
feedhastighet --* 10*4 mol/sek = 750 kg U/år och
optimal motströmscirkulation.

94

STUDSVIK ENERGITEKNIK AB

STUDSVIK/K2-78/52
1978-11-07

95

Av Figur 24 framgår att en ökning av rotorlängden leder till en ökning av centrifugverkningsgraden som dock så småningom uppnår ett
mättnadsvärde. Eftersom den teoretiskt maximala
separationskapaciteten enligt Ekv 6 är direkt
proportionell mot rotorlängden innebär alltså
det i Figur 24 visade beräkningsresultatet att
den verkliga separationskapaciteten för stora
förhållanden mellan rotorlängd och rotorradie i
första approximationen likaledes är direkt
proportionell mot rotorlängden. När förhållandet
mellan L och r_ är litet, ökar dock 6U snabbare
med rotorlängden är vad som svarar mot direkt
proportionalitet.
3.2.3.2

Inverkan av feedhastighet, motströmscirkulation och periferihastighet

De tre variablerna feedhastighet, motströmscirkulation och periferihastighet har ett avgörande
inflytande på motströmscentrifugens produktionsförmåga. I ett tidigare avsnitt (3.2.2.2) har vi
analyserat inverkan av två av dessa variabler,
feedhastigheten och motströmscirkulationen, på
separationen av argonisotoperna under symmetriska
separationsbetingelser. De allmäna relationer
som vi i detta fall funnit gälla mellan å ena
sidan feedhastigheten och motströmscirkulationen
och å andra sidan separationsfaktorn och separationskapaciteten Mr även tillämpliga vid separation av uranisotoperna.
I Figur 25 visas två med programmet CENTOPT beräknade diagram som gäller för separation av
uranisotoperna under symmetriska betingelser (6
* 0 5, ST = 0.5) i en centrifug med rotorlängden
1 meter, rotorradien 10 cm och periferihastigheten 325 m/sek. I dessa båda diagram har separa-
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Figur 25
Separationsfaktorn (Figur 25 a) och separationskapaciteten (Figur 25 b) vid separation av UF6 i
en motströmscentrifug med periferihastigheten
325 m/sek, rotorlängden 1 meter och rotorradien
10 cm som funktion av motströmscirkulationen och
med feedhastigheten G (uttrycket i kg uran per år)
som parameter. De båda diagrammen har beräknats
med datorprogrammet CENTOPT.
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tionsfaktorn (Figur 25 a) och separationskapaciteten (Figur 25 b) avsatts som funktion av
motströmscirkulationen för ett antal konstanta
värden på feedhastigheten*. Både motströmscirkulationen, feedhastigheten och separationskapaciteten är angivna i den vid alla praktiska beräkningar inom anrikningstekniken allmänt använda
enheten kg uran per år.
De båda kurvskarorna i Figur 25 är utomordentligt karakteristiska för separationsprocessen i
en motströmscentrifug och av grundläggande
betydelse för alla analyser av separationsförloppet. Lägg särskilt märke till att maximum för
separationskapaciteten inträffar för samma
värden på motströmscirkulationen som maximum
för separationsfaktorn och att detta maximum i
båda fallen förflyttas mot högre värden på motströmscirkulationen då man ökar feedhastigheten.
En viktig skillnad mellan de båda diagrammen är
dock att det maximala värdet för separationskapaciteten ökar då feedhastigheten ökar medan
det maximala värdet för separationsfaktorn
minskar.

Figur 25 a motsvarar tydligen den för
separation av argonisotroperna gällande
Figur 18.
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Figur 26
Maximivärden för separationsfaktor och separationskapacitet - samt motsvarande optimivärden för motströmscirkulationen - vid separation av UFg i en
centrifug med periferihastigheten 325 m/sek, rotorlängden 1 m och rotorradien 10 cm som funktion av
feedhastigheten (jämför Figur 25).
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Detta illustreras även av Figur 26 där de i
Figur 25 avlästa maximivärdena för separationsfaktorn och separationskapaciteten avsatts som
funktion av feedhastigheten (Figur 26 a och 26
b ) . I samma figur har även de optimala värden
för motströmscirkulationen som svarar mot maximivärdena för separationskapaciteten avsatts som
funktion av feedhastigheten (Figur 26 c ) .
Figur 26 kan sägas utgöra en sammanfattande
illustration till de principer som är bestämmande för driften av en motströmscentrifug med
givna dimensioner och given periferihastighet.
De variabler med vars hjälp separationsegenskaperna kan påverkas är feedhastigheten, motströmscirkulationen, produktförhåIlandet och
stripperförhållandet. Men eftersom vid driften
av en indus trie.11 ^entrif ug både produktförhållandet och stripperförhållandet är fastlagda
av kravet på symmetrisk separation (se 3.2.1)
är i realiteten feedhastigheten och motströmscirkulationen de enda återstående variabler med
vars hjälp separationsfaktorn och separationskapaciteten i en given centrifug kan påverkas.
De i Figur 26 visade kurvorna har därför generell giltighet. Liknande kurvor erhålls vid alla
periferihastigheter och för alla centrifugdimensioner. I Figur 27 visas t ex hur separationsfaktorn och separationskapaciteten beror av
feedhastigheten vid fyra olika periferihastigheter, nämligen 325, 375, 450 och 525 m/sek. I
likhet med Figur 26 gäller Figur 27 för en
centrifug med rotorlängden 1 meter och rotorradien 10 cm som drivs under symmetriska separationsbetingelser. Ett liknande beräkningsresultat
som det i Figur 27 visade, visas även i Figur 28
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Figur 27
Maximivärden för separationsfaktorn och separationskapaciteten som funktion av feédhastigheten
vid separation av UF6 vid periferihastlgheterna
325, 375, 450 och 525 m/sek i en centrifug med
rotorlängden 1 m och rotorradien 10 cm.
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där emellertid centrifugverkningsgraden i stället
för separationskapaciteten avsetts scan funktion
av feedhastigheten.
Figur 27 och 28 utgör illustrationer till en
central frågeställning inom centrifugteorin,
nämligen frågan hur separationskapaciteten beror
av periferihastigheten. Ofta brukar som ett
preliminärt svar på denna fråga den s k fjärdepotensformeln anföras, dvs den ovan återgivna
ekvationen enligt vilken den teoretiskt maximala
separationskapaciteten är proportionell mot
fjärde potensen av periferihastigheten (Ekv 6 ) .
För att fjärdepotensformeIn skall vara giltig
fordras tydligen att den enligt Ekv 5 definierade
centrifugverkningsgraden är 1.0 -

eller åtminstone

har ett konstant värde - för alla periferihastigheter. De i detta och föregående avsnitt redovisade
beräkningsresultaten (Figur 23, 24 och 28) har
emellertid visat att centrifugverkningsgraden är
en starkt variabel kvantitet som inte bara beror
på periferihastigheten utan även på flera andra
av de variabler som är bestämmande för separationsförloppet i en motströmscentrifug.
Relationerna mellan den verkliga och den teoretiskt maximala separationskapaciteten belyses
även av Figur 29 och 30 som får bilda avslutning
på den i detta avsnitt lämnade översikten över
de grundläggande teoretiska förutsättningarna
för separation av uranisotoperna med centrifugmetoden. Figur 29 har erhållits genom att avsätta i Figur 27 avlästa maximivärden för den
verkliga separationskapaciteten som funktion av
periferihastigheten. I samma figur har även den
teoretiskt maximala separationskapaciteten
enligt Ekv 6 inritats. Figur 30 har erhållits
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Figur 28
Centrifugverkningsgraden som funktion av feedhastigheten vid separation av UFg vid periferihastigheterna 300, 350, 400, 450 och 500 m/sek
i en centrifug med rotorlängden 1 m och rotorradien 10 cm.
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genom att Maximivärdena för centrifugverkningsgraden i Figur 28 avsatts so» funktion av periferihastigheten. Denna figur inkluderar iven
resultatet av beräkningar son utförts för llgre
periferihastighet än 300 M/sek.
Figur 29 och 30 visar att gapet Mellan den verkliga och den teoretiskt MaxiMala separationskapaciteten ökar Med ökande periferihastighet.
Den ur praktisk synpunkt viktiga konsekvensen av
detta är att centrifugverkningsgraden kraftigt
Minskar i de för industriella centrifuger
intressanta periferihastighetsoMrådet över
300 M/sek. De båda figurerna kan följaktligen
tjäna S O M en första illustration till den inoM
centrifugtekniken ständigt aktuella frågan O M
vilken periferihastighet S O M är den ekonoMiskt
optiMala. Det i nästa avsnitt beskrivna optimeringsprograMMet KASKOPT har bl a tillkoMMit för
att ge en Mera fullständigt belysning av denna
centrala frågeställning.

Uppgiften för programset KASKOPT är att bestäMMa
den lägsta Möjliga produktionskostnaden för en
centrifugkaskad S O M är uppbyggd av centrifuger
Med givna dimensioner och given periferihastighet.
Men eftersoM produktionskostnaden för en sådan
kaskad nästan helt och hållet bestäms av produktionskostnaden för den enskilda centrifugen kan
uppgiften för programmet också sägas vara att
bestäMMa de betingelser för drift av den enskilda
centrifugen S O M ger den lägsta produktionskostnaden för den kaskad i vilken centrifugen ingår.
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Figur 29
Den teoretiskt maximala separationskapaciteten
6u
nu. -o c h den verkliga separationskapaciteten
6u
real som funktion av periferihastigheten vid
separation av UF6 i en motströmscentrifug med
längden 1 m och rotorradien 10 cm.
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Figur 30
Centrlfugverknlngsgraden som funktion av periferihastigheten vid separatlon av UF6 1 en
centrifug med rotorlängden 1 m och rotorradien
10 cm.
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Programmet bygger på en beräkningsmodell med
endast två 1 egentlig mening oberoende variabler,
nämligen feedhastigheten och motströmscirkulationen. Eftersom den kaskad som är föremål för
optimeringen förutsätts vara uppbyggd av centriifuger med en given konstruktion bortfaller
nämligen fyra variabler vilka i princip är tänkbara som oberoende variabler i en mera fullständig
optimeringsmodell, nämligen rotorlängden, rotorradien, matningsrörsradien och periferihastigheten*. Eftersom vidare de enskilda centrifugerna
i en separationskaskad måste arbeta under symmetriska betingelser, dvs vid fastlagda värden för
stripperförhållande och produktförhållanden,
bortfaller även dessa båda parametrar såsom
oberoende optimeringsvariabler. Av de parametrar
som är bestämmande för separationsförloppet (se
Tabell 5) återstår då endast temperaturen och
UFg-trycket, och av dessa båda parametrar är
temperaturen fastlagd av det allmäna önskemålet
att hålla temperaturen så låg som möjligt eftersom produktionsförmåga för den enskilda
centrifugen avtar med temperaturen - medan UF,trycket är fastlagt av uranhexafluoridens
termodynamiska egenskaper.
Principerna för programmet KASKOPT kan bäst förklaras med utgångspunkt från ett tidigare visat
diagram, Figur 26(sid 98), i vilket med programmet
CENTOPT beräknade värden för separationsfaktorn och separationskapaciteten avsatts som
funktion av feedhastigheten. Figur 26 gäller

I den version av programmet KASKOPT som
utvecklades sommaren 1970 ingick förutom
feedhastigheten och motströmscirkulationen
även rotorlängden och matningsrörsradien
som oberoende variabler. Dessa båda
oberoende variabler utelämnades emellertid
i den förenklade version av programmet
som färdigställdes under vintern 1977/78.
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för en centrifug med periferihastigheten 325
m/sek, rotorlängden 1 m och rotorradien 10 cm,
men liknande diagram erhålls som redan nämnts
för alla periferihastigheter och rotordiroensioner (se t ex Figur 27).
De i programmet KASKOPT eftersträvade optimeringsmålet - att så mycket som möjligt nedbringa
produktionskostnaden i en centrifugkaskad avsedd
för en given produktion - innebär till att börja
med att antalet centrifuger i kaskaden skall
reduceras så mycket som möjligt eller - vilket
är detsamma - att separationskapaciteten per
centrifug skall ökas så mycket som möjligt. Men
för att öka separationskapaciteten krävs som av
Figur 26 framgår en ökning av både feedhastigheten och motströmscirkulationen. Självfallet
kan en sådan ökning inte åstadkommas utan kostnader. Tvärtom är givetvis varje ökning av
feedhastigheten och moströmscirkulationen förbunden med en viss, låt vara obetydlig, kostnad
som motverkar den kostnadsminskning som erhålls
genom att produktionskapaciteten per centrifug
ökar. Dessutom är en ökning av feedhastigheten
och motströmscirkulationen alltid åtföljd av en
minskning av separationsfaktorn (se Figur 26 a)
vilket leder till en ökning av antalet steg i
kaskaden och indirekt även till ökade kostnader.
Ehuru således den primära målsättningen vid
optimering av en centrifugkaskad är att öka
separationskapacj.teten per centrifug så mycket
som möjligt, är det sålunda uppenbart att denna
strävan inte får drivas in absurdum. Det är
nämligen inte sannolikt att de optimala driftsbetingelserna för en centrifugkaskad uppnås genom
att man för den enskilda centrifugen driver upp
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produktionen av separationsarbete till den
maximala nivån - utan snarare troligt att optimum
för driften återfinns någonstans på den uppåtgående delen av separationsarbetskurvan (Figur
26 b ) .
Syftet med programmet KASKOPT är helt enkelt att
bestämma var på den uppåtgående delen av separationsarbetskurvan (och var på den nedåtgående
data av separationsfaktorskurvan) som den optimala driftspunkten är belägen. För att lösa
detta problem bestämmer programmet minimum för
en kostnadsfunktion som utgör en summa av fyra
termer:
driftskostnaden för centrifugerna.
Denna kostnad erhålls som produkten av
driftskostnaden per centrifug och
antalet centrifuger (C). Driftskostnaden per centrifug är bestämd som en
produkt av tillverkningskostnaden per
centrifug (Kj) och en årskostnadsfaktor
driftskostnaden för steget. Denna kostnad erhålls som produkten av driftskostnaden per steg och antalet steg (S).
Driftskostnaden per steg är bestämd som
en produkt av anläggningskostnaden per
steg (K-) och en årskostnadsfaktor (a-).
transportkostnaden för feeden. Denna
kostnad är en produkt av antalet centrifuger (C), feedhastigheten per centrifug
(G) och kostnaden (K-j) för transport av
en feedmängd av 1 kg U/år.
kostnaden för att frambringa motströmscirkulationen. Denna kostnad är en produkt av antalet centrifuger (C), motströmscirkulationen per centrifug (L)
och kostnaden (K4) för att alstra er.
motströmscirkulation av 1 kg U/år.
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Den kostnadsfunktion som programmet arbetar
med -och som således utgör den totala driftskostnaden för centrifugkaskaden - kan alltså skrivas
K tot =Ca 1 -K 1 +S-a 2 -K 2 +C-K 3 «G+C-K 4 -L

(Ekv 7)

Programmet bestämmer minimum för denna kostnadsfunktion genom en serie beräkningar som i stort
sett äger rum i tre steg. I det första steget
bestäms separationsfaktorn och separationskapaciteten för den enskilda centrifugen för ansatta
värden på de båda optimeringsvariablerna feedhastighet och motströmscirkulation (och för fixa
värden på alla övriga för centrifugens funktion
bestämmande parametrar, nämligen rotorlängden,
rotorradien, matningsrörsradien, periferihastigheten, stripperförhållandet, produktförhållandet,
matningstrycket samt matningsrörets och rotorväggens temperaturer). Denna beräkning utförs
med hjälp av programmet CENTOPT som är inbyggt i
programmet KASKOPT såsom en integrerad del.
I det andra beräkningssteget bestäms antalet
steg S och antalet erforderliga centrifuger
C. Denna beräkning utförs med hjälp av teorin
för ideala kaskader och är dels baserad på
inlästa data för den anrikning och den mängd
uran som kaskaden är avsedd att producera, dels
på i det första beräkningssteget bestämda värdena för separationsfaktorn och separationskapaciteten för den enskilda centrifugen.
I det tredje steget beräknas den totala kostnadsfunktionen (Ekv 7) genom insättning av de
ansatta värdena för feedhastigheten G och motströmscirkulationen L samt de i det andra beräkningssteget beräknade värdena för antalet steg S
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och antalet centrifuger C. Hela beräkningsgången
upprepas därefter med nya ansatser för de båda
optimeringsvariablerna som därvid varieras
stegvis i riktning mot minskande värden för
totalkostnaden tills ett minimum för denna
erhålls.
Det bör observeras att programmet KASKOPT i sin
nuvarande version är utfört för en fri optimering
av de oberoende optimeringsvariablerna, dvs programmet arbetar med förutsättningen att både
feedhastigheten och motströmscirkulationen kan
varieras utan restriktioner. I verkligheten är
dock en sådan fri optimering inte mcjlig att
genomföra eftersom både feedhastigheten och motströmscirkulationen är underkastade begränsningar.
Detta kommer bl a att belysas i de två beräkningsserier som i följande avsnitt kommer att återges
såsom exempel på de beräkningar som under våren
1978 utfördes med programmet KASKOPT. De två
beräkningsserierna är utförda för fyra olika
referenscentrifuger med definierade egenskaper i
fråga om dimensioner och periferihastighet (se
3.2.4.1). I den första beräkningsserien är
bestämningen av de optimala driftsegenskaperna
baserad på en fri optimering i alla fyra referensfallen (se 3.2.4.2) medan i den andra beräkningsserien hänsyn tas till de begränsningar som
feedhastigheten i praktiken är underkastad vid
höga periferihastigheter (se 3.2.4.3).
3.2.4.1

