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г NORDISKT SYMPOSIUM ОМ REAKTORAVFALL PÄ FARS HATT I KUNGÄLV
DEN 14-16 SEPTEMBER 1981

PROGRAM

Mändagen den 14 September

Session I. Avfallshanteringens organisation
kl 18.00 - 20-00 ordf Franz Marcus, NKA.

1:1

1:3

Välkomsthälsning av landshövding Gösta Netzen.

Lars HjortRadioaktivt avfall sett ur samhällets
synpunkt.

Avfallshantering organisation i
Finland.

The IAEA's Response to Current
Issues in Management of Low-Inter-
mediate-Level Radioactive Wastes.

Heikki Raumolin

Jorma Heinonen

Tisdagen den 15 September

11:1

II; 2

111:1

111:2

IV: 1

IV: 2

IV: ЗА

IV: 3B

IV: 3C

IV: 3D

IV: 3E

IV: 4

Session II. Hantering av miljöfarligt avfall
i norden kl 08.30 ordf Jörgen Klitgaard,
Elsam.

Kärnkraftens avfall.

Hantering av miljöfarligt avfall
i Norden.

Paus

Session III. Avfall frän reaktordrift
kl 11.00 ordf Jörgen Klintgaard, Elsam.

Reaktordriftens avfall. Erfarenheter
frän kärnkraftverken i Norden.

Myndigheternas syn pä bantering och
lagring av reaktoravfall.

Lunch

Session IV. Allmänna säkerhetsöverväganden
kl 13.15 ordf Antti Vuorinen, Strälsäker-
hetsinstitutet.

Radioaktivt avfall sett frän sträl-
skyddssynpunkt,

Dansk myndigheters arbeide med sikker-
hedskrav (kriterier) til radioaktivt
affald.

Friklassning av avfall.

Nils Rydell

Klaus Pfister

Hans Forsström

Alf Larsson

Prinsipper for sikkerhet - Nordisk
Studie av reaktoravfall.

Ragnar Böge

Paul Emmersen

Henning Jensen

Goran Carleson

Bertil Persson

Anti Toivola

Jan Olof Snihs

Per Ole Nielsen

1

Ca kl 17.30 promenadutflykt till Bohus Fästning.
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Onsdag den 16 September

V:2

V:3

V:4

V:5

V:6

VI :1

VI: 2

Session V. Pägäende och planerade verksamheter
kl 08.30 ordf P О Nielsen, Scandpower A/S.

80-talets avfallsanläggningar.

Innstöpningsteknikk for reaktoravfall.

Alternativa behandlingskedjor under
utveckling.

Mellanlager for reaktoravfall.

Paus

Avfallstransporter till ett centralt
lager.

Säkerhetsvärderingar for slutdeponering.

Lunch

Session VI. Konkreta planer for slutlager
kl 13.30 - 14.50 ordf Lars Bertil Nilsson,
Kä.rnbränslesäkerhet.

Finskt slutförvaringsätgärder.

Slutlager for reaktoravfall i Sverige.

Avslutning

Kaffe kl 15.00

Hans Cristensson

Moi Bounnevie-
Svensen

Claes Thegeström

Stig Pettersson

Bo Gustavsson

Seppo Vuori

Heikki Niininen

Gerold Lange

Kl 15.30 - 16.30 Presskonferens.
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ABSTRACT

1981-08-12

1

I;l Radioactive waste from the society's point of view

No larger quantities of radioactive waste have existed in

Sweden since the middle of the 1950's. Control and super-

vision of the handling of spent nuclear fuel and radio-

active waste are regulated according to the atomic energy

act (1956:306) and the radiaction protection act (1958:

110). The technical problem« in connection with the handling

of the spent nuclear fuel constituted one of the reasons

behind the promulgation of the so called stipulation act

(Act 1977:140 on the special permit to load a nuclear reac-

tor with nuclear fuel). In order to comply with the stipul-

ations of this act the owners of nuclear power stations are

carrying out the KBS project.

The long time period in connection with the management and

final storage of spent nuclear fuel and radioactive waste

resulting from this has made the government institute extra-

ordinary measures regarding waste management. These measures

are founded on the following basic principles.

The costs for taking care of the radioactive waste should be

covered by revennes from the energy production generating

the waste. Those, who carry out activities resulting in radio-

active residues are responsible for that these residues are

taken care of in a safe way. The government has a super visory

responsibility for the radioactive waste.

As a consequence of the basic principles the organisation in

Sweden of handling and storage of radioactive waste is based

on a close cooperation between the government and the nuclear

power utilities.



The long term aspect of the waste activities and its high

costs have made the government and the parliament regulate

in a separate law the financing of future costs for spent

nuclear fuel etc. In this law it is stipulated inter alia

that the owner of a nuclear energy reactor for power pro-

duction shall to the government pay a fee covering the

future cott« for inter alia spent nuclear fuel and radio-

active waste. The nuclear power Utilities thus are respons-

ible both for the financing and the management of reactor

wastes.

On research and development in the nuclear waste area the

government and the nuclear power industry have during the

later years annually spent approximately 40-45 million crowns.

For the time to the year 2000 the funds offset for waste re-

search are estimated at approcimately 50 million crowns annual-

ly. The majority of these funds are part of the research pro-

gram of the nuclear power industry.

Finally it can be concluded chat regarding choice of method or

methods from the government point of view no binding decisions

yet exist concerning the taking care of the spent nuclear fuel.



ABSTRACT

1981-08-12

I;1 Radioaktivt avfall sett ur samhällets synpunkt

Nägra större mängder radioaktivt avfall har inte funnits i

Sverige förrän under 1950-talet. Kontroll och tillsyn av

hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

regieras enligt bestänmielser i atomenergilagen (1956:306) och

strälskyddslagen (1958:110). De tekniska problemen i samband

med hanteringen av det använda kärnbränslet utgjorde en del

av bakgrunden till tillkomsten av den s.k, villkorslagen

(lagen 1977:140 om särskilt tillstand att tillföra kärnreaktorer

kärnbränsle). För att uppfylla de krav som villkorslagen ställer

genomför kärnkraftinnehavarna projekt KBS.

Den langa tidsperiod som kommer i fräga när det gäller omhänder-

tagande och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt

avfall frar. detta har föranlett staten att vidta, vad det gäller

avfallshanteringen, extraordinära ätgärder. Dessa atgärder

grundar sig pa följande grundläggande principer.

Kostnaderna för omhändertagandet av det radioaktiva avfallet

skall täckas av intäkterna frän den Produktion av energi som

har gett upphov till dem. Den som bedriver verksamhet, dar

radioaktiva restprodukter uppkommer, har att svara för att

dessa restprodukter tas om hand pä ett säkert satt. Staten har

ett övergripande ansvar för det radioaktiva avfallet.

Som en konsekvens av de grundläggande principerna bygger Orga-

nisationen, i Sverige, för hantering och förvaring av radio-

aktivt avfall pi nära samverkan mellan staten och kärnkrafts-

företagen.



Llngsiktigheten i avfallsverksamheten och de höga kostnader

den är förenad med har föranlett regering och riksdag att i

en särskild lag reglera finanseringen av framtida utgifter

för använt kärnbränsle m.m. I lagen föreskrivs bl.a. att

innehavare av kärnenergireaktorer för energiproduktion till

staten skall erlägga en avgift som skall täcka de framtida

kostnaderna för bl.a. använt kärnbränsle och högaktivt avfall.

Kärnkraftinnehavarna svarar själva för säväl finansieringen

som hanteringen av reaktoravfall.

För forskning och utveckling pä kärnavfallsomradet har staten

och kärnkraftindustrin under de sista ären arligen satsat

ca 40-45 milj.kr, För tiden fram till är 2000 beräknas medlen

som avsätts till avfallsforskningen uppgä till ca 50 milj.kr.

per är. Merparten av dessa medel ingär i kraftindustrins forsk-

ningsprogram.