De fyra referensfallen

Ett av syftena med att utföra beräkningarna för
fyra olika "referenscentrifuger" har varit att
få en preliminär belysning av den viktiga frågan
om periferihastighetens betydelse för centrifugprocessens ekonomi. De fyra centrifuger som utgör utgångspunkt för beräkningarna förutsätts
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vara tillverkade av fyra olika konstruktionsmaterial - stål (av handelskvalitet), aluminium,
titan och ett fiberarmerat material - och ha
periferihastigheterna 325, 375, 450 respektive
525 m/sek. För alla fyra centrifugerna antas
rotorlängden vara 1 meter, rotorradien 10 cm.
matningsrörets radie 1 cm, rotorväggens temperatur 20°C, matningsrö:
matningsrörets temperatur 25°C och
väggtrycket 50 mm Hg*.
För de i den totala kostnadsfunktionen, Ekv 7,
ingående specifika kostnaderna har de i Tabell 6
visade värdena använts. Tillverkningskostnaden
per centrifug (inklusive all sådan kringutrustning som är proportionell mot antalet centrifuger**) har för de fyra referensfallen uppskattats till 750, 1 100, 1 750 respektive 2 750
$ per centrifug. Driftskostnaden per centrifug
har för alla fyra referensfallen beräknats med
årskostnadsfaktorn a, = 0.20 i vilken förutom
ränte- och avskrivningskostnader även underhållsoch elkostnader förutsetts vara inkluderade.
De tre kostnadskoefficienterna K-, K_ och K. i
Ekv 7 har antagits vara desamma i de fyra referensfallen. De har beräknats på basis av mycket
grova uppskattningar av tillverkningskostnaderna
för den till varje steg hörande instrument- och
reglerutrustningen, den för transporten av
flödena i anläggningen erforderliga rörlednings-

*

Vid separation av uranisotoperna är det
nödvändigt att fastlägga ett övre gränsvärde för väggtrycket som är bestämt av
villkoret att uranhexafluoriden inte får
kondensera på rotorväggen (se 3.2.4.3).

*•

Till denna kringutrustning här t ex
byggnader, gemensamma system för hantering av UFs, kyl- och vakumsystem och
elförsörjningssystem.
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Tabell 6
Huvuddata för de fyra referenscentrifugerna '.

Fall A

Fall B

Stål

Aluminiuiu Titan

Fiberannerat material

Periferihastighet, m/sek 325

375

450

525

Tillverkningskostnad
750
per centrifug inkl kringutrustning, K,, $

1 100

1 750

2 750

Konstruktionsmaterial
för centrifugrotor

Fall C

Fall D

Anläggningskostnad per
steg, K 2 , M$ x x )

2.0

2.0

2.0

2.0

Transportkostnad för
feed, K 3 , $/kg U/år

0.015

0.015

0.015

0.015

Kostnad för motströmscirkulation, K.,
$/kg U/år

0.003

0.003

0.003

0.003

x)

För samtliga fyra referenscentrifuger är följande data
gemensamma: rotorlängd 1 meter, rotoradie 10 cm, matningsrörsradie 1 cm, rotorväggens temperatur 20°C, matningsrörets temperatur 25°C, väggtryck 50 mm Hg. De båda årskostnadsfaktorerna (se Ekv 7) har antagits vara 0.20.

xx)

I anläggningskostnaden per steg ingår huvudsakligen den
för stegets funktion erforderliga instrument- och kontrollutrustningen.
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och ventilutrustningen respektive de anordningar
(och den energimängd) som är erforderlig för att
åstadkomma motströmscirkulationen.
3.2.4.2

Optimering av referensfallen (fri optimering)

Samtliga optimeringsberäkningar har utförts för
en separationskaskad med produktionen 450 ton
uran per år anrikat till 3 % uran-235 och med en
avfallshalt av 0.3 % uran-235. Separationskapaciteten för denne anläggning är 1.5 x 10 6 kg U/år
vilket är en anläggningsstorlek som är lämplig
för svenska förhållanden.
I Tabell 7 visas resultatet av optimeringsberäkningar som utförts för de fyra referenscentrifugerna och för en kaskad med denna storlek. Vid
dessa beräkningar har principen med fri optimering
tillämpats, dvs både feedhastigheten och motströmscirkulationen har tillåtits variera utan begränsningar .
Resultatet av optimeringen av feedhastigheten,
separationsfaktorn och separationskapaciteten
visas även i Figur 31. I denna figur har dels
med programmet CENTOPT beräknade värden för
separationsfaktorn och separationskapaciteten
avsatts som funktion av feedhastigheten, (jämför
Figur 27, dels de med hjälp av programmet
KASKOPT beräknade optimivärdena för separationsfaktorn och separationskapaciteten markerats.
3.2.4.3

Reoptimering av referensfallen

Vid en tillämpning i praktiken är det inte
alltid möjligt att fritt variera feedhastigheten
och motströmscirkulationen på det sätt som ovan
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Tabell 7
Resultat av optimeringsberäkningar utförda med optimeringsprogrammet
KASKOPT för de fyra referenscentrifugerna enligt Tabell 6 och för en
kaskad med produktionen 450 ton uran per år med anrikningen 3 t.

Fall A

Fall B

Fall C

Fall D

Periferihastighet, m/sek

325

375

450

525

Optimal feedhastighet,
kg U/år

331.2

587.7

746.8

986.4

Optimal motströmscirkulation, 1 320
kg U/år

2 100

2 910

3 970

Optimal separationsfaktor

1.209

1.197

1.220

1.230

Optimal separationskapacitet, 1.489
kg U/år

2.371

3.694

5.290

Optimal centrifugverkningsgrad, %

49.1

44.1

33.1

25.6

Antal steg

24

25

22

22

Antal centrifuger

1 022 000 642 000

412 000

288 000

Anläggningskostnad, M$

840

785

789

856

Separationsarbetskostnad,

112.9

105.8

106 .0

114 .6

$/swu
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1000

200O

Fceäuutiftbct, kg U/år

4 .

1000

2000

Figur 31
Fri optimering av referenscentrifuger (se Tabell 7 ) .
Xurvorna för separationsfaktorn och separationskapaciteten har beräknats med programmet CENTOPT och är
identiska med de i Figur 27 visade kurvorna. De inlagda
cirklarna är de med programmet KASKOPT beräknade optimala driftspunkterna (se även Tabell 7 ) .

STUOSVIK ENERGITEKNIK AB

STUDS VTK/K2-78/52
1978-11-07

116

förutsatts. I realiteten är nämligen både feedhastigheten och motströmscirkulationen underkastade begränsningar vilket i sin tur inverkar
på centrifugens produktionskapacitet. Av speciellt stor betydelse är de restriktioner som
feedhastigheten är föremål för och som vid höga
feedhastigheter kan utgöra ett allvarligt hinder
för en normal drift av centrifugen.
Att en övre gräns i vissa fall är satt för feedhastigheten har att göra med de kraftiga tryckgradienter som alstras i centrifugen i radiell
led till följd av centrifuge?kraftens inverkan.
Dessa tryckgradienter tilltar mycket starkt när
man ökar periferihastigheten. I den ovan definierade referenscentrifugen med periferihastigheten
325 m/sek (Fall A, Tabell 6) är förhållandet
mellan väggtryck och matningstryck fortfarande
endast 1 860. Men om periferihastigheten ökas
till 375 m/sek (Fall B) ökar detta förhållande
till 23 000. Vid periferihastigheten 450 m/sek
(Fall C) är förhållandet 186 000, och för det i
och för sig tämligen hypotetiska fall att en
centrifug med denna grundkonstruktion drivs med
periferihastigheten 525 m/sek (Fall D) skulle
förhållandet mellan väggtryck och matningstryck
uppgå till 341 000 000.
Det säger sig självt att såvida inte trycket vid
rotorväggen är mycket högt måste de stora tryckförhållandena i dessa exempel leda till extremt
låga värden för trycket invid matningsröret. Men
som redan nämnts är vid separation av UFg en
övre gräns för väggtrycket fastlagt av uranhexafluoridens termodynamiska egenskaper, dvs av
villkoret att UF, inte får kondensera på rotorväggen. Ett gränsvärde för väggtrycket bestäms
med andra ord av den jämvikt som för UFg råder
mellan den gasformiga och de flytande och fasta
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faserna. Detta jimviktstryck är vid rumstemperatur
endast ca 80 mm Hg. Det ir emellertid starkt
temperaturberoende och uppgår t ex vid 50°C till
ca 520 mm Hg.
För en centrifug som arbetar vid rumstemperatur
får alltså viggtrycket inte överstiga 80 mm Hg
eftersom i annat fall UF ( skulle falla ut i fast
form på rotorväggen. Hen eftersom förhållandet
mellan väggtryck och matningstryck är fastlagt
finns det även ett gränsvärde för matningstrycket
som ej får överskridas. Hed ledning av ovan
givna värden för detta tryckförhållande ir det
litt att beräkna att det högsta tillåtna matningstrycket för de fyra referenscentrifugema ir
4.30 x 10~ 2 mm Hg i Fall A, 3.45 x 10~ 3 mm Hg i
Fall B, 4.3 x 10~ 5 mm Hg i Fall C och 2.35 x 10~ 7
mm Hg i Fall D. Så låga matningstryck som i de
båda sistnämnda fallen är givetvis fullständigt
otänkbara i praktiken eftersom det helt skulle
omöjliggöra en inmatning av feed med den för
centrifugens normala funktion erforderliga
hastigheten. Vi ser sålunda att det i praktiken
ir omöjligt att komma upp till de feedhastigheter som enligt den i föregående avsnitt företagna fria optimeringen ir erforderliga för att
de optimala betingelserna för centrifugens drift
skall kunna förverkligas (se Tabell 7 och Figur
31).
Som i det följande närmare skall förklaras kan
emellertid de av de låga matningstrycken orsakade
problemen lösas antingen genom att man höjer
arbetstemperaturen eller genom att man ökar
matningsrörets radie. Var och en av dessa båda
metoder inverkar gynnsamt på två olika sätt. En
höjning av temperaturen leder (som redan nämnts)
dels till en ökning av kondensationstrycket för
uranhexafluorid - dvs av det tillåtna gräns-
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Tabell 8
Resultat av optimeringsberäkningar utförda med optimeringsprogrammet KASKOPT för de båda referensfallen C och D och
för en kaskad med produktionen 450 ton uran per ir med anrikningen 3 %. Till skillnad från den i Tabell 7 redovisade
optimc-.-ngen utförs i detta fall en bestämning av den minsta
tillåtna matningsrörsradien med hjälp av villkoret att den
lineära strömningshastigheten i matningsröret ej får överstiga halva ljudhastigheten.

Fall C
(20°C)

Fall C
(50OC)

Fall D
(20OC)

Fall D
(50OC)

Periferihastighet,
m/sek

450

450

525

525

Väggtemperatur, °C

20

50

20

50

Matningsrörstemperatur,

25

55

25

55

Väggtryck, mm Hg

50

500

50

500

Erforderlig matningsrörsradie, cm

5.9

4.1

7.2

6.0

; >tiir.al feedhastighet,
*3 C/år

604.4

782.1

626.9

812.4

Optimal motströmscirkul«tion, kg U/år

2 680

3 020

3 190

3 620

Optimal separationsfak;or

1.241

1.210

1.288

1.251

Optical separationskapacitet, kg U/år

3.529

3.563

5.015

5.080

Optimal centrifugverkningsgrad, %

31.6

31.9

24.3

24.6

Antal steg

21

23

17

20

Antal centrifuger

431 000

427 000

303 000

300 000

Separationsarbetskostnad, J/SWU

109.4

110.2

118.0

118.0

°C
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värdet för väggtrycket - dels till en minskning
av den radiella tryckgradienten i centrifugen*.
En ökning av matningsrörets radie leder likaledes
till en kraftig minskning av det radiella tryckförhållandet (se Ekv 8 ) . Dessutom har en ökning
av matningsrörsradien den uppenbara konsekvensen
att matningsrörets strömningsarea ökar, vilket
givetvis inverkar gynnsamt på möjligheterna att
mata in feeden med en viss, för uppnåendet av
optimala driftsbetingeler erforderlig hastighet.
Om man ökar matningsrörsradien så mycket att
förhållandet mellan rotorradien och matningsrörets
radie närmar sig 1.0 blir den sammanlagda inverkan
av dessa båda effekter så stor att de med inmatningen av feed förenade svårigheterna helt och
hållet elimineras.
Tabell 8 visar resultatet av en för de båda
referenscentrifugerna C och D företagen "reoptimering", dvs en optimering vid vilken - till
skillnad från den ovan genomförda s k fria optimeringen (se 3.2.4.2) - vederbörlig hänsyn
tagits till de av låga matningstrycket förorsakade svårigheterna. Dessa reoptimeringar har
utförts vid två olika väggtemperaturer, nämligen
20°C och 50°C, och två olika däremot svarade
väggtryck, nämligen 50 mm Hg och 500 mm Hg, och
genomförts i två steg (vilka dock inte är helt
oberoende av varandra utan iterativt sammankopplade) . I det första steget bestäms - för
fastlagda förutsättningar i fråga om periferihastighet, väggtemperatur och väggtryck - den
matningsrörsradie som är nödvändig för att den

Den radiella trycfcvärationen kan skrivas
M,v 2 (l-(r n /r 2 )

H*2 i°

(Ekv

$
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lineära strömningshastigheten i matningsröret
inte skall överstiga halva ljudhastigheten då
centrifugen arbetar med optimal feedhastighet*.
Denna beräkning utförs med hjälp av programmet
CENTOPT. I det andra beräkningssteget utförs för
den så beräknade matningsrörsradien en optimering
av centrifugen enligt samma principer som ovan
tillämpas vid den fria optimeringen.
Det bör observeras att reoptimeringen baserats på
samma värden för de i kostnadsfunktionen, Ekv 7,
ingående konstanterna K,, K_, K, och K 4 som använts vid den tidigare utförda fria optinieringen.
Detta innebär att ingen hänsyn tagits vid reoptimer ingen till de av ökade tekniska svårigheter
betingade kostnadsökningar som en ökning av temperaturen (ökade korrosions- och miljöproblem,
minskad materialhållfasthet) och rotorradien
(ökade konstruktiva svårigheter) måste antagas
medföra. Vid reoptimeringen beaktas alltså endast
de rent separationsteoretiska konsekvenserna
(dvs lägre separationsfaktor och separationskapacitet) av en ökning av temperaturen och matningsrörsradien medan de tekniska konsekvenserna
(högre specifika kostnader) lämnas utan avseende.
Om man jämför resultaten av de i Tabell 8 redovisade reoptimeringårna med resultaten av den
tidigare utförda fria optimeringen (se Tabell 7)
finner man att reoptimeringen leder till en
ökning av separationsarbetskostnaden. Den pri-

Detta kriterium är givetvis tämligen
godtyckligt. En närmare analys visar
emellertid att centrifugens separationsegenskaper och resultatet av optimeringen endast obetydligt påverkas av de
antaganden man gör beträffande den
maximalt tillåtna lineära strömningshastigheten i matningsröret (som dock
självfallet inte får överstiga ljudhastigheten) .
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mara orsaken till detta är att den av de gasdynamiska begränsningarna framtvingade ökningen av
matningsrörsradien leder till en minskning av
separationskapaciteten. Den inverkan som detta
har på optimeringsresultatet illustreras även av
Figur 32.
I denna har på samma sätt som i flera tidigare
figurer två kurvor uppritats som visar hur separationskapaciteten beror av feedhastigheten (vid
optimerade värden för motströmscirkulationen).
Båda kurvorna gäller för referensfall D, dvs för
en centrifug med periferihastigheten 525 m/sek.
Den ena kurvan gäller för referenscentrifugen D
i dess ursprungliga version med en matningsrörsradie av 1 cm. Den andra kurvan gäller för den
ena av de två modifikationer av Fall D som
gjorts till föremål för reoptimering, nämligen
det fall där väggtemperaturen bibehållits oförändrad vid 20°C medan matningsrörsradien ökats
så mycket att feeden kan matas in med optimal
hastighet (nämligen till 7.2 cm, se Tabell 8 ) .
Båda kurvorna i Figur 32 har beräknats med programmet CENTOPT och är oberoende av de vid
själva optimeringen erhållna resultaten. På de
båda kurvorna har emellertid även de vid optimeringsberäkningarna erhållna optimipunkterna
ritats in. Figuren visar att en signifikant
minskning av den uppnåeliga separationskapaciteten erhålls då man ökar matningsrörsradien
från 1.0 cm till 7.2 cm. Eftersom de båda optimipunkterna har ungefär samma läge i förhållande
till kurvornas mättnadsnivåer motsvaras den
reduktion av den optimala separationskapaciteten
som erhålls vid reoptimeringen i stort sett av
skillnaden mellan separationskurvornas maximivärden.
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ScpmtHNKkapacitet. kg U/år
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F«dhastig|Kt,kgU/ir