Slutligen kan det konstateras att det frän statens sida när

det gäller val av metod eller metoder ännu inte föreligger

nä^ra bindande beslut vad gäller omhändertagande av det använda

kärnbränslet.
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1:1 Radioaktivt avfall sett ur samhällets synpunkt

Nlgra större mängder radioaktivt avfall har inte funnits i

Sverige förrän under 1950-talet. Före denna tidpunkt här-

stammade det radioaktiva avfallet främst fran kärnteknisk

forskningsverksamhet och sjukvärden. Det var först när de

stora kommersiella kärnkraftverken togs i drift som radioaktivt

avfall började produceras i större omfattning.

Pa senare ar har de problem och risker som är förbundna med

hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall allt-

mer uppmärksammats. Vad gäller det radioaktiva avfallet har

uppmärksamheten i första hand kommit att gälla det högaktiva

avfallet, dvs. främst de klyvningsprodukter som avskiljs

vid upparbetning av använt kärnbränsle. Men ocksa det lag-

och medelaktiva avfallet medför problem som mäste bemästras

genora fortlöpande kontroll och tillsyn.

1

I fräga om kontroll och tillsyn av anläggningar för använt

kärnbränsle och radioaktivt avfall finns bestämmelser i atom-

energilagen (1956:306) och stralskyddslagen (1958:110). Till-

synsmyndighet enligt atomenergilagen är statens kärnkraft-

inspektion som bl.a. har till uppgift att utöva kontroll och

tillsyn beträffande anläggningar för använt kärbränsle och

radioaktivt avfall. Vid inspektionen finns sedan den 1 juli

1977 en enhet för avfallsfrigor.

Fragor om skydd mot stralningsskador regieras med stöd av

stralskyddslagen. Statens strälskyddsinstitut (SSI) är enligt

sin instruktion (1976:481) central förvaltningsmyndighet för

ärenden om skydd mot joniserande och icke-joniserande stral-



ning. Detta gäller således även strålskyddsfrågor i samband

med radioaktivt avfall. Detta innebär att SSI bl.a. ansvarar

för kontrollen av avfallshanteringen med avseende på strål-

skydd, ger gränser för tillåtna stråldoser, ger anvisningar

om arbetsmetodik samt föreskrifter för begränsningen av ut-

släpp av radioaktiva ämnen i omgivningen. Institutet över-

vakar att personal och allmänhet inte utsätts för otillbörliga

stråldoser.

När det gäller bl.a. hantering av använt kärnbränsle och högaktivt

avfall samt transport och slutförvaring av låg- och medel-

aktivt avfall har kärnkraftinnehavarna samordnat sitt arbete

via det gemensamt ägda företaget Svensk Kärnbränsleförsörjning

AB (SKBF). Övrig hantering av låg- och medelaktivt avfall om-

besörj es av den organisation där avfallet uppkommer. I

Sverige finns f.n. endast en förbränningsanläggning för

brännbart lågaktivt avfall. Den är belägen i Studsvik.

Den typ av radioaktivt avfall som tilldragit sig de', största

intresset och vilket omhändertagande ställer de största kraven

både tekniskt och ekonomiskt är det använda kärnbränslet och

högaktivt avfall från detta. De tekniska problemen i samband

med hanteringen av det använda kärnbränslet utgjorde en del

av bakgrunden till tillkomsten av den s.k. villkorslagen

(lagen 1977:140 om särskilt tillstånd att tillföra kärn-

reaktorer kärnbränsle). Lagen som vid sin tillkomst omfattade

kärnkraftblocken 6-12 i det svenska kärnkraftprogrammet,

dvs. block för vilka koncession enligt atomenergilagen förelåg

men som ännu inte hade startats. I lagen fastläggs de villkor som

skall vara uppfyldda vad gäller hanteringen av det använda kärn-

bränslet innan reaktorerna får tillföras kärnbränsle. För att upp-

fylla villkorslagens krav startade kärnkraftinnehavarna projekt

KBS. Som bekant har KBS presenterat två delrapporter, en som be-

handlar slutförvaring av förglasat högaktivt avfall från upparbetat

kärnbränsle och en som behandlar slutförvaring av använt kärn-

bränsle utan föregående upparbetning.