Figur 32
Reoptimering av referensfall D (525 m/sek). Den
streckade kurvan visar separationskapaciteten som
funktion av feedhastigheten för en centrifug
enligt Fall D med. bibehållen matningsrörsradie
- 1.0 cm (jämför Figur 31). Den heldragna kurvan
visar separationskapaciteten för samma centrifug
med den skillnaden att matningsrörsradien ökats
till 7.2 cm för att kriteriet att den lineära
strömningshastigheten i matningsröret ej får
överskrida halva ljudhastigheten skall kunna
uppfyllas. De inlagda cirklarna utgör de med
programmet KASKOPT beräknade optimipunkterna.
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För att möjliggöra en snabb jämförelse mellan de
båda optimeringsprocedurerna visas slutligen i
Tabell 9 en sammanställning av värden för den
optimala separationskapaciteten och separationsarbetskostnaden för de fyra referensfallen. I
tabellen visas också den teoretiskt maximala
separationskapaciteten och de mot de optimala
separationskapacitetsvärdena svarande värdena på
centrifugverkningsgraden.
Tabellen visar att de separationsteoretiska
konsekvenserna av den ökning av matningsrörsradien, som är nödvändig för att möjliggöra en
inmatning av feed med tillräcklig hastighet,
inte är särskilt kännbara. På det rent teoretiska planet är det alltså fullt möjligt att
bemästra de gasdynamiska svårigheterna i en
motströmscentrifug helt enkelt genom att öka
matningsrörsradien tillräckligt mycket. Sedan är
det givetvis en helt annan fråga om så extremt
höga förhållanden mellan matningsrörsradien och
rotorradien som är nödvändiga t ex i Fall C och
D (0.59 resp 0.72) verkligen går att genomföra i
praktiken utan betydande nackdelar ur konstruktions- och driftssynpunkt.
3.2.4.4

Några slutsatser av optimeringsberäkningarna med programmet KASKOPT

De i föregående avsnitt beskrivna optimeringsberäkningarna utfördes för fyra olika centrifuger som skiljer sig i fråga om konstruktionsmaterial och periferihastighet:

Fall A
Fall B
Fall C
Fall D

Periferihastighet, m/sek

Konstruktionsmaterial

325
375
450
525

Stål
Aluminium
Titan
Fiberarmerat
material
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Tabell 9
sammanställning av optimeringsresultaten för de fyra
referenscentrifugerna. Tabellen visar den teoretiskt
maximala separationskapaciteten 6Umax» den optimala separationskapaciteten, SUopt, som erhålls vid fri optimering,
don optimala separationskapaciteten, 6Ureopt» som erhålls
vid en optimering där hänsyn tas till begränsningarna i
feedhastigheten samt motsvarande centrifugverkningsgrader
och separationsarbetskostnader (väggtemperatur 20°C, väggtryck 50 mm Hg).

Fall B

Fall C

Fall D

Periferihastighet, m/sek 325

375

450

525

U
, kg U/år
max
:U t , kg U/år
opt
Motsvarande centrifugverkningsgrad, %

3.035

5.378

11.156

20.667

1.489

2.371

3.694

5.290

49.1

44.1

33.1

25.6

105.8

106.0

114.6

1.3

3.7

5.9

7.2

1.560

2.283

3.529

5.015

51.4

42.5

31.6

24.3

110.1

109.4

118.0

Fall A

Motsvarande separations- 112.9
arbetskostnad, $/SWU
Matningsrörsradie efter
reoptimering, cm
U
,, kg U/år
reopt
^
Motsvarande centrifugverkningsgrad, %

Motsvarande separations- 112.9
arbetsKostnad, $/SWU
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Vilka är de slutsatser som på grundval av beräkningarna kan dras beträffande dessa fyra centrifugtypers inbördes ekonomiska konkurrensförmåga?
För att underlätta en analys av denna fråga har
i Tabell 10 en sammanställning gjorts av de
utförda beräkningarnas viktigaste förutsättningar
och resultat. I tabellen visas dels de värden
för tillverkningskostnaden per centrifug som
ligger till grund för beräkningarna, dels de
värden för den optimala separationskapaciteten
och separationsarbetskostnaden som erhållits som
resultat av dem. Dessutom visar tabellen ett
"index" för tillverkningskostnaden, dvs ett
relationstal som är beräknad med tillverkningskostnaden för fall A som bas, samt ett "index"
för den optimala separationskapaciteten, dvs ett
relationstal som på motsvarande sätt har beräknats med den optimala separationskapaciteten för
fall A som bas.

Tabell 10
Anläggningskostnaderna per centrifug, den optimala separationskapaciteten och separationsarbetskostnaden för de fyra referensfallen.

Periferi- Tillverkhastighet ningskostnad per
centrifug
m/sek

Relationstal för
tillverkningskostnad

$

Optimal
separationskapacitet

Relationstal för
separationskapacitet

kg U/år

Fall A

325

750

Fall B

375

Fall C
Fall D

Separationsarbetskostnad
I/SWU

1

1.560

1

112 .9

1 100

1.47

2.283

1 .46

110 .1

450

1 750

2.33

3.529

2 .26

109 .4

525

2 750

3.67

5.015

3.21

118 .0
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Av de i Tabell 10 sammanställda värdena framgår
först och främst att separationsarbetskostnaden
ligger på ungefär samma nivå för alla fyra referensfallen. Trots stora skillnader i tekniskt
avseende är alltså de fyra centrifugerna praktiskt taget likvärdiga ur ekonomisk synpunkt.
Detta resultat kan rent beräkningsmässlgt förklaras av det faktum att relationstalen för
tillverkningskostnaden (såsom av tabellen framgår)
i det närmaste sammanfaller med relationstalen
för den optimala separationskapaciteten.* Den
ökning av separationskapaciteten som erhålls
genom en ökning av periferihastigheten motsvaras
alltså av en praktiskt taget lika stor ökning av
tillverkningskostnaden. Det är denna direkta
proportionalitet mellan centrifugkostnad och
produktionskapacitet som är den primära anledningen till att separationsarbetskostnaderna för
de fyra fallen nästan sammanfaller med varandra.
Man bör här observera att medan beräkningen av
separationskapaciteten bygger på en exakt matematisk teori, är de använda värdena för tillverkningskostnaden baserade på uppskattningar av ett
mer eller mindre approximativt slag och att således tillförlitligheten i beräkningen av separationsarbetskostnaden är helt beroende av den
noggrannhet varmed dessa uppskattningar har
utförts.

Man bör här ha i minnet att tillverkningskostnaden för centrifugerna
(inklusive kringutrustning) är cton
dominerande anläggningskostnaden och
därför i stort sett är bestämmande för
separationsarbetskostnaden.
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Vid uppskattningen av tillverkningskostnaderna
har hänsyn tagits till de ökade materialkostnaderna
samt till de ökade konstruktiva svårigheter som
en ökning av periferihastigheten kan väntas
medföra. Självfallet är en uppskattning av detta
slag behäftad med stor osäkerhet. Det är emellertid troligt att de utförda uppskattningarna
åtminstone ger en korrekt bild av de relativa
kostnadsnivåerna för de fyra referensfallen. Om
detta är riktigt måste slutsatsen av de utförda
beräkningarna bli att de båda centrifugerna av
ett mera "avancerat" utförande - dvs Fall C och
D - trots sin betydligt högre separationskapacitet
inte har några väsentliga ekonomiska fördelar
framför de konstruktivt enklare, "konventionella"
alternativen, dvs Fall A och B.
För att de båda avancerade centrifugtyperna
skall kunna konkurrera med de konventionella
alternativen fordras tydligen att relationstalen
för tillverkningskostnaden per centrifug har
lägre värden än de i Tabell 10 återgivna. Mera
konkret uttryckt måste t ex tillverkningskostnaden för en centrifug av titan med periferihastigheten 450 m/sek vara mindre än en faktor
2.33 större än tillverkningskostnaden för en
centrifug av stål med periferihastigheten 325
m/sek för att den förra centrifugen skall få en
lika god ekonomi som den senare. På samma sätt
gäller t ex att tillverkningskostnaden för en
centrifug av fiberarmerat material med periferihastigheten 525 m/sek måste vara mindre än en
faktor 3.67/1.47 =2.50 större än tillverkningskostnaden för en centrifug av aluminium med
periferihastigheten 375 m/sek för att den förra
centrifugen skall kunna konkurrera ekonomiskt
med den senare.
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Det måste dock på grundval av allmäna överväganden
anses vara mycket osannolikt att något av dessa
villkor kan uppfyllas. Det är snarare troligt
att de utförda uppskattningarna av tillverkningskostnaden per centrifug representerar en konservativ bedömning och att relationstalen för
tillverkningskostnaden är betydligt större än de
i Tabell 10 visade värdena. I så fall har de
"avancerade" centrifugtyperna ingen som helst
möjlighet att konkurrera med de "konventionella"
typerna.
Slutsatsen av de med programmet KASKOPT utförda
beräkningarna blir alliså att centrifuger tillverkade av ett konventionellt material och med
låg periferihastighet är att föredra från ekonomisk synpunkt framför centrifuger tillverkade av
ett mera exklusivt material och med hög periferihastighet. I varje fall torde det genom
beräkningarna vara fullständigt klarlagt att de
ekonomiska fördelar som eventuellt skulle vara
att vinna genom en ökning av periferihastigheten
från området 325 - 375 m/sek till en periferihastighet av 450 m/sek eller högre under alla
omständigheter är så små att de inte motiverar
att ett utvecklingsarbete med centrifuger ininriktas på att få fram avancerade centrifugtyper
med hög periferihastighet.
Den primära anledningen till att de avancerade
centrifugtyperna inte kan hävda sig ekonomiskt
är givetvis det faktum att centrifugverkningsgraden så starkt avtar med periferihastigheten.
Den optimala centrifugverkningsgraden är för de
fyra referensfallen (se Tabell 9 ) :
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Periferihastighet, m/sek

Centri fugverkverkningsgrad, %

325
375
450
525

51.4

129

42.5
31.6
24.3

En ökning av periferihastigheten från 325 till
525 m/sek medför alltså att den optimala centrifugverkningsgraden reduceras till mindre än
hälften. Det är uppenbart att en så starkt avtagande centrifugverkningsgrad gör att den s k
fjärdepotensformeln (Ekv 6) helt och hållet
förlorar sin giltighet och att de fördelar som
erhålls genom en ökning av periferihastigheten
starkt reduceras eller fullständigt elimineras.
En centrifugkaskad med en för svenska förhållanden lämplig storlek, dvs omkring 1.5 x 10
SWU/år, skulle med största sannolikhet byggas
upp av centrifuger av aluminium med en periferihastighet av 325 å 350 m/sek och en rotorlängd
av ca 1 meter. Antalet centrifuger i anläggningen
skulle bli mellan en halv och en miljon. Om
tillverkningskostnaden per centrifug (inklusive
kringutrustning) kan hållas på en nivå av ca
1 000 $ per centrifug skulle anläggningen bli
konkurrenskraftig med en gasdiffusionsanläggning
av kommersiell storlek (dvs 9 ä 11 miljoner SWU/år)
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Fyrpolscentrifuger

Under tiden 1969 - 78 har även arbeten bedrivits
med underlag för en alternativ centrifugtyp,
den s k fyrpolscentrifugen. Såsom av den inledande
översikten över olika centrifugtyper har framgått
(se 2.3.1) är denna centrifugtyp identisk ned
den under Manhattan-projektet i USA under andra
världskriget utvecklade Beams-centrifugen.
Arbetena med fyrpolscentrifugen har huvudsakligen
varit förlagda till Flygtekniska Försöksanstalten
och utförts på uppdrag av AB Atomenergi med STU
som finansiär under en stor del av projekttiden.
I nästa kapitel av denna rapport kommer en analys
av olika anrikningsmetoders lämplighet för ett
fortsatt utvecklingsarbete med anrikning att utföras. För att kunna genomföra denna analys är
det även nödvändigt att ta ställning till frågan
om fyrpolscentrifugens framtida utvecklingsmöjligheter.
Det främsta motivet för arbetena med fyrpolscentrifuger har varit utsikten att med denna
centrifugtyp uppnå en väsentligt högre centrifugverkningsgrad - dvs en större produktionskapacitet - än med konventionella trepolscentrifuger.
Tanken att med hjälp av fyrpolsprincipen åstadkomma en fördelning av de båda motströmmarna i
en motströmscentrifug som skulle kunna resultera
i en exceptionellt hög centrifugverkningsgrad
har sin grund i vissa teoretiska beräkningar som
på ett tidigt stadium av projektet utfördes inom
FFA-gruppen.
En nödvändig förutsättning för att den höga
verkningsgraden skall kunna uppnås är emellertid
att man lyckas bemästra vissa tekniska svårig-
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heter som är en följd av fyrpolsprincipen och
som inte uppträder vid trepolscentrifugen.
En stor nackdel hos fyrpolscentrifugen Sr att
feedhastigheten och notströmscirkulationen inte
kan varieras oberoende av varandra såsom fallet
är vid trepolscentrifugen. Denna skillnad M i l a n
de båda centrifugtyperna är av stor betydelse
när det gäller sammankopplingen av ett större
antal centrifuger till en kaskad. Vid trepolscentrifugen kan detta ske utan svårighet enligt
de principer son sedan länge tilläapas vid
industriella anrikningsanläggningar. Vid fyrpolscentrifugen naste däremot helt nya - och i
praktiken oprövade - Metoder tilläapas för att
en sannankoppling av ett större antal centrifuger
till en separationskaskad skall kunna äga rum.
Xven i stroomingstekniskt hänseende är fyrpolscentrifugen mera komplicerad än trepolscentrifugen. Detta beror främst på att de flöden som
måste ledas in och ut ur centrifugen är väsentligt större än vid trepolscentrifugen men har
även att göra med det faktum att in- och utflödena
befinner sig vid mycket olika tryck.
För att lösa de med fyrpolscentrifugen förbundna
problemen har FFA-gruppen föreslagit en helt ny
princip för kaskadkoppling som innebär att ett
mindre antal centrifuger förs samman i en grupp
och kopplas samman med varandra enligt en viss
metod, den s k tvärkopplingsprincipen. Genom
tvärkoppling vinner man för det första att de
flöden som leds in och ut ur de enskilda centrifugerna blir något reducerade. Dessutom uppnår
man att hela den tvärkopplade gruppen av centrifuger materialbalansmässigt sett förvandlas till
en "trepol" vilket medför att flera sådan grupper
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kan kopplas samman till en kaskad enligt hävdvunna principer. Fortfarande kvarstår dock den
med fyrpolsprincipen förknippade grundläggande
svagheten att feedhastigheten och motströmsflödet inte kan varieras oberoende av varandra.
FFA-gruppen har även gjort gällande att de
under 60-talet i USA utvecklade teorierna för
den inre strömningen i gascentrifuger är felaktiga. Denna ogiltigförklaring av den klassiska
centrifugteorin har i första hand varit riktad
mot Bermans teori - dvs den teori som ligger
till grund för de i föregående kapitel beskrivna
arbetena med trepolscentrifuger - men har i
realiteten drabbat samtliga de gasdynamiska
teorier som utvecklats i USA under 60-talet
(Parker, Mayo, Ging). En målsättning för FFAgruppens verksamhet har därför varit att utarbeta
nya teorier för gasströmningen i motströmscentrifuger såsom en ersättning för de delar av den
klassiska centrifugteorin som enligt gruppens
mening är felaktiga.
I en särskild bilaga till denna rapport framförs
några synpunkter på FFA-gruppens arbeten med
fyrpolscentrifuger (Bilaga A ) . Den huvudfråga
som därvid behandlas är de teorier för centrifugverkningsgraden som utvecklats av FFA-gruppen.
Frågan om centrifugverkningsgraden är nämligen
självklart av central betydelse eftersom det är
den enda punkt där fyrpolscentrifugen kan tänkas
ha ett avgjort försteg framför trepolscentrifugen.
Den utförda analysen visar emellertid att FFAgruppens påctående om fyrpolscentrifugens höga
verkningsgrad inte är hållbara. Det grundläggande
felet i den teori för fyrpolscentrifugens
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produktionsförmåga som åren 1971 - 72 utvecklades
inom FFA-gruppen -

och som av allt att döma

utgjort det främsta incitamentet för arbetena
med fyrpolskonceptet - är att kompressibiliteten
för arbetsgasen helt och hållet försummas. Detta
innebär att den princip för generering av motströmsflödet som förfäktats av FFA-gruppen och
som utgör den primära förutsättningen för den
höga verkningsgraden inte går att förverkliga i
praktiken.
Vid en beräkning av verkningsgraden i fyrpolscentrifuger som år 1975 - 76 också utfördes inom
FFA-gruppen beaktas däremot kompressibilitetens
inverkan på gasströmningen. Denna beräkning är
anmärkningsvärd från två synpunkter. För det
första leder beräkningen fram till centrifugverkningsgrader som endast ligger obetydligt
högre än verkningsgraden för trepolscentrifuger
under jämförbara betingelser. För det andra är
beräkningen baserad på en beskrivning av den
inre strömningen i centrifugen som helt och
hållet överensstämmer med de delar av den
klassiska centrifugteorien som FFA-gruppen i
annat sammanhang utsatt för stark kritik.
Följande slutsatser kan dras beträffande FFAgruppens arbeten med fyrpolscentrifuger
1.