Efter den s.k. AKA-utredningen och KBS-arbetet har bilden av

hur den framtida avfallshanteringen kan tillgå, dess utsträck-

ning i tiden resp. vilka kostnader den kommer att betinga klarnat



betydligt. Av speciellt intresse i detta sammanhang är kombina-

tionen tid - kostnader när det gäller omhändertagande och slut-

förvaring av använt kärnbränsle och högaktivt avfall.

Den långa tidsperiod som. kommer i fråga när det gäller omhänder-

tagande och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt

avfall från detta har föranlett staten att vidta, vad det gäller

avfallshantering, extraordinära åtgärder. Dessa åtgärder grundar

sig på följande grundläggande principer.

En grundläggande princip är att samtliga kostnader för verksamheten

skall täckas av intäkterna från den produktion av energi som har

gett upphov till dem. Med hänsyn till de. långa tidsperioder som

kräv» för har tering och förvaring kommer utgifter att uppstå långt

efter det att produktionen vid en anläggning, som de radioaktiva

restprodukterna direkt kan hänföras till, har upphört. Därmed

finns heller inte några löpande inkomster att disponera för att

bestrida utgifterna.Till hanteringen av restprodukter hänförs i

detta sammnhang även avveckling och rivning av den anläggning där

produktionen har ägt rum.

Dessa förhållanden innebär att medel för att bestrida framtida

utgifter för verksamheten fortlöpande måste tas ur intäkterna

från energiproduktionen och hållas samlade på ett säkert sätt för

att successivt kunna disponeras för sitt ändamål. Dispositionen

av medlen sker såväl under den tid som produktionen pågår som

under avsevärd tid därefter.

En annan grundläggande princip är att den som bedriver verksamhet,

där radioaktiva restprodukter uppkommer, har att svara för att

dessa restprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Det innebär

att företagen m.fl. inte endast har att tillhandahålla medel

härför, utan även har att svara för att erforderliga åtgärder

faktiskt kommer till stånd. De måste ombesörja att tekniskt

kunnande, utrustning, anläggningar m.m. finns till-

gängliga i erforderlig utsträckning och utnyttjas. Det kan ske

såväl inom kärnkraftsproducenternas egna organisationer som genom

köp av erforderliga tjänster.



En tredje grundläggande princip är att staten har ett över-

gripande ansvar för det radioaktiva avfallet. Det långsiktiga

ansvaret för hantering och förvaring av använt kärnbränsle och

radioaktivt avfall bör ligga hos staten. Ansvaret för verksam-

heten bör således fördelas mellan kraftföretagen och staten.

Som en konsekvens av de grundläggande principerna bör organisationen

för hantering och förvaring av radioaktivt avfall bygga på nära

samverkan mellan staten och kärnkraftsföretagen.

För att staten skall få inflytande över verksamheten måste den

statliga verksamheten grundas på ingående kunskap om de förut-

sättningar och krav som gäller för verksamheten. Den måste också

förfoga över effektiva medel att påverka den i önskvärd riktning.

Förfogandet över de ekonomiska resurser som har avsatts för verk-

samheten är en faktor av stor betydelse för inflytande över verk-

samheten.

Skälen för att kraftföretagen i första hand bör svara för den

direkta verksamheten följer inte endast av den allmänna principen

att den som driver en industriell verksamhet också skall ta an-

svaret för att de problem som verksamheten ger upphov till kan

praktiskt lösas. Det är därför väsentligt att kraft-

företagen i första hand besitter den kompetens och har de resurser

som krävs för att så effektivt och säkert som möjligt genomföra

den tekniskt avancerade och komplicerade verksamheten.