Det är inte visat att fyrpolcentrifugen
har avsevärt bättre separationsegenskaper
än trepolscentrifugen.

2.

Det har inte heller visats att de tekniska svårigheter som är en följd av
fyrpolsprincipen går att bemästra.
Snarare visar de experiment som utförts
av FFA-gruppen för att studera de gasdynamiska problemen vid fyrpolscentrifugen att dessa problem är större än
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väntat. Mycket stora ytterligare forskningsinsatser är erforderliga för att
avgöra om fyrpolscentrifugen överhuvudtaget representerar ett praktiskt
utförbart alternativ för anrikning av
uran.
3.

Den kritik som FFA-gruppen riktat mot
den klassiska centrifugteorin är
oberättigad. Den klassiska teorins användbarhet är bekräftad genom den goda
överensstämmelse som den visar med
experiment. FFA-gruppens arbeten har
inte heller lett till något fullgott
alternativ till den klassiska teorin.
Tvärtom har på senare tid den klassiska
teorin använts av FFA-gruppen vid beräkningar av verkningsgraden i fyrpolscentrifuger.

Vid den analys av olika anrikningsmetoders
lämplighet vid ett fortsatt svenskt utvecklingsarbete med anrikning som utförs i nästa kapitel
lämnas fyrpolscentrifugen utan avseende. Det är
således underförstått att trepolscentrifugen är
den enda centrifugtyp som kan ifrågakomma i
händelse en svensk FoU-verksamhet med anrikning
ånyo skulle bli aktuell.
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4.

ANALYS AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN
FORTSATT SVENSK FoU-VERKSAMHET MED
ANRIKNING

I detta avslutande kapitel kommer en analys av
de allmänna förutsättningarna för en eventuell
framtida svensk FoU-verksamhet på anrikningsområdet att utföras. Denna analys kommer delvis
att bygga på de erfarenheter som förvärvats
under de båda tidigare perioder då ett utvecklingsarbete bedrivits inom landet. I stor utsträckning kommer emellertid analysen att befatta sig med allmänna frågor med anknytning
till den internationella utvecklingen av anrikningstekniken och således vara mindre beroende
av specifikt svenska förhållanden.
Kapitlet består av tre delar. I den första
delen analyseras det aktuella läget på anrikningsområdet och de tendenser till ökade restriktioner för handeln med utrustning till anrikningsanläggningar som för närvarande kan iakttas.
Med utgångspunkt från denna analys diskuteras
de kriterier som bör användas vid planläggning
av en nationell FoU-verksamhet med anrikning
(4.1).
I den andra delen görs en jämförelse mellan de
anrikningsmetoder som för närvarande är aktuella med avseende på deras lämplighet för ett
fortsatt svenskt utvecklingsarbete (4.2).
I den tredje delen lämnas några allmänna rekommendationer och framförs de slutsatser beträffande en fortsatt svensk FoU-verksamhet på anrikningsområdet som kan dras med utgångspunkt
från den utförda analysen och på basis av de
erfarenheter som förvärvats vid de utvecklingsarbeten som tidigare utförts inom landet (4.3).
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Kriterier för val av anrikningsmetod

Att ange en bestämd målsättning för en svensk
FoU-verksamhet på anrikningsområdet är idag
svårare än vid de båda tidigare perioder då
ett utvecklingsarbete med anrikning bedrivits
inom landet. Anledningen till detta är givetvis
att det numera finns flera metoder än tidigare
att välja mellan.
När arbetena vid KTH startade Är 1948 fanns det
bara en metod som kunde komma ifråga, nämligen
gasdiffusion, och under de arbeten som påbörjades
vid AB Atomenergi år 1965 har insatserna huvudsakligen varit koncentrerade till centrifugmetoden, dvs den metod som under 60- och 70talen även internationellt sett stått i förgrunden
för intresset. Den utveckling som ägt rum på
anrikningsområdet under senare år har emellertid
inneburit att tre nya metoder kommit fram såsom
tänkbara konkurrenter till de etablerade processerna. Detta betyder att sammanlagt fem olika
metoder måste uppmärksammas om det på nytt
gäller att utforma ett program för en nationell
FoU-verksamhet med anrikning, nämligen gasdiffusion, centrifuger, dysprocessen, kemiskt
utbyte och laseranrikning.
Dessa fem metoder befinner sig på en mycket
olika teknisk utvecklingsnivå. Gasdiffusion och
centrifuger är båda tekniskt mogna processer
som redan används för industriell produktion av
anrikat uran, och även dysprocessen kommer troligen i en nära framtid att demonstreras i industriell skala (se 2.2.2). För den fjärde metoden,
kemiskt utbyte, har utvecklingsarbeten hittills
bedrivits endast i laboratorie- och pilotskala
(se 2.4.3) medan den femte metoden, laseranrikning, ännu befinner sig på ett mycket tidigt
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stadium av utvecklingen och inte kan förväntas
bli tillämpad i en industriell skala förrän
tidigast i början på 90-talet (se 2.5.2).
För ett litet land är givetvis den tekniska
mognad, som de tänkbara anrikningsnetoderna
uppvisar, en faktor som måste beaktas vid utformningen av ett nationellt utvecklingsprogram.
Även om det på denna punkt är svårt att ange
några allmänna regler är det uppenbart att en
anrikningsmetod, som redan befinner sig på en
avancerad utvecklingsnivå, i många avseenden
kan vara lämpligare för ett litet land med begränsade resurser än en metod som ännu befinner
sig i början av s m utveckling. Sett ur denna
speciella synvinkel är därför gasdiffusion och
centrifuger vida lämpligare metoder för ett
svenskt utvecklingsarbete än kemiskt utbyte och
laseranrikning.
En annan faktor som inverkar på möjligheterna
att effektivt genomföra ett utvecklingsprogram
med en viss anrikningsmetod är den sekretessbeläggning och de handelsrestriktioner som
metoden är föremål för. Det primära syftet med
de begränsningar av det fria utbytet av information om olika anrikningsprocesser och av
handeln med utrustning för anrikningsanläggningar som i större eller mindre omfattning
tillämpas av de länder som redan är innehavare
av anrikningsteknologi är att förhindra en
spridning av kärnvapen. Alla anrikningsmetoder
är i princip användbara både för tillverkning
av reaktorbränsle (låganrikning) och av material
till kärnvapen (höganrikning). Den lätthet varmed de olika metoderna kan appliceras för höganrikning - och speciellt den lätthet varmed
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en befintlig anläggning som är avsedd för och
dimensionerad för låganrikning kan modifieras
(t ex genom omkoppling eller ombyggnad) så att
den blir användbar för höganrikning - är emellertid varierande. Man brukar i detta sammanhang
tala om en anrikningsmetods proliferationssäkerhet (spridningssäkerhet) och, omvänt, om den med
befintlig anrikningsanläggning förknippade
proliferationsrisken (spridningsrisken).
Som en allmän regel gäller att med en ökad
proliferationsrisk följer en ökad benägenhet för
sekretessbeläggning och ökade restriktioner för
handeln med utrustning för anrikningsanläggningar. Men sambandet mellan proliferationsrisk
och sekretessbeläggning är inte helt entydigt.
En av anledningarna till detta är att någon
internationellt fastställd policy inte existerar
på detta område och att således olika bestämmelser
om sekretess tillämpas av olika länder. Ett
exempel på en sådan bristande konsekvens vid
tillämpningen av sekretessbestämmelserna är
dysprocessen där ingen som helst hemligstämpling förekommer trots att denna metod i fråga
om proliferationsrisk kan jämställas med gasdiffusion.
En annan anledning till att något bestämt samband mellan proliferationsrisk och graden av
sekretessbeläggning inte existerar är att det
utom det rent politiska motivet att förhindra
kärnvapenspridning även existerar ett kommersiellt motiv att sekretessbelägga tekniska data
för att förhindra en spridning av teknologin
för en anrikningsmetod. För ett land eller en
organisation som utför anrikning och saluför
anrikningstjänster kan det även finnas ett
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motiv att sekretessbelägga grundläggande processdata i syfte att förhindra insyn i processens
ekonomi. Ett exempel på detta är den av de olika
anrikningsländerna tillämpade hemligstämplingen
av karakteristiska processdata för gasdiffusion
(porradie för membranerna, tryck och temperatur)
och centrifuger (rotordimensioner och periferihastighet) . Ett ännu mer extremt exempel på
en sådan sammanblandning av politiska och kommersiella motiv för hemligstämpling är den
kemiska utbytesmetoden där för närvarande en
total sekretessbeläggning tillämpas trots att
metoden anses vara fullständigt proliferationssäker.
Som regel är dock sekretessbeläggningen av olika
anrikningsmetoder betydligt mindre omfattande
än vad personer som inte är förtrogna med litteraturen på området i allmänhet brukar föreställa sig. Under senare år har dessutom en tendens till en minskning av sekretessbeläggningen
av den teoretiska informationen om olika anrikningsprocesser kunnat märkas. Det motsatta
gäller emellertid för tillgängligheten på det
praktiska planet, dvs i fråga om möjligheterna
att genom inköp förvärva know-how, utrustning
och komponenter för anrikningsanläggningar.
Denna tendens till ökade restriktioner för den
internationella handeln med s k känslig ("sensitive") kärnkraftutrustning är primärt en följd
av en skärpning av USAs internationella kärnkraftpolitik. USAs strävan att förhindra en spridning av anrikningsteknologin har emellertid
funnit resonans även i de länder utanför USA
som redan byggt upp en egen anrikningsindustri
och för vilka restriktioner av detta slag är
till fordel i kommersiellt avseende. På detta
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sätt har en formlig "anrikningsklubb" bildats
med USA, Frankrike, Västtyskland, UK och Nederländerna

som medlemmar - och även om en sådan

klubb ännu inte kan sägas existera i verkligheten - måste man räkna med att de nämnda länderna i framtiden kommer att agera i samförstånd
för att slå vakt om gemensamma politiska och
ekonomiska intressen och försöka bevara ett
status quo på anrikningsområdet.
Det är uppenbart att graden av sekretessbeläggning och omfattningen av de internationella
handelsrestriktioner som förekommer för de
olika anrikningsmetoderna är en faktor av viss
betydelse när det gäller att bestämma utformningen av ett nationellt utvecklingsprogram på
anrikningsområdet. Som en första regel gäller
givetvis att ju mer omfattande sekretessbeläggningen för en viss metod är, desto mer omfattande
måste även utvecklingsarbetena vara. Men samtidigt bestäms givetvis utvecklingsarbetenas
omfattning av den tekniska mognad som anrikningsmetoden uppnått och av den know-how som
redan förvärvats inom landet. Man kan bäst
illustrera dessa relationer med hjälp av några
exempel.
För dysprocessen gäller att den är en i tekniskt
avseende relativt mogen process och att den inte
är föremål för någon som helst sekretessbeläggning. Under förutsättning att teknologin kan
köpas utifrån (vilket emellertid inte kan anses
vara helt säkert) skulle en satsning på dysprocessen därför i realiteten kunna innebära
att behovet av ett inhemskt utvecklingsarbete
nästan helt skulle bortfalla.
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För anrikning med hjälp av laser gäller å andra
sidan att metoden befinner sig i ett mycket
tidigt stadium av utvecklingen och är underkastad en så gott som fullständig sekretessbeläggning. Ett utvecklingsarbete med denna
metod måste därför påbörjas från grunden och få
en mycket stor omfattning eftersom det i realiteten måste bedrivas parallellt med och helt
oberoende av det utvecklingsarbete som bedrivs
utomlands.
När det gäller att ta ställning till om en viss
anrikningsmetod är lämplig för ett utvecklingsarbete under svenska förhållanden kan det slutligen även vara av viss betydelse om metoden
till sin karaktär står i överensstämmelse med
den erfarenhet som redan finns ackumulerad och
den kompetens och de industriella resurser som
står till förfogande inom landet. Den typ av
utvecklingsarbete som erfordras för en viss
anrikningsmetod - och som i korthet kan karakteriseras med hjälp av motsatsord som grundläggande/tekniskt, teoretiskt/experimentellt,
kemiskt/fysikaliskt - bestäms även den av den
äekretessbeläggning som förekommer samt av
anrikningsmetodens beskaffenhet.
Tyngdpunkten för ett utvecklingsarbete med en
viss anrikningsmetod bör givetvis förläggas till
de hemligstämplade delarna av processen. Ett
exempel på detta är centrifugmetoden för vilken
all grundläggande, teoretisk know-how finns
publicerad i litteraturen, under det att själva
teknologin, t ex den konstruktiva utformningen
av de centrifuger som för närvarande utvecklas
utomlands, till stor del är hemligstämplad. Ett
svenskt utvecklingsarbete med centrifugmetoden
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bör därför följa en huvudlinje där konstruktion
och tillverkning av experiinentcentrifuger och
centrifugprototyper samt experiment med dessa
centrifuger under laboratoriemässiga förhållanden
utgör de primära etappmålen.
Utom av arten av sekretessbeläggning är karaktären för det utvecklingsarbete som erfordras
som redan nämnts givetvis även beroende av
anrikningsmetodens beskaffenhet. Det är t ex
uppenbart att helt olika slag av utvecklingsarbete erfordras för den kemiska utbytesmetoden
och för anrikning med laser. I det förra fallet
kan ett utvecklingsarbete påbörjas i en relativt
liten laboratorieskala och bedrivas med konventionella kemitekniska och apparattekniska metoder,
medan i det senare fallet arbetena redan från
början måste bedrivas i halvteknisk skala under
användning av en mycket avancerad utrustning.

Det bör i detta sammanhang även noteras att vid
alla de aktuella anrikningsprocesserna, utom den
kemiska utbytesmetoden och den variant av laseranrikning som är baserad på uranånga, används
uranhexafluorid som arbetsmedium. Om man bortser från de båda nämnda undantagen ingår således alltid UF,-teknologi såsom en mycket
viktig, grundläggande del i all FoU-verksamhet
med urananrikning.
När det gäller att välja en för ett fortsatt
svenskt utvecklingsarbete lämplig anrikningsmetod är givetvis sist och slutligen ekonomin
det mest avgörande kriteriet. Emellertid är
ekonomiska bedömningsgrunder ofta inte tillräckliga för att man skall kunna ta ställning till
frågan hur en fortsatt svensk verksamhet på
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anrikningsområdet skall utformas. Oro syftet med
verksamheten är att uppnå on ökad försörjningsberedskap kan det t ex innebära att man låter
ekonomiska överväganden komma i andra rummet och
satsar på beprövade men oekonomiska metoder. Ur
ren beredskapssynpunkt torde sålunda gasdiffusion
vara den för svenska förhållanden kanske lämpligaste metoden trots att den är oekonomisk för så
små anläggningar som kommer i fråga för svenska
förhållanden.
Vid ekonomiska jämförelser mellan olika anrikningsprocesser förekommer det även - t ex i
situationer där hushållning med elkraft är en
av behovet påkallad förutsättning - en tendens
att prioritera metoder med låg energiförbrukning
även om dessa metoder utgör ett sämre alternativ
med avseende på den totala produktionskostnaden.
Ett exempel på detta är centrifugmetoden som
tack vare den låga elförbrukningen har ett
avgjort försteg framför sina båda potentiella
medtävlare, gasdiffusion och dysprocessen.
För flera av de nya anrikningsmetoderna är
emellertid de ekonomiska förutsättningarna inte
tillräckligt kända för att de skall kunna utgöra grundval för ett beslut om en fortsatt
verksamhet på anrikningsområdet. Detta gäller
inte bara de båda metoder, kemiskt utbyte och
laseranrikning, som ännu befinner sig på ett
Lidigt stadium av utvecklingen, utan även
dysprocessen för vilka alltjämt en viss oklarhet råder i ekonomiskt avseende.
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Jämförelser mellan anrikningsmetoder

I detta avsnitt kommer jämförelser att göras
mellan de olika anrikningsmetoderna i avseende
på deras lämplighet för ett fortsatt svenskt
utvecklingsarbete.
4^.2^1

Gasdiffusign

Gasdiffusionsmetoden är en tekniskt mogen process
som utvecklats i industriell skala i ett flertal
länder. Den utgör en fullständigt "säker" process
såtillvida att dess tekniska och ekonomiska förutsättningar är utomordentligt väl kartlagda. En
satsning på gasdiffusion vid ett fortsatt svenskt
utvecklingsarbete skulle därför utgöra den kanske
säkraste vägen att uppnå en viss beredskap på
anrikningsområdet och det troligen enklaste
sättet att bygga upp en inhemsk anrikningsindustri.
En stor del av del av den know-how och den teknologi som skulle behövas för att uppföra en svensk
anrikningsanläggning kan inhämtas i litteraturen
eller är på annat sätt tillgänglig. De grundläggande principerna för membrandiffusion och
för diffusionskaskader är sedan länge kända.
Inom båda dessa områden har även en betydande
erfarenhet förvärvats vid de utvecklingsarbeten
med gasdiffusionsprocessen som tidigare utförts
inom landet (se 3.1). Tack vare det svenska deltagandet i förberedelsearbetena för Eurodifprojektet är vidare alla viktiga data för Eurodifanläggningen och de konstruktiva lösningar som
använts för alla i denna anläggning isående
komponenter och system i detalj kända av svenska
experter. Ett undantag utgör dock membranerna
för vilka endast den principiella uppbyggnaden,
materialet och separationsegenskaperna är kända
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under det att kännedom saknas om de metoder med
vilka membranerna tillverkas.
Det är för närvarande mycket svårt att avgöra
hur stor del av den för en diffusionsanläggning
erforderliga utrustningen som skulle kunna inköpas utifrån. All den specialutrustning som
ingår i Eurodif-anläggningen har utvecklats av
europeisk industri. Sannolikt kan man räkna med
att ett stort antal komponenter av en mera allmän karaktär - t ex ventiler och rörförbindningar
för UF g , hjälputrustning av olika slag och
instrument - kommer att kunna inköpas från dessa
industrier, under det att handeln med sådana
vitala komponenter som membraner och kompressorer
troligen kommer att förhindras. Gasdiffusionsprocessen är visserligen en relativt proliferationssäker metod, åtminstone såtillvida att det
är mycket svårt att utnyttja en gasdiffusionsanläggning som är dimensionerad för låganrikning
för framställning av höganrikat uran. Det är
emellertid troligt att Eurodif-organisationen
och det franska atomenergikommissariatet - son har
patenträtten både till mebranerna och kompressorerna - av rent kommersiella skäl kommer att
förhindra en överlåtelse av dessa båda komponenter.
I ett svenskt FoU-program för gasdiffusion måste
därför membranutveckling ges en framträdande
plats. På grund av nödvändigheten att få f.*am
membraner som är resistenta mot UF, måste även
arbete med uranhexafluorid vara ett nödvändigt
inslag i ett grundläggande utvecklingsprogram
med gasdiffusionsmetoden.
Såsom redan påpekats i de tidigare i denna rapport
utförda analyserna av de tekniska och ekonomiska
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förutsättningarna för gasdiffusionsanlaggningar
av olika storlek och utförande (se 3.1.2.3) kan
man räkna med att en gasdiffusionsanläggning med
en för det svenska behovet avpassad storlek skulle
byggas upp av endast ett slag av ditfusionssteg,
dvs som en fyrkantkaskad (eller en 1,1-kaskad,
se 3.1.2.1 och 3.1.2.2), och att detta steg
skulle bli av ungefär samma storlek som det minsta
av de tre stegen som ingår i Eurodif-kaskaden.
På grund av sin ringa storlek och på grund av
den låga kaskadverkningsgraden skulle en sådan
anläggning bli relativt oekonomisk. Men å andra
sidan skulle anläggningen i rent tekniskt avseende bli betydligt enklare än Eurodif-projektet
och erfordra ett mycket mindre omfattande utvecklingsarbete.

Det första större etappmålet för ett utvecklingsarbete med gasdiffusionsprocessen skulle vara
uppförandet av en pilotanläggning bestående av
ett steg av samma storlek som de steg som ingår
i den fullt utbyggda anläggningen. Denna pilotanläggning skulle samtidigt tjänstgöra som
demonstrationsanläggning för processen och som
testanläggnir.g för de komponenter som ingår i
den slutliga anläggningen.
Vid gasdiffusionsprocessen existerar inget
intressant mellansteg mellan en pilotanläggning
och en anläggning i full skala. Till skillnad
från vad som gäller för centrifugmetoden - men
i likhet med vad som gäller för dysprocessen måste alltså vid gasdiffusionsprocessen steget
tas direkt från en pilotanläggning till en fullt
utbyggd kaskad. Den allmänna utvecklingsgången
för uppbyggnad av en svensk anrikningsindustri
enligt gasdiffusionsmetoden skulle alltså bestå
i att man först bygger en pilotanläggning
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bestående av ett enda diffussionssteg och sedan
duplicerar denna anläggning ca tusen gånger*.

Av de tre "etablerade" anrikningsmetoderna,
gasdiffusion, dysprocessen och centrifuger, är
dysprocessen den enda som inte i något avseende
är hemligstämplad och sannolikt även den enda
för vilken det är tänkbart att ett inköp av
teknologi och utrustning kan äga rum utan hinder.
Som av den inledande redogörelsen för de olika
anrikningsprocesserna har framgått (se 2.2) är
dysprocessen i tekniskt och ekonomiskt avseende
(och även i avseende på proliferationsrisken)
jämförbar med gasdiffusion. Både vid gasdiffusion och dysprocessen består varje separationssteg av en enda enhet. För dysprocessen gäller
därför samma allmänna relationer mellan anläggningstyp, anläggningsstorlek och ekonomi som för
gasdiffusion (se 3.1.2.3). Dessa för de båda
processerna gemensamma egenskaper kan i korthet
beskrivas på följande sätt.
För att uppnå en hög kaskadverkningsgrad i en
anläggning enligt dysprocessen måste den i likhet med en gasdiffusionsanläggning utföras som
en trappstegskaskad bestående av separationssteg
med minst två, helst tre olika storlekar (se
Figur 11 och Tabell 4, sid 61). Men på grund av
att vid båda dessa processer den specifika
anläggningskostnaden för separationssteget
varierar starkt med stegstorleken är en sådan
uppbyggnad av kaskaden ekonomiskt motiverad

För Eurodif-anläggningen blir denna
procedur mera komplicerad eftersom i
detta fall tre olika pilotanläggningar
är erforderliga, en för varje typ av
steg som ingår i den fullt utbyggda
kaskaden.
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endast för mycket stora anläggningar (med en
kapacitet av 5 å 10 miljoner SWU per å r ) . Små
anläggningar, t ex av den storlek som är aktuell
för svenskt vidkommande (dvs 1 1 2 miljoner SWU
per v*r) , måste av både tekniska och ekonomiska
skäl utföras som fyrkantkaskader med endast en
stegstorlek. I likhet med vad som gäller för en
liten gasdiffusionsanläggning blir därför en
liten anläggning enligt dysprocessen belastad
med ett dubbelt handikapp i ekonomiskt avseende,
dvs både en jämförelsevis hög specifik anläggningskostnad och en låg kaskadverkningsgrad.
Av den inledande analysen av dysprocessen har
vidare framgått att denna process i ekonomiskt
avseende uppvisar en rad nackdelar som gör det
praktiskt taget omöjligt att den någonsin skulle
kunna utvecklas till ett med diffusionsprocessen
konkurrenskraftigt alternativ. Den stora svagheten är den inblandning av bärargas som är
nödvändig av separationstekniska orsaker och som
medför att materialflödet blir ca 20 gånger
större än vid gasdiffusion räknad på samma mängd
separerad uranhexafluorid. Vidare är arbetstrycken väsentligt lägre vid dysprocessen än vid
gasdiffusion. Dessa båda faktorer tillsammanstagna medför inte bara att den specifika elkonsumtionen vid dysprocessen blir 60 ä 70 % större
än vid gasdiffusion utan även att den specifika
anläggningskostnaden med största sannolikhet
blir väsentligt större än vid diffusionsprocessen
för anläggningar av jämförbar storlek.
4 ±2 /i

Centrifuger

Efter ett långvarigt utvecklingsarbete har centrifugmetoden under 70-talet uppnått industriell
mognad och kan idag anses vara i ekonomiskt av-
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seende likvärdig med eller t o m överlägsen gasdiffusionsprocessen. Ett klart bevis för centrifugmetodens konkurrenskraft är det faktum att
USA år 1977 beslöt att den fortsatta utbyggnaden
av de amerikanska anrikningsanläggningarna skall
ske med centrifuger (se 2.3.2). Även i de japanska
utvecklingsarbetena med anrikning ges sedan år
1972 centrifugmetoden prioritet framför gasdiffusion (se 2.3.5).
De utvecklingsarbeten med centrifuger som utom
i USA och Japan bedrivs i Frankrike (se 2.3.3)
och i trojkaländerna (UK, Västtyskland och Nederländerna, se 2.3.4) är emellertid i stor omfattning hemligstämplade. Det bör dock observeras
att denna sekretessbeläggning av centrifugområdet
började att tillämpas först år 1960, dvs efter
det att gascentrifugens alla grundläggande egenskaper redan blivit kartlagda. De omfattande
teoretiska och experimentella arbeten som utfördes under 40- och 50-talen i USA och Västtyskland bedrevs sålunda antingen fullt öppet
eller har publicerats i efterhand. På det teoretiska området har dessutom publiceringsverksamheten fortsatt även sedan hemligstämpligen av
andra delar av centrifugtekniken trätt i kraft.
All grundläggande, teoretisk know-how om centrifugprocessen är därför öppet tillgänglig i
litteraturen, och den hemligstämpling som fort-*
farande tillämpas gäller endast de tekniska och
ekonomiska aspekterna av den utveckling som ägt
rum efter år 1960, t ex den konstruktiva utformningen av de centrifuger som utvecklats samt deras
dimensioner, periferihastighet, produktionsförmåga och tillverkningskostnad.
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Den primära anledningen till den nuvarande hemligstämplingen av centrifugområdet är den proliferationsrisk som centrifugmetoden är förbunden med.
På grund av sina speciella tekniska förutsättningar skiljer sig centrifugmetoden ur proliferationssynpunkt betydligt från gasdiffusion och
dysprocessen. Under det att vid de båda sistnämnda processerna varje steg utgörs av en enda
enhet är separationssteget vid centrifugprocessen
uppbyggt av ett stort antal parallellkopplade
enheter (dvs centrifuger). Följden av detta är
att medan en gasdiffusions- eller dysanläggning
måste byggas upp av ett stort antal steg med ett
fåtal olika storlekar, kan en centrifugkaskad
byggas upp av ett relativt litet antal steg med
en godtyckligt varierande storlek.

Dessa grundläggande skillnader mellan de tre
metoderna i fråga om separationsstegets och
separationskaskadens uppbyggnad gör det något
lättare att uppföra en anläggning för höganrikning med hjälp av centrifuger än med dys- och
diffusionsprocesserna. Dessutom är det vid
centrifugmetoden väsentligt enklare än vid de
båda andra metoderna att genom ombyggnad eller
omkoppling modifiera en anläggning som ursprungligen är avsedd för låganrikning så att den kan
användas för höganrikning*.

En sådan omkoppling är överhuvudtaget
knappast möjlig vid diffusions- och
dysprocesserna. Däremot är det i princip möjligt, ehuru i praktiken tämligen
svårgenomförbart, att direkt utnyttja
en för låganrikning avsedd diffusionseller dysanläggning för framställning
av höganrikat material genom att driva
den med mycket låg produktionshastighet
och återcykla produkten.
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Oetta innebär emellertid inte att centrifugprocessen skulle utgöra en metod för framställning av kärnvapen som ligger inom bekvämt räckhåll för enskilda nationer. De tekniska svårigheterna vid centrifugmetoden är nämligen betydlig större, och dess potentiella möjligheter
betydligt mindre, än vad som ofta brukar göras
gällande i populära beskrivningar av processen.
Man brukar räkna med att det för en enskild
nation, som förfogar över tillräckliga industriella och personella resurser, skulle krävas 2
ä 4 års utvecklingsarbete och en byggnadstid av
ca 5 år för att utan hjälp utifrån uppföra en
centrifuganläggning med en kapacitet som svarar
mot endast en eller ett par bomber per år, och
att den totala kostnaden för ett sådant projekt
skulle uppgå till omkring en miljard kronor.
På grund av den med centrifugmetoden förbundna
proliferationsrisken tillämpas av de länder som
bedriver utvecklingsarbete med centrifuger mycket
stränga restriktioner för export av centrifugutrustning. Med tanke på den tendens till skärpning av de internationella bestämmelserna för
handeln med ur proliferationssynpunkt känslig
utrustning som för närvarande kan förmärkas, är
det inte troligt att några lättnader i dessa
restriktioner kommer att införas inom en överskådlig framtid. Med all sannolikhet kommer det
därför att under lång tid bli nödvändigt även
för ett land med garanterat fredliga avsikter
som önskar uppföra en egen centrifuganläggning
att utföra allt utvecklingsarbete utan hjälp
utifrån.
A andra sidan är givetvis de egenskaper hos
centrifugmetoden som gör den riskabel ur proli-
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ferationssynpunkt till fördel även när det
gäller dess användning för enbart fredliga ändamål. En av de stora fördelarna med centrifugmetoden är sålunda att ett uppförande av en
industriell anrikningsanläggning enligt denna
metod kan ske stegvis med en successiv stegring
av insatserna. Ett utvecklingsarbete med centrifugmetoden kan starta i en mycket blygsam skala
med konstruktion, tillverkning och utprovning
av en eller ett fåtal experimentcentrifuger (varvid arbete med UF, inte är en nödvändig förutsättning) . Nästa steg är uppförandet av en försöksanläggning bestående av något tiotal centrifuger och provkörning av denna anläggning under
driftsmässiga betingelser. De därpå följande
större etapperna i utvecklingsarbetet bör vara
byggandet av en pilot-anläggning bestående av
några hundra centrifuger och av en demonstrationsanläggning bestående av några tusen centrifuger .

Det utmärkande för detta förlopp är utom dess
kontinuerliga karaktär de fördelar som det
erbjuder i fråga om valfrihet och variationsrikedom. Storleken för de olika anläggningarna
är sålunda tämligen godtycklig och gränsen
mellan dem flytande. En fullständig kartläggning
av de separationstekniska och mekaniska egenskaperna för en viss centrifugkonstruktion kan
sålunda göras redan under den första av de nämnda
utvecklingsetapperna. Likaså kan en fullständig
"demonstration" av centrifugprocessen med allt
vad det i traditionell mening innebär i fråga om
uppbyggnad av know-how och förvärv av erfarenhet
göras redan med hjälp av en pilot-anläggning av
ett ganska blygsamt format. Dessutom är vid
centrifugprocessen gränsen mellan en demonstra-
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tionsanläggning och en verklig produktionsanläggning godtycklig och flytande. Redan en
demonstrationsanläggning med några tusen centrifuger kan sålunda användas för produktion av
låganrikat uran av den halt som erfordras för
drift av lättvattenreaktorer, och med utgångspunkt från en sådan anläggning kan en successiv
utbyggnad av produktionskapaciteten ske utan
andra restriktioner än de som är betingade av
önskemålet att tillverkningen av centrifugerna
bör ske i en tillräckligt stor skala.
Ett eventuellt framtida svenskt utvecklingsarbete
med centrifuger måste självfallet vara så utformat att den know-how om centrifugmetoden som
redan finns publicerad i litteraturen i största
möjliga utsträckning tillvaratas. Detta betyder
att eftersom all nödvändig teoretisk kunskap om
motströmscentrifugen finns tillgänglig i den
öppna litteraturen, bör arbetena redan från
början ges en övervägande teknisk inriktning
med tyngdpunkten lagd på sådana aspekter som
optimeringsberäkningar, konstruktionsstudier
och industriella kostnadsberäkningar, dvs just
på de områden av teknologin som alltjämt är
hemligstämplade - men där en fördjupad kunskap
är nödvändig om några tillförlitliga bedömningar
av centrifugmetodens ekonomi och av de tekniska
möjligheterna att bygga upp inhemsk centrifugindustri överhuvudtaget skall vara möjliga.
De studier av centrifugmetodens teoretiska och
tekniska förutsättningar som år 1969 och 1970
utfördes inom AB Atomenergi utgör ett första
steg i ett utvecklingsarbete som är upplagt
enligt de principer som här har skisserats.
Dessa arbeten byggde helt på den know-how om
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centrifuger som finns beskriven i litteraturen
och ledde fram till en fullständig kartläggning
av motströmscentrifugens egenskaper - särskilt i
fråga om sådana centrala aspekter som separationsfaktorns och separationskapacitetens beroende av
periferihastighet och rotordimensioner, inverkan
av tryck och temperatur, den interna strömningens
karaktär och fysikaliska begränsningar samt de
optimala betingelserna för driften av de i en
centrifugkaskad ingående, enskilda centrifugerna
(se 3.2).
Genom de svenska arbetena har det visats att
enkelhet och inte en hög separationskapacitet är
den viktigaste förutsättningen för en ekonomisk
och samtidigt driftssäker centrifugkonstruktion.
Den viktigaste uppgiften för ett fortsatt svenskt
utvecklingsarbete på centrifugområdet bör därför
utgöras av ett ingenjörsmässigt arbete i syfte
att utveckla en centrifugkonstruktion som är
tillräckligt enkel för att kunna tillverkas till
mycket låg kostnad och samtidigt tillräckligt
driftsäker för att kunna utgöra grundvalen för
en utveckling vars slutliga mål är uppförandet
av en anrikningsanläggning som är uppbyggd av
flera hundra tusen centrifuger.
4 ..2 .,4