Långsiktigheten i avfallsverksamheten och de höga kostnader den

är förenad med har föranlett regering och riksdag att i en sär-

skild lag reglera finansieringen av hanteringen av bl.a. använt kärn-

bränsle. I lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för

använt kärnbränsle m.m. föreskrivs bl.a. att innehavare av kärn-

energireaktorer för energiproduktion till staten skall erlägga

en avgift som skall täcka de framtida kostnaderna för bl.a.

använt kärnbränsle och högaktivt avfall. Avgiften skall in-

betalas till den nyligen inrättade nämnden för hantering av

använt kärnbränsle (NAK) som har att sätta in avgiftsmedlen på



Г • 1
ett räntebärande konto i riksbanken. Avgiftsmedlen skall i den

mån det är möjligt även kunna återlånas till reaktorinnehavarna

för investeringar inom energisektorn.

Avgifterna beräknas så att de varje år motsvarar samtliga kost-

nader för att omhänderta den mängd bränsle som används under året.

Varje års avgifter fördelas på motsvarande energiproduktion. Här-

vid erhålls en beräknad kostnad för varje under året producerad

enhet elenergi. Möjligheter finns att anpassa avgifterna så att

de ackumulerade inbetalningarna Vid varje tillfälle svarar mot

kostnaderna för omhändertagandet ;av den ackumulerade mängden använt
bränsle. !

Avgifternas storlek beror på antaganden om framtida kostna-

der för använt bränsle och värde på återvunnet material, på använd

kalkylränta m.m. Kostnaderna för hantering av använt kärnbränsle

och därvid även avgifternas storlek beräknas individuellt för varje

kärnkraftblock.

Innan jag lämnar det använda kärnbränslet och omhändertagandet av

detta vill jag kort redovisa den organisation som kommit till stånd

för att åstadkomma ett säkert och rationallet omhändertagande av

kärnkraftens radioaktiva avfall.

Det har för hantering och förvaring av använt kärnbränsle och

radioaktivt avfall skapats en organisation som består dels av

ett företag som drivs gemensamt av kraftföretagen, dels av en

statlig myndighet som kan utöva ett från kraftföretagen fristående

inflytande över verksamheten. Därutöver bör SKI och SSI på samma

sätt som nu sker utöva en oberoende tillsyn och säkerhetsmässig

kontroll av verksamheten.

Ett av kraftföretagen gemensamt drivet företag avses svara för

alla erforderliga åtgärder för hantering och förvaring av använt

kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta, som inte är direkt

knutna till verksamheten i kärnkraftstationerna. Kraftföretagen

har utsett Svensk Kärnbränsleförsörjning AB (SKBF) att samordna

verksamheten inom avfallsområdet. Till åtgärder för hantering och

förvaring av radioaktiva restprodukter bör hänföras också avveck-

ling och rivning av kärnkraftverk och sådana andra kärntekniska

anläggningar som används i samband med hantering och lagring av

radioaktiva restprodukter före dessas placering i slutförvar.



En samordning mellan kärnkraftsföretagen inom ramen för ett gemen-

samt företag gör det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt samla

all verksamhet för hantering av radioaktiva restprodukter till

gemensamma anläggningar som drivs av företagen. På det gemensamma

företaget kan läggas uppgiften att planera och vidtaga åtgärder för

att fullgöra kärnkraftsföretagens skyldigheter enligt lagen att

svara för en säker hantering och förvaring av använt kärnbränsle

och radioaktivt avfall från detta. I verksamheten kan i första

hand utnyttjas den kompetens och de resurser som disponeras av

delägarna.

Den dominerande uppgiften för företaget blir att svara för forskning

och teknikutveckling inför uppförande av erforderliga anläggningar

m.m. samt uppförandet av dem samt att svara för genomförande av

den löpande verksamheten.

Det av kraftföretagen gemensamt ägda företaget kan på kraft-

företagens vägnar söka de tillstånd enligt atc^nergilagen som

fordras för verksamhetens bedrivande.