K§miskt_utbxte

Som redan nämnts (se 2.4.2) var den kemiska
utbytesmetoden föremål för ett relativ omfattande
utvecklingsarbete i USA redan under andra världskriget. Dessa arbeten fortsatte även efter krigsslutet men avbröts i mitten av 60-talet sedan
man funnit att anrikningskoefficienterna för de
undersökta systemen antingen var för låga eller
att de tekniska problemen var för stora för att
en industriell tillämpning av processen skulle
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vara möjlig. De amerikanska arbetena återupptogs
år 1975 men bedrivs för närvarande i en jämförelsevis liten skala.
Att den kemiska utbytesmetoden på nytt blivit
aktuell beror främst på de omfattande försök
som sedan år 1968 utförts i Frankrike och som
enligt franska uppgifter varit så framgångsrika
att det förefaller tänkbart att den kemiska
utbytesmetoden skall kunna utvecklas till en
ekonomiskt konkurrenskraftig anrikningsprocess.
De franska arbetena har bedrivits i största
hemlighet ända fram till år 1977 då existensen,
omfattningen och den allmänna målsättningen för
det franska utvecklingsarbetet blev kända i
samband med den internationella kärnkraftkonferensen i Salzburg.
Alla tekniska data om de franska arbetena är
fortfarande hemligstämplade och det är inte ens
känt vilken typ av utbytessystem - och ännu
mindre vilken kemisk utbytesreaktion - som
ligger till grund för de franska försöken. Det
är emellertid troligt att det franska utvecklingsarbetet är baserat på ett vätske-vätskesystem av liknande slag som de system som i
början av 60-talet undersöktes i USA och som
kännetecknas av att den ena fasen består av
koncentrerad fluorvätesyra och den andra av en
kolfluorid och av att den kemiska reaktionen
utgörs av ett utbyte mellan ren UFg och en
additionsförening av UF, och en kväveoxid i
o
dessa båda faser.
Resultaten av de utvecklingsarbeten som bedrevs
i USA under årtiondena efter kriget är i detalj
beskrivna i officiella rapporter. Däremot är de

STUDSVIK ENERGITEKNIK AB

STUDSVIK/K2-78/52

156

1978-11-07
arbeten med den kemiska utbytesmetoden som för
närvarande bedrivs i USA helt och hållet sekretessbelagda. Även de arbeten med kemiskt utbyte
som sedan slutet av 50-talet bedrivs i Japan är
i stor utsträckning hemligstämplade (se 2.4.4).
Den kemiska utbytesmetoden är en "udda" anrikningsmetod som inte företer några större likheter
med vare sig diffusions-, dys- eller centrifugmetoden. Däremot har den kemiska utbytesmetoden
givetvis beröringspunkter med de närbesläktade
metoder som tillämpas för framställning av tungt
vatten och för isotopseparation av andra lätta
grundämnen, t ex bor och litium. Ur ren processteknisk synpunkt har vidare den kemiska utbytesmetoden stora likheter med en rad konventionella
industriella processer, t ex de destillationsoch extraktionsförfaranden som används inom
petroleum-, mineral- och läkemedelsindustrin.
Med tanke på de speciella teoretiska och tekniska
förutsättningar som utmärker den kemiska utbytesmetoden är det uppenbart att. ett utvecklingsarbete
med denna metod måste bedrivas med en helt annan
målsättning än ett utvecklingsarbete med diffusions- och centrifugmetoderna. Medan det i de
sistnämnda fallen gäller att utveckla vissa
nyckelkomponenter

(t ex membraner, kompressorer,

centrifuger) av central betydelse för processer
som i alla grundläggande avseenden är kända och
tekniskt utprovade, är i det förstnämnda fallet
inte ens den teoretiska grundvalen för processen
säkert känd. Vid ett utvecklingsarbete med den
kemiska utbytesmetoden gäller det därför först
och främst att finna en användbar "formel" för
processen - dvs ett utbytessystem och en utbytesreaktion som är tillräckligt snabb och ger en
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tillräckligt hög anrikningskoefficient och inte
är förbunden med alltför svåra kemiska problem.*
All dokumenterad historisk erfarenhet av den
kemiska utbytesmetoden tyder på att det här är
fråga om ett arbete som kan bli mycket långvarigt och tålamodsprövande och vars framgång
ingalunda är på förhand given.
Den kemiska utbytesmetoden har emellertid den
likheten med centrifugmetoden att en verksamhet
som syftar till en uppbyggnad av en industriell
anläggning kan bedrivas stegvis med en successiv
stegring av insatserna. Ett utvecklingsarbete
med utbytesmetoden kan sålunda starta i en blygsam skala och vara förlagt till ett "konventionellt" kemiskt laboratorium som endast behöver
vara utrustat med ordinära hjälpmedel för lösningskemiskt och analytiskt arbete**. Nästa steg i
utvecklingsarbetet bör vara uppförandet av en
pilotanläggning för utprovning av den utrustning

De kemiska problemen vid utbytesprocessen är i första hand förknippade
med de kemiska reaktioner som måste
genomföras vid de båda ändarna av utbyteskolonnerna för att den erforderliga
motströmscirkulationen skall kunna åstadkommas. Det är troligt att de försök med
utbyte mellan NOUF, löst i HF och UFfi
löst i kolfluorid Som i början på 60 2
talet utfördes i USA och som var framgångsrika i. fråga om den påvisade
anrikningskoefficienten strandade på
grund av att den komplicerade återflödeskemin inte gick att bemästra.

*•

Det bör dock observeras att både de
amerikanska och de franska utvecklingsarbetena med den kemiska utbytesmetoden
varit förlagda till laboratorier (Oak
Ridge och Portsmouth i USA, Saclay och
Pierrelatte i Frankrike) med en omfattande erfarenhet av UF,-kemi.
o
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som är erforderlig för att åstadkomna en kontinuerlig cirkulation och recirkulation av de
båda vätskeformiga faserna och av den apparatur
som är nödvändig för den kemiska omvandlingen av
de i utbytesreaktionen deltagande komponenterna*.
Det därpå följande, logiska utvecklingssteget är
uppförandet av en demonstrationsanläggning som
sedan kan följas av produktionsanläggningar i
en successivt växande skala. Den minsia ekonomiska storheten för en kemisk utbytesanläggning
är sannolikt något mindre än för en centrifuganläggning. Enligt franska uppgifter är den
minsta storlek som är tänkbar för en kommersiell
anläggning enligt utbytesmetoden ca 375 000 SWU/år
(se 2.4.3), dvs ungefär en tredjedel av vad som
i allmänhet brukar anges som den minsta ekonomiska
storleken för en anrikningsanläggning enligt
centrifugmetoden.
Den kemiska utbytesmetoden skiljer sig från de
övriga fyra, här behandlade anrikningsprocesserna
såtillvida att den endast kan användas för låganrikning (se 2.4.3). Det är just metodens proliferationssäkerhet som har varit ett av de viktigaste argumenten i den informationskampanj som
Frankrike alltsedan Salzburg-konferensen bedrivit
om den kemiska utbytesmetoden. Hittills har de
franska arbetena bedrivits som ett nationellt
projekt, men fransmännen har föreslagit att det
fortsatta utvecklingsarbetet skall bekostas av
en grupp av organisationer från ett större antal
nationer. Hur dessa planer har utvecklats sedan
Salzburgkonferensen är inte närmare bekant. Det
är dock känt att förhandlingar har förts mellan

Det underförstås här att de system som
är föremål för utvecklingsarbetet är av
vätske-vätske-typ, dvs av samma slag som
det system som ligger till grund för de
m varande amerikanska och franska försöken.
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Frankrike, USA, Västtyskland, Japan och Australien
om en gemensam finansiering av den demonstrationsanläggning med en kapacitet av några tusen SNU/år
som enligt fransmännen är nödvändig för att man
skall få en bekräftelse på den kemiska utbytesmetodens tekniska utförbarhet och ett bättre
underlag för en bedömning av processens ekonomi
(se 2.4.3).
^^2^5

Laseranrikning

Anrikning med hjälp av laserljus är den av de
här behandlade fem anrikningsmetoderna som har
de största potentiella utvecklingsmöjligheterna
men också den metod som befinner sig längst
ifrån ett industriellt förverkligande. En följd
av lasermetodens stora utvecklingspotential är
även att den anses utgöra en större risk i
profilerationshänseende än någon av de övriga
fyra metoderna.
Den ledande nationen inom laserforskningen är
USA som sedan början av 70-talet genomför ett
brett upplagt forskningsprogram med båda de
alternativa metoder för laseranrikning som i
princip är möjliga (se 2.5.1 och 2.5.2). En
forskningsverksamhet inom laserområdet med
mer eller mindre direkt anknytning till urananrikning bedrivs emellertid i flera andra
länder, främst Frankrike, Västtyskland, Italien,
Japan och Sovjetunionen.
En för lasermetoden särskilt karakteristisk
egenskap är dess stora separationsförmåga, dvs
den stora anrikningen per steg. Man räknar med
att i en anrikningcanläggning enligt lasermetoden
endast ett fåtal steg - i bästa fall end..st ett
steg - kommer att behövas för att utföra anrik-
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ning till den halt uran-235 som erfordras för
bränslet till lättvattenreaktorer.
En följd av denna stora separation per steg är
även att ett effektivare utnyttjande av urantillgångarna än vid dv> nu använda anrikningsmetoderna
skulle kunna bli möjligt. I en gasdiffusionseller centrifuganläggning är halten uran-235 i
avfallsuranet 0.2 å 0.3 % och en sänkning av
avfallshalten till ett betydligt lägre värde är
'id dessa båda processer inte möjlig av ekonomiska
skäl. Med hjälp av laseranrikning ".kulle däremot
en så låg avfallshalt som 0.05 % uran-235 vara
möjlig att åsradkomma, och man skulle därigenom
kunna få en ca 30 % bättre utnyttjning av natururanet än i en gasdiffusions- eller centrifuganläggning.
Den exceptionellt stora anrikningen per steg vid
lasermetoden kan även utnyttjas för en återanrikning av de mycket stora mängder avfallsuran som under en följd av år ansamlats vid de
existerande anrikningsanläggningarna. På detta
sätt skulle en mycket stor kvantitet uran som
i annat fall skulle gå förlorad kunna utnyttjas.
Som ett exempel kan nämnas att en utvinning av
det resturan som fram till år 1989 kominer att
finnas ackumulerat i avfallet från de amerikanska gasdiffusionsanläggningarna skulle vara
tillräcklig för försörjningen av 40 å 50 reaktorer med en effekt av 1 000 MWe vardera under
hela deras livstid.
Förutom att på detta sätt ge möjlighet till en
effektivare utnyttjning av urantillgångarna kan
lasermetoden komma att medföra en avsevärd
minskning av den framtida anrikningskostnaden.
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Målsättningen för det amerikanska utvecklingsprogrammet med laseranrikning är att åstadkomma
en reduktion av den nuvarande anrikningskostnaden med mellan 50 och 75 %. Eftersom en anrikningsanläggning enligt lasermetoden (i likhet
med en centrifuganläggning, se 4.2.3) är uppbyggd
av ett fåtal steg med ett godtyckligt antal
parallellkopplade enheter i varje steg skulle
en sådan kraftig kostnadsminskning i lika hög
grad kunna utnyttjas i små som i stora anrikningsanläggningar .
De grundläggande principerna för laseranrikning
är välkända och skiljer sig inte i något väsentligt avseende från de principer som ligger till
grund för andra optiska separationsförfaranden.
Metoden att använda monkromatiskt ljus för
separering av isotoper har använts i laboratorieskala ända sedan 20-talet, men det är först
med upptäckten av lasern som de optiska separationsmetoderna fått en mera vidsträckt användning. En intensiv bearbetning av detta nya forskningsfält pågår för närvarande i flera länder,
och en rik litteratur finns redan tillgänglig om
laserseparation av ett stort antal lätta grundämnen* .

En särskilt intressant tillämpning är
användning av laserseparationsmetoder
för framställning av tungt vatten.
Mycket lovande försök har utförts i
laboratorieskala, och eftersom de
tekniska svårigheterna vid separation
av väteisotoperna är väsentligt mindre
än vid separation av uranisotoperna
är det inte uteslutet att lasermetoden
kommer att användas industriellt för
framställning av tungt vatten tidigare
än för anrikning av uran.
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När det gäller separation av uranisotoperna
med hjälp av laser är emellertid steget från
teori till praktik utomordentligt stort. Redan
för att genomföra separationsförsök i laboratorieskala är en mycket avancerad utrustning
erforderlig, och för att lasermetoderna skall
kunna utvecklas till industriellt användbara
processer för anrikning av uran måste en helt
ny teknologi av en synnerligen komplicerad
karaktär utvecklas.
Den know-how och den typ av specialutrustning
som är erforderlig vid ett utvecklingsarbete
med laseranrikning är beroende på den typ av
process som tillämpas (se 2.5.1). Vid den
variant av metoden där uranhexafluorid används
som arbetsmedium fordras en grundläggande kompetens på bl a sådana områden som UF,-hantering,
UFg-kemi, fluorkemi och kompressorteknik, och
de komponenter som skulle ingå i en laseranrikningsanläggning enligt denna princip är
av i stort sett samma slag som i en gasdiffusionsanläggning (dvs kompressorer, ventiler,
rörledningar samt förångnings- och kondenseringsapparater för UF, etc). Vid den variant där
O

atomärt uran används som arbetsmedium måste
vid ett eventuellt utvecklingsarbete först och
främst en grundläggande kompetens förvärvas på
ett så tekniskt avancerat område som hantering
av uranånga vid temperaturer över 2 000°C, och
själva processhårdvaran skulle i detta fall
bestå av den utrustning som behövs för att i en
industriell skala förånga smält uran och hantera
och rekondensera den bildade uranångan under
utomordentligt komplicerade betingelser. Vare
sig uranhexafluorid eller uranånga används som
arbetsmedium är det dessutom ett oundgängligt
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villkor för att lasermetoden skall kunna användas
i industriell skala att lasrar utvecklas som har
en mångdubbelt större kapacitet än de som för
närvarande är kommersiellt tillgängliga.
Det är i första hand det ovannämnda förhållandet
att lasermetoden väntas bli användbar även i
mycket små anläggningar som utgör grunden för
farhågorna att en industriell exploatering av
processen kan komma att medföra en mycket stor
proliferationsrisk. Det är dock inte möjligheten
att enskilda mindre nationer på egen hand kommer
att utveckla den erforderliga teknologin som
anses vara den främsta risken utan snarare möjligheten att den teknologi som utvecklas i de
stora industriländerna kommer att spridas,
kopieras och missbrukas.
Man måste här ha i minn :t att lasermetoden fortfarande befinner sig i sitt allra första utvecklingsstadium och att det ingalunda är säkert att
den någonsin kommer att utvecklas till en industriellt användbar process. Enligt de nuvarande
amerikanska planerna kan en industriell tillämpning av processen tidigast väntas i USA i början
eller mitten av 90-talet. Om en framgångsrik
utveckling av processen visar sig möjlig att
genomföra i USA, kan man även räkna med att ett
fåtal stora industriländer kommer att kunna
utveckla metoden i industriell skala (med en
eftersläpning av 5 å 10 år i förhållande till
USA).
När det gäller en anrikningsmetod med så osäkra
framtidsmöjligheter som lasermetoden är det
givetvis mycket svårt att ange några bestämda
riktlinjer för en eventuell svensk FoU-verk-
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samhet. På grund av den stora proliferationsrisk
som metoden med rätt eller orätt anses vara
förbunden med är det emellertid sannolikt att
alla viktiga tekniska detaljer om processen
kommer att förbli hemligstämplade, och att en
mycket strikt kontroll kommer att utövas över
handeln med den för processen erforderliga
hårdvaran - inklusive de lasrar med mycket stor
kapacitet som är nödvändiga för en industriell
tillämpning av processen. Det är med hänsyn till
ett sådant framtidsperspektiv och med tanke på
metodens extremt stora svårighetsgrad mycket
tveksamt om laseranrikning kan betraktas som ett
realistiskt alternativ för en svensk FoU-verksamhet på anrikningsområdet.

4.3

Några slutsatser och rekommendationer

Med utgångspunkt från den i föregående avsnitt
utförda analysen av olika anrikningsmetoder och
på basis av de utvecklingsarbeten son tidigare
utförts inom landet kan följande allmänna slutsatser och rekommendationer lämnas beträffande
valet av en för en fortsatt svensk FoU-verksamhet
lämplig anrikningsmetod.
1.

En tendens till ökade restriktioner för den
internationella handeln med s k känslig kärnkraftutrustning kan för närvarande observeras,
och det är inte uteslutet att mycket restriktiva
bestämmelser för sådan handel kommer att fastställas i en nära framtid genom internationella
överenskommelser. Dessa bestämmelser kan innebära att all export av specialutrustning för
anrikningsanläggningar kommer att förhindras.

2.

Om ett uppförande av en svensk anrikningsanläggning skulle bli aktuellt kan man därför inte
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räkna med att någon väsentlig del av teknologin
kan inköpas utifrån. Det måste följaktligen förutsättas att den för uppbyggnaden av en svensk
anrikningsindustri erforderliga teknologin
huvudsakligen måste förvärvas genom inhemskt
utvecklingsarbete.
3.

Av de kriterier som måste beaktas när det gäller
att välja en för en svensk FoU-verksamhet lämplig
anrikningsmetod är önskemålet att så snabbt som
möjligt uppnå en tillfredsställande beredskap
sannolikt det viktigaste. För att en anrikningsmetod skall uppfylla detta krav fordras det för
det första att en tillräcklig know-how kan förvärvas genom relativt små insatser. Ur ren
beredskapssynpunkt är vidare sådana anrikningsprocesser där uppbyggnaden av en produktionskapacitet kan ske successivt att föredra framför
de metoder där uppförandet av en produktionsanläggning måste ske i ett enda steg.

4.

Ett annat krav som bör ställas på en för svenska
förhållanden lämplig anrikningsmetod är att den
skall kunna användas i små anläggningar utan
alltför stora ekonomiska olägenheter.

5.

Av de fem aktuella anrikningsmetoderna - gasdiffusion, dysprocessen, centrifuger, kemiskt
utbyte och laseranrikning - är lasermetoden den
som sämst lämpar sig för ett eventuellt svenskt
utvecklingsarbete. Metodens framtidsutsikter är
alltför obestämda och dess svårighetsgrad alltför stor för att den skall kunna ifrågakomma
för en FoU-verksamhet där en snabb uppbyggnad
av en beredskap utgör det primära målet.
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Av de fyra återstående metoderna förefaller dysprocessen avgjort att vara en minst lämpliga.
Dysprocessen har stora likheter med gasdiffusion
i tekniskt och ekonomiskt avseende. Båda processerna lider av svagheten att ett relativt
omfattande utvecklingsarbete är erforderligt för
uppnåendet av en tillfredsställande beredskap.
Gemensamt för båda processerna är vidare att de
är oekonomiska i små anläggningar och att de har
en sådan anläggningsstruktur att uppförandet av
en produktionsanläggning måste ske i ett enda
steg. I ekonomiskt avseende är emellertid dysprocessen klart underlägsen gasdiffusion (högre
elförbrukning, större specifik anläggningskostnad)
Det finns därför ingen anledning att satsa på
dysprocessen vid ett eventuellt fortsatt svenskt
utvecklingsarbete.

7.

Av de tre återstående metoderna har gasdiffusion
vissa fördelar framför de två övriga. Gasdiffusion är den av de tre metoderna som uppnått den
största tekniska mognaden och den vars ekonomi
bygger på den säkraste grundvalen. Vidare är
teknologin för gasdiffusion bättre känd än föi.
centrifugmetoden - och långt bättre känd än för
kemiskt utbyte. A andra sidan är gasdiffusion
sämre än centrifugmetoden när det gäller möjligheterna att snabbt uppnå en tillfredsställande
beredskap och sämre än både centrifugmetoden och
kemiskt utbyte när det gäller möjligheterna till
en successiv utbyggnad av en inhemsk produktionskapacitet. Till skillnad från både centrifugmetoden och kemiskt utbyte kännetecknas vidare
gasdiffusionsprocessen av en starkt storleksberoende ekonomi och är därför oekonomisk i små
anläggningar. Av de tre processerna är därför
gasdiffusion den som minst lämpar sig för ett
utvecklingsarbete under i vårt land rådande
förhållanden.
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Av de två återstående metoderna, gascentrifuger
och kemiskt utbyte, är den sistnämnda onekligen
den som har den oklaraste konturen. Att den
kemiska utbytesmetoden överhuvudtaget ifrågakommer som ett tänkbart alternativ beror snarare
på de vaga förhoppningar man hyser om metodens
utvecklingsmöjligheter än på någon verklig
kunskap om dess tekniska och ekonomiska förutsättningar. Det har visserligen sedan länge
varit känt att om ett lämpligt utbytessystem
och en utbytesreaktion med en tillräckligt stor
anrikningskoefficient och en tillräckligt snabb
kinetik existerar, skulle det finnas stora möjligheter att utveckla en konkurrenskraftig anrikningsprocess baserad på den kemiska utbytesmetoden. Tyvärr är det dock inte klarlagt om det
verkligen existerar något utbytessystem som
uppfyller de nämnda kraven. Ett utvecklingsarbete
med utbytesmetoden kan därför möjligen vara
berättigat i länder som redan förfogar över egna
anrikningsanläggningar eller där ett utvecklingsarbete med andra anrikningsmetoder bedrivs
parallellt. I likhet med lasermetoden måste dock
den kemiska utbytesmetoden anses vara helt
olämplig som enda metod vid ett utvecklingsarbete
som bedrivs med begränsade resurser i syfte att
bygga upp en beredskap mot störningar i en tillförsel av anrikningstjänster som under normala
förhållanden tillgodoses genom inköp utifrån.

9.

Den metod som återstår sedan de övriga metoderna
uteslutits på grundval av olika kriterier är
således centrifugmetoden. Utan tvivel är även
centrifugmetoden den metod som bäst uppfyller de
krav som bör ställas på en för svenska förhållanden lämplig anrikningsprocess. Centrifugmetoden är den av de fem processerna som
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bäst lämpar sig för en snabb uppbyggnad av en
inhemsk beredskap. Den är en tekniskt mogen
process för vilken en omfattande know-how finns
tillgänglig i litteraturen och för vilket ett
grundläggande utvecklingsarbete redan utförts
inom landet. De tekniska förutsättningarna för
processen är vidare sådana att även små anläggningar är relativt ekonomiska. Den speciella
anläggningsstruktur som kännetecknar centrifugmetoden gör det slutligen möjligt att en uppbyggnad av en inhemsk anläggning kan äga rum
stegvis genom successiva tillskott till produktionskapaciteten .
10.

Om ett utvecklingsarbete med centrifugmetoden
ånyo skulle bli aktuellt i vårt land måste tydligen ett val på nytt göras mellan de båda
centrifugtyper som tidigare varit föremål för
utvecklingsarbete - nämligen å ena sidan den
konventionella motströmscentrifugen med intern
cirkulation, den s k trepolscentrifugen, och å
andra sidan den ursprungligen av Beams under
Manhattan-projektet utvecklade motströmscentrifugen med extern cirkulation, den s k
fyrpolscentrifugen. Det råder dock i dag inget
tvivel om att valet skulle falla på det förstnämnda av dessa båda alternativ. Trepolscentrifugen är den enda centrifugtyp som utomlands
ifrågakommit för industriell tillämpning och
det är inte klarlagt om fyrpolscentrifugen
överhuvudtaget är användbar för anrikning i
industriell skala.

11.

On» en FoU-verksamhet med centrifuger på nytt
skall påbörjas inom landet bör den därför helt
och hållet koncentreras på trepolscentrifugen
dvs i huvudsak följa de riktlinjer som redan för
tio år sedan fastlades vid de inom AB Atomenergi
utförda arbetena med denna centrifugtyp.
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De rapporter som handlar om kombination
av gasdiffusion och centrifuger har upptagits under rubriken "Trepolscentrifuger".
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FYRPOLSCENTRIFUGER
Arbetena med fyrpolscentrifuger har huvudsakligen
varit förlagda till Flygtekniska Försöksanstalten
(FFA) och utförts på uppdrag av AB Atomenergi.
I arbetena har förutom personal vid AB Atomenergi
även ingenjörsfirman SIKOB samt institutioner vid
Tekniska Högskolan (KTH) och Massachusetts
Institute of Technology (MIT) varit engagerade.
Den vetenskapliga ledningen av arbetena har utövats av två vid de båda sistnämnda instituten
verksamma personer, professorerna Sune Berndt
och Mårten Landahl.
Arbetena med fyrpolscentrifuger påbörjade senare
än arbetena med trepolscentrifuger. Tanken att
åstadkomma en motströmseffekt i en gascentrifug
med hjälp av två koncentrerade motströmmar - den
s k "enkla" motströmsprincipen - lanserades av
Landahl år 1970*, dvs vid en tidpunkt då de inom
bolaget bedrivna arbetena med trepolscentrifuger
redan till större delen var genomförda. Ungefär
samtidigt framförde Landahl även tanken på blockkoppling (tvärkoppling) av centrifuger som ett
nödvändigt komplement till principen med enkel
motström. Dessa båda av Landahl framförda idéer
har utan tvivel utgjort ett av de främsta incitamenten till utvecklingsarbetet med fyrpolscentrifuger och varit utgångspunkten för det konstruktions- och beräkningsarbete med fyrpolscentrifuger som bedrevs under åren 1971-74.
Denna princip är dock inte ny, jämför
sidan A.6.
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Fyrpolscentrifugen lanserades alltså ursprungligen i det svenska anrikningsprogranmet som ett
alternativ till ett: redan etablerat arbete med
trepolscentrifuger. Vid den tidpunkt då principen
med enkel motström framlades av Landahl hade
fullständiga beräkningsrutiner för trepolcentrifugen redan utvecklats, och klarhet i frågan om
dessa rutiners tillförlitlighet hade erhållits
med hjälp av de i föregående kapitel beskrivna
jämförelserna med experiment (se 3.2.2). En omfattande kartläggning av de teoretiska förutsättningarna för anrikning av uran med centrifugmetoden hade genomförts (se 3.2.3) och ett
arbete med utveckling av beräkningsrutiner för
ekonomisk optimering av centrifugkaskader hade
påbörjats (se 3.2.4).
Emellertid var det enligt Berndt och Landahl
och de övriga medlemmarna i den av dem ledda
forskningsgruppen (i fortsättningen benämnd
FPA-gruppen) ändå nödvändigt att starta ett
utvecklingsarbete med fyrpolscentrifuger på
grund av de stora brister som trepolscentrifugen
enligt deras mening lider av i principiellt
avseende. FFA-gruppen hävdade vidare att de
teorier för gasströmningen i motströmcentrifuger som fanns tillgängliga i 3 itteraturen och som är knutna till sådana internationellt
erkända namn som Berman, Parker och Ging inte är användbara varken för trepols- eller
fyrpolscentrifuger. Det var följaktligen enligt
FFA-gruppens uppfattning nödvändigt inte bara
att påbörja arbeten med en alternativ centrifugtyp - nämligen fyrpolscentrifugen - utan också
att starta ett utvecklingsarbete från grunden
för att få fram helt nya centrifugteorier.
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De i och för sig praktiska beteckningarna "trepolscentrifug" och "fyrpolscentrifug" har vid
de svenska centrifugarbetena använts såsom ett
slags kodnamn för centrifugtyper vilka i internationellt språkbruk går under helt andra benämningar. Fyrpolscentrifugen är sålunda identisk
med den under Manhattan-projektet i USA under
andra världskriget utvecklade och då övergivna
Beams-centrifugen. Trepolscentrifugen är däremot identisk med de båda i Europa utvecklade
centrifugtyper, Groth-centrifugen och Zippecentrifugen, vars främsta kännetecken är att
motströmscirkulationen åstadkoms utan att arbetsgasen behöver lämna centrifugens inre och
som därför även brukar kallas "internt drivna"
motströmscentrifuger.*
Historiskt sett representerar trepolscentrifugen ett mera avancerat utvecklingsstadium
än fyrpolscentrifugen, och det finns till och
med bedömare som hävdar att centrifugmetodens
framgång som en ekonomiskt konkurrenskraftig
metod för anrikning av uran helt och hållet
är beroende på den interna motströmscirkulationen
och de. fördelar som denna för med sig. Riktigheten av denna tes förefaller också att vara
bekräftad av den internationella utvecklingen.
Det mest slående beviset för den rangplats som
trepolscentrifugen internationellt sett har
intagit utgör det faktum att samtliga de centrifugtyper som trojkaländerna - Västtyskland,
Nederländerna och Storbritannien - före sammanslagningen år 1970 utvecklat oberoende av
varandra utgjordes av trepolscentrifuger. Men
även i USA, Frankrike och Japan är utvecklingen
av centrifugtekniken helt och hållet baserad
på trepolscentrifuger.
En detaljerad redogörelse för egenskaperna hos de olika centrifugtyperna har
lämnats i den inledande översikten, se
2.3.1 sid i s - ->~\
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Mot denna bakgrund framstå' ^-c som angeläget
att förklara varför de svenska forskningsinsatserna på anrikni" området nästan helt
inriktats på fyrpo3 .- trifuger och att göra en
analys av föruts? * .ungarna för och resultaten
av FFA-gruppens .'.beten.
FFA-gruppen har (i samarbete med andra i fyrpolsprojektet engagerade institutioner och
företag) utfört arbeten på flera områden med
anknytning till centrifugtekniken - centrifugteori, rotordynamik, kaskadJimensionering, konstruktions- och beräkningsarbeten - men de
huvudsakliga insatserna har legat på ett område
där flera av gruppens medlemmar anses besitta
en särskild kompetens, nämligen gasdynamik.
Enlig FFA-gruppens uppfattning har gasdynamiken varit ett tidigare försummat problemområde
inom centrifugtekniken vilket medfört att man
utomlands för tidigt bundit sig för tekniska
lösningar som varit långt ifrån optimala.
Speciellt har i de europeiska länderna gasdynamiken ej fått den centrala roll i centrifugarbetet som enligt FFA-gruppens bedömning
varit motiverad. Medan sålunda tonvikten i utvecklingsarbetet i andra länder legat på andra
problemområden, t ex materialfrågor och konstruktiva problem, har därför vid de svenska arbetena
med fyrpolscentrifuger de gasdynamiska problemen
skjutits i förgrunden.
FFA-gruppen går så långt i sin kritik av . e
utomlands utförda teoretiska arbetena på centrifugområdet att de helt underkänner de gasdynamiska teorier som utvecklades i början av
60-talet av amerikanska forskare (se sid 65 f ) .
Denna generella förkastelsekom drabbar alltså
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även Bermans teori, dvs den teori som ligger
till grund för de i föregående kapitel beskrivna
arbetena med trepolscentrifuger. Kritiken mot
Bermans teori riktar sig bl a mot det faktum
att den bortser från de gränsskiktseffekter som
uppträder vid rotorgavlarna och som enligt FFAgruppen har ett avgörande inflytande på den inre
gasströmningen och därmed på separationsförloppet. En annan invändning mot Bermans teori
gäller den matematiska modellen för beräkning
av den inre strömningen i centrifugen som enligt
FFA-gruppens mening inte har någon reell fysikalisk motsvarighet. Av detta skäl är den s k
Berman-profilen för beskrivning av den axiella
strömningen oriktig och den kan därför enligt
FFA-gruppens förmenande inte läggas till grund
för en beräkning av motstromscentrifugens
separationsegenskaper.
Men FFA-gruppen riktar även kritik mot andra
centrifugteorier än Bermans. En allmän anmärkning som FFA-gruppen framställer mot alla tidigare gasdynamiska centrifugteorier är att
dessa teorier inte beaktar de möjligheter som
finns att från rotorgavlarna kontrollera det inre
motströmsflödet, något som enligt FFA-gruppens
mening är en faktor av största vikt vid optimering av både trepols- och fyrpolscentrifuger.
Vad har då FFA-gruppen under sitt snart tioåriga engagemang i de svenska anrikningsarbetena
åstadkommit som ersättning för den så övermodigt ogiltigförklarade klassiska centrifugteorin?
Ett enkelt svar på denna fråga är svårt att ge
eftersom den av FFA-gruppen utformade bilden av
fyrpolscentrifugens separationsegenskaper är
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synnerligen motsägelsefull. Detta gäller särskilt de teorier för separationsförmågan i en
motströmscentrifug som lagts fram av Landahl
och Berndt och som är helt oförenliga både i
fråga om premisser och resultat. Eftersom just
frågan om fyrpolscentrifugens separationsförmåga är av grundläggande betydelse när det gäller
att bedöma denna centrifugtyps konkurrenskraft
i förhållande till trepolcentrifugen kommer i
följande avsnitt en analys att utföras av
Landahls och Berndts teorier.
Landahls teori för fyrpolscentrifugen
Såsom redan nämts är fyrpolscentrifugen ingen
nyhet utan fastmer en av de första centrifugtyperna som prövats experimentellt. Det är
dock ovisst om fyrpolscentrifugens antecedentia
var kända av FFA-gruppen vid den tidpunkt då
denna centrifugtyp lanserades såsom en huvudlinje i de svenska anrikningsarbetena. Det
faktum att fyrpolscentrifugen av FFA-gruppen
lanserats som en nyhet, som en betydelsefull
landvinning på centrifugområdet, gör det
emellertid sannolikt att FFA-gruppen varit
ovetande om de tidigare, i huvudsak negativa
erfarenheter av fyrpolscentrifugen som finns
redovisade i litteraturen - eller i varje fall
ej fäst avseende vid dem.
Inte heller den av Landahl år 1970 utvecklade
teorin för separationen i en fyrpolscentrifug
utgör någon nyhet. Landahls teori är nämligen
praktiskt taget identisk med den teori som år
1942 utvecklades av Cohen - eller rättare sagt
identisk med ett par specialfall av denna teori.
I likhet med Landahl betraktade nämligen Cohen
ett antal fall där den axiella gasströmningen
förutsattes följa ett idealiserat mönster. Både
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Landahl och Cohen konstaterar att den maximala
centrifugverkningsgraden (se 3.2.3) erhålls
då den ena motströmmen är koncentrerad till en
enda ström i närheten av rotorväggen medan den
andra motströmmen är jämnt fördelad över hela
rotorradien. De utför båda en analys av ett
annat hypotetiskt fall, nämligen en hastighetsprofil där hela det axiella flödet i centrifugen
är sammanträngt i två koncentrerade motströmmar
utan utsträckning, en uppåtgående inre och en
nedåtgående yttre ström. Detta hypotetiska,
_