Den statliga myndighet som tillsammans med det av kärnkrafts-

företagen gemensamt ägda företaget skall svara för hantering och

förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall inrättades

den 1 juli 1981. Myndigheten fick som jag tidigare nämnde namnet

nämnden för hantering av använt kärnbränsle (NAK). Nämnden skall

tillvarata statens övergripande ansvar för hanteringen sv använt

kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta genom att utföra bl.a.

vissa styrande, övervakande och kontrollerande funktioner. Dess

huvudsakliga arbetsuppgifter blir således att följa arbetet i det av

kärnkraftinnehavarna gemensamt ägda bolaget vad gäller hantering och

förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta,

att beräkna storleken av de avsättningar för verksamheten som är

nödvändiga samt att förvalta de fonder som byggs upp av dessa avsätt-

ningar. Nämnden skall även svara för viss forskning rörande hantering

och omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från

detta. Den forskning som nämnden avses svara för bör ses som ett

komplement till den forskning som bedrivs av kraftindustrin. Denna

verksamhet som främst torde utgöras av övergripande studier kom-

pletterade med viss forskning syftar till att bredda statens besluts-

underlag.



Nämnden kommer även att få en viktig uppgift när det gäller informa-

tion om verksamheten till berörda statliga och kommunala organ och

till allmänheten.

Kostnaderna för den samlade verksamheten i den gemensamma organi-

sationen och for de statliga insatserna för styrning, kontroll,

tillsyn m.m. av verksamheten skall enligt den nyss nämnda lagen

helt bestridas av kraftföretagen.

Det är viktigt att tillsynsmyndigheternas, SKI och SSI, tillsyn och

kontroll bör vara fri och oberoende i förhållande till den verk-

samhet som bedrivs av nämnden och det för kärnkraftsföretagen

gemensamma företaget.

Även tillsynsmyndigheternas verksamhet är, i likhet med all statlig

verksamhet som avser hantering av radioaktivt avfall, finansierad

med avgifter som tas ut av dem som ger upphov till avfallet.

Det låg och medelaktiva avfallet från kärnkraftverken, reaktor-

avfallet, har inte varit föremål för några speciella åtgärder

från statens sida utöver vad som föreskrivs i atomenergilagen

och strålskyddslagen. Anledningarna till detta är flera. Reaktor-

avfallet produceras och omhändertas huvudsakligen under den tid

som kärnkraftverken är i drift. Radioaktivt avfall som härstammar

från rivning av kärnkraftanläggningarna faller under lagen för

finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. Där-

vid föreligger inget behov av långsiktiga fonderingar för omhänder-

tagande av reaktoravfall. Reaktoravfallet är även till sin karaktär

sådant att de åtgärder som krävs för ett säkert omhändertagande av

avfallet inte blir så omfattande som är fallet med omhändertagandet

av använt kärnbränsle.

Att några speciella åtgärder inte vidtagits för att reglera hanter-

ingen av reaktoravfall i likhet med vad som skett beträffande det

använda kärnbränslet innebär inte att staten inte följer utveck-

lingen på detta område.
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Fram till nuvarande budgetår har staten via PRAV och NE aktivt

stött forskning och utveckling kring omhändertagande av

reaktoravfall. Denna verksamhet har efter genomförandet av den

nya organisationen på avfallsområdet överförts till kraftindu-

strin. Kärnkraftinspektionen som svarar för granskning och till-

syn av de anläggningar som uppförs för hantering och omhänder-

tagande av reaktoravfallet stöder emellertid en viss forsknings-

verksamhet inom området för att bredda underlaget för sin verk-

samhet. Anläggningar för lagring och förvaring av reaktoravfall

av varierande utförande finns vid alla kärnkraftverk. Anläggning-

arna vid kärnkraftverken är närmast att ses som temporära lager

för reaktoravfallet. Ett för samtliga kärnkraftverk gemensamt

slutförvar för reaktoravfall projekteras f.n. av SKBF. Denna an-

läggning är tänkt att byggas i närheten av Forsmarks kärnkraft-

verk. SKBF har i likhet med vad fallet är för omhändertagandet

av det använda kärnbränslet av kärnkraftinnehavarna utnyttjats