starkt idealiserade strömningsmönster går i
tidig amerikansk litteratur under beteckningen
"two shell profile".
Med hjälp av elementära metoder visar Cohen och
Landahl att den maximala verkningsgraden för
en hastighetsprofil av detta slag erhålls om
den yttre strömmen förläggs alldeles intill rotor*
väggen och den inre strömmen förläggs på ett avstånd från rotoraxeln som är 0.53 gånger rotorradien. Verkningsgraden blir då 81 %.
"The two shell profile theory" är givetvis baserad på en stark förenkling av verkligheten och
i den öppna centrifuglitteraturen representerar
den även ett för länge sedan övergivet betraktelsesätt. Som redan nämnts (sid 65 f) har nämligen
utvecklingen av centrifugteorin från Manhattanprojektet fram till våra dagar ägt rum i två
etapper och på ett sådant sätt att de två huvudbeståndsdelarna i teorin - den gasdynamiska beskrivningen av strömningen i centrifugen och den
separationsteoretiska analysen av denna strömning - blivit behandlade i fel ordning. En komplett separationsteoretisk analys av motströmscentrifugen genomfördes nämligen av Cohen redan
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år 1942, dvs innan någon användbar gasdynamisk
beskrivning av strömningsförloppet i centrifugen
fanns tillgänglig. Det är av denna anledning son
Cohen själv, för att demonstrera användningen
av sin teori, måste tillgripa sådana idealiserade strömningsmodeller som de ovan diskuterade.
Först genom de på amerikanska atomenergikonmissionens uppdrag i början på 60-calet av Berman,
Parker och Ging utvecklade gasdynamiska modellerna skapades det nödvändiga teoretiska underlaget för Cohens centrifugteori.
Medan sålunda "the two shell profile theory" i
den amerikanska centrifugutvecklingens historia
representerar en för länge sedan övergiven
ståndpunkt har denna idealiserade strömningsmodell sedan tio år utgjort det dominerande
idémässiga underlaget för det i vårt land
bedrivna utvecklingsarbetet med gascentrifuger.
I sina anslagsskrivelser och arbetsplaner har
FFA-gruppen ständigt återkommit till temat om
gasdynamikens grundläggande betydelse för
utvecklingsarbetet med centrifuger. I Landahls
teori är emellertid de komplicerade gasdynamiska
fenomen som uppträder i en motströmscentrifug
helt och hållet försummade. Därigenom uppstår
en besvärande inkongruens mellan ställda ambitioner och åstadkomna resultat.
Det som först och främst gör Landahls teori
oanvändbar är att den starka radiella tryckgradienten i centrifugen - det mest elementära av
alla de i en gascentrifug uppträdande gasdynamiska fenomenen - inte på något sätt beaktas.
Förekomsten av en med periferihastigheten starkt
växande tryckgradient gör emellertid att det
blir helt omöjligt att vid de höga perifieri-
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hastigheter som förekommer i praktiken leda den
inre av de bida motströmmarna genom centrifugen
med den hastighet som Landahls teori fordrar.
Teorin förlorar därför alltmer i giltighet
ju mer man ökar perifierihastigheten och blir
fullständigt oanvändbar för perifierihastigheter
över 325 å 350 m/sek.
Trots bristen på verklighetsförankring har
Landahls teori utgjort den primära förutsättningen för arbetet med fyrpolscentrifuger mellan
år 1971 och år 1975. Ar 1972 och 1973 gjordes
omfa /ande anläggningsstudier som var baserade
på

r , felaktiga antagandet att centrifug-

ve t' jngsgraden i en fyrpol scen tr i fug (för alla
cerf-.i f ugdimensioner och alla periferihastighhet r.) uppgår till 81 %. Ehuru dessa arbeten
ger n. ifördes med grundlighet och kompetens ledde
de- för fram till helt felaktiga slutsatser
t .* räf fande fyrpolscentrifugens ekonomiska
ku »kurrenskraft. *
Et- annat exempel på kostnadsberäkningar som
bl vit utförda med utgångspunkt från Landahls
teori är de beräkningar för trepols- och fyrpolscentrifuger med olika perifierihastighet
som utfördes år 1974. Dessa beräkningar utfördes
för fem olika s k typfall med följande egenskaper. Typfall 1 antogs vara en trepolscentrifug
Dessa konstruktionsarbeten och kostnadsberäkningar var baserade på en
centrifug med rotorlängden 2 meter och
periferihastigheten 400 m/sek. Centrifugverkningsgraden antogs i överensstämmelse med Landahls teori vara 0.81
och separationskapaciteten per centrifug beräknades på grundval därav till
10.5 SWU/år. Den verkliga produktionsförmågan torde vara ungefär hälften
så stor varför även den beräknade
produktionskostnaden är felaktig med
ungefär en faktor 2.
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med rotorlängden 0.9 meter och periferihastigheten 390 m/sek, typfall 2 en trepolscentrifug
med rotorlängden 2 meter och periferihastigheten
390 m/sek, typfall 3 en trepol med rotorlängden
2 meter och periferihastigheten 465 m/sek, typfall 4 en fyrpol med rotorlängden 2 meter och
periferihastigheten 465 m/sek och typfall 5
en fyrpol med rotorlängden 2 meter och periferihastigheten 600 m/sek. Centrifugverkningsgraden för trepolscentrifugerna antogs genomgående vara 0.50 och för de bida fyrpolerna
0.80. Tillverkningskostnaden per centrifug antogs vara 1 500 kr i typfall 1, 4 000 kr i
typfall 2, 6 000 kr i typfall 3, 7 500 kr i
typfall 4 och 18 000 kr i typfall 5.

Med utgångspunkt från dessa antaganden gjordes
beräkningar av separationsarbetskostnaden. Resultaten av dessa beräkningar ansåg? bekräfta
dels att fyrpolscentrifugen är överlägsen trepolscentrifugen i ekonomiskt avseende, dels att
en ökning av periferihastigheten leder till
avsevärda förbättringar av fyrpolscentrifugens
ekonomi.
Om man i stället för de av Landahl rekommenderade värdena använder realistiska värden på
centrifugverkningsgraden kommer man emellertid
till helt motsatta slutsatser. Detta framgår av
Tabell 1

som är en sammanställning dels av

FFA-gruppens uppskattningar av tillverkningskostnad, centrifugverkningsgrad och separationsarbetskostnad, dels av realistiska uppskattningar av centrifugverkningsgraden och de däremot svarande separationsarbetskostnaderna.
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Tabell 1
Beräkningar av separationsarbetskostnaden för fem olika
centrifuger enligt FFA-gruppen sant reviderade beräkningar av separationsarbetskostnaden för sanna centrifuger
på basis av realistiska centrifugverkningsgrader.
Fall 1

Fall 2

Fall 3

Fall 4

Fall 5

Centrifugtyp

Trepol

Trepol

Trepol

Fyrpol

Fyrpol

Periferihastighet a/sek

390

390

465

465

600

2

2

2

2

4000

6000

7500

18000

Rotorlängd,
meter

0.9

Tillverkningskostnad
per centrifug,
kronor
1500
Centrifugverkningsgrad
enl FFA
Separationsarbetskostnad
enligt FFA,
*/SWU
Realistisk
centrifugverkningsgrad
Reviderad
separationsarbetskostnad ,
I/SWU

0.50

75

0.48

78

0.50

60

0.48

G3

0.50

42

0.30

70

0.80

34

0.35

76

0.80

26

0.20

104
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Tabellen visar att om mer realistiska värden för
centrifugverkningsgraden användes blir separationsarbetskostnaden för trepolscentrifugerna
lägre än för fyrpolscentrifugerna. En annan
effekt av de förändrade förutsättningarna är att
av de båda fyrpolscentrifugerna koaner den soai
har den lägsta periferihastigheten och den lägsta
tillverkningskostnaden också att ge den lägsta
separationsarbetskostnaden. De slutsatser S O B
dragits av FFA-gruppen är alltså helt felaktiga.
Tydligare kan det knappast visas att den teori
för separationen i en fyrpolscentritug son lanserats av Landahl, helt och håller saknar förankring i verkligheten.

Berndts teori för motströmscentrifuger
Såsom redan nämnts utvecklade Berndt år 1975 en
alternativ teori för motströmscentrifuger som
helt står i strid med Landahls i föregående avsnitt beskrivna teori för fyrpolscentrifuger.
Berndts teori är märklig även såtillvida att
den inte går att förena med FFA-gruppens teser
beträffande möjligheterna att från gavlarna
styra den axiella strömningen i en motströmscentrifug och att den även i övrigt måste uppfattas som ett avståndstagande från den kritik
som FFA-gruppen i åratal riktat mot den klassiska gasdynamiska centrifugteorin.
Som ovan flera gånger framhållits måste en komplett centrifugteori bestå av två delar,, en gasdynamisk del med uppgift att bestämma den inre
strömningen i centrifugrotorn och en separationsteoretisk del vars uppgift är att bestämma centrifugens separationsegenskaper och beräkna centrifugverkningsgraden. Av dessa båda delar är den
gasdynamiska delen den primära, men på grund av
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historiska tillfälligheter kom i USA utarbetandet
av den separationsteoretiska delen (Cohen) att
ske tidigare än utarbetandet av den gasdynamiska
delen (Berman, Parker, Ging). På sätt och vis
har FFA-gruppen i sina teoretiska arbeten följt
sanna utvecklingsgång som i USA - ehuru detta
givetvis inte på något sätt varit nödvändigt.
FFA-gruppen accepterade nämligen tidigt Cohens
separationsteori (och de av Berman utförda förbättringarna av denna teori) men förkastade
de av Berman och Parker på 60-talet utvecklade
gasdynamiska teorierna - vilka FFA-gruppen
sagt sig ha för avsikt att ersätta med andra,
mera moderna teorier.
Något som helst nytänkande inom det gasdynamiska
problemområdet har emellertid FFA-gruppen hittills inte presterat. Det har sålunda ovan
konstaterats att i den av Landahl år 1970 utvecklade teorin för separationen i en fyrpoIscen tr i fug är de gasdynamiska grundförutsättningarna helt och hållet negligerade och att
denna teori i siälva verket ingenting annat är än
en nödtorftigt avdammad variant av Cohens år 1942
utvecklade teori som likaledes är uppbyggd på ett
otillräckligt gasdynamiskt underlag.
Men inte heller Berndts år 1975 utarbetade
teori innehåller något nytt i gasdynamiskt avseende. I likhet med Landahl bygger Berndt på
den ursprungligen av Cohen härledda differentialekvationen för centrifvjfteparation. För
att lösa denna ekvation föreslår Berndt en metod
som endast är tillämplig för fyrpolscentrifuger
och vars ändamål är att minimera de förluster av
separationsarbete som av olika skäl uppstår i en
centrifug. Däremot genomför inte Berndt någon
självständig analys av de gasdynamiska förloppen
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i centrifugen utan förutsätter att den axiella
hastigetsfördelningen är given i form av en
särskild subrutin till det datorprogram som
utvecklats för att utföra beräkningarna. Detta
innebär att programmet i princip är användbart
för en godtycklig axiell hastighetsfördelning
i centrifugen. Det bör emellertid observeras
att Berndt i sin presentation av programmet
framhåller att dess användbarhet är starkt beroende av förekomsten av en rutin med vars hjälp
en realistisk beräkning av det inre strömningsfältet i centrifuger kan genomföras.*
Det är därför ytterst förvånansvärt att Berndt
vid de enda beräkningar med programmet som finns
publicerade använder sig av en hastighetsprofil
som exakt överensstämmer med Berman-profilen.
Rent formellt baserar visserligen inte Berndt
sin beräkning på Bermans teori utan i stället
på en av västtysken Lotz utvecklad och år 1972
publicerad teori för den axiella strömningen i en
motströmscentrifug. Det är emellertid lätt att
visa att Lotz teori, som är härledd på basis av
liknande premisser som Bermans teori, ger exakt
samma resultat som denna (och för övrigt också
som Parkers teori). Såvida det är meningen att
man skall ta Berndts beräkningar på allvar måste
man därför konstatera att de står helt i strid
med FFA-gruppens ständiga försäkran att Bermans
gasdynamiska teori är helt otillfredställande och
fullständigt oanvändbar som underlag för beräkning av separationen i en motströmscentrifug.

"The usefulness of the method depends
very much upon there being available
a routine for computing suitable and
realistic internal flow fields."
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De av Berndt redovisade beräkningsexenplen gäller
en centrifug med rotorlängden 2 meter och en
periferihastighet av antingen 400 m/sek eller
500 m/sek. Som resultat av beräkningarna erhöll
Berndt följande centrifugverkningsgrader:
Periferihastighet, m/sek

Centrifugverkningsgrad, t

400

0.43

500

0.30

De centrifugverkningsgrader som Berndt sålunda
kommer fram till ligger inte på den nivå som
gruppen tidigare ständigt hävdat - 80 % oberoende
av periferihastighet - utan på en en nivå som
ligger obetydligt över de centrifugverkningsgrader som erhålls för trepolscentrifuger vid
motsvarande periferihastigheter.
Berndts teori såsom den hittills redovisats står
helt i motsättning till de principer som enligt
FFA-gruppens deklarationer bör utgöra grunden för
ett utvecklingsarbete med centrifuger. Omvänt kan
det därför sägas att teorin markerar ett avståndstagande från den kritik som FFA-gruppen tidigare
riktat mot den klassiska gasdynamiska centrifugteorin och betecknar ett accepterande av denna
teori. Berndts behandling ger sålunda inget svar
på frågan hur det är möjligt att i positiv
riktning påverka den axiella hastighetsfördelningen - t ex genom en speciell utformning av
drivmekanismen eller andra vid rotorgavlarna
företagna åtgärder - vilket i själva verket
utgjort ett av de viktigaste motiven för utvecklingsarbetena med fyrpolscentrifuger. Inte
heller beaktas i Berndts teori inverkan av de
gränsskiktseffekter som uppträder vid rotorgavlarna och som enligt FFA-gruppen har ett
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avgörande inflytande på separationsförloppet och detta trots att en av de allvarligaste
anmärkningarna som FFA-gruppen riktat mot Bermans
teori är att inverkan av dessa effekter försummas.
Slutsatser beträffande FFAs arbeten med fyrpolscentrifuger
I ovanstående analys av FFAs arbeten med fyrpolscentrifugen har tonvikten nästan helt lagts på
de arbeten som syftat till att bestämma fyrpolscentrifugens separationsegenskaper. Anledningen till detta är att det främsta - och
kanske enda - motivet för arbetena varit utsikten att uppnå en väsentligt högre centrifugverkningsgrad i denna typ av centrifug än i
trepolscentrifuger. Om man bortser från denna
eventualitet är nämligen fyrpolscentrifugen i
alla avseenden underlägsen trepolscentrifugen.
På grund av de betydligt större in- och utflödena
- och på grund av den omständigheten att dessa
befinner sig vid olika tryck - är fyrpolscentrifugen i strömningstekniskt hänseende betydligt
mer komplicerad än trepolscentrifugen. Fyrpolscentrifuger är vidare mycket svårare att kombinera i en separationskaskad än trepolscentrifuger. Medan alla grundläggande tekniska problem
vid trepolscentrifuger är lösta är det sålunda
fortfarande ovisst om de tekniska svårigheterna
vid fyrpolscentrifugen kan bemästras på ett
tillfredsställande sätt. Den slutsats som
måste dras av detta är att såvida det inte klart
kan visas att fyrpolscentrifugen har en betydligt
högre centrifugverkningsgrad än trepolscentrifugen finns det ingen anledning att bedriva
ett utvecklingsarbete med fyrpolscentrifuger.
De ovan genomförda analyserna av Landahls och
Berndts teorier för separationen i en fyr-
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polscentrifug visar eaellertid att FFA-gruppens påstående o» fyrpolscentrifugens höga
centrifugverkningsgrad är baserat på felaktiga
premisser. Landahls teori bortser helt från de
fundamentala gasdynaaiska förloppen i en motströascentrifug och kan därför omedelbart avfärdas som felaktig. I Berndts teori har däremot hänsyn tagits till de gasdynamiska förloppen.
De beräkningar för fyrpolscentrifuger som Berndt
publicerat visar emellertid att verkningsgraden
för en fyrpolscentrifug är endast obetydligt
större än för en trepolscentrifug.
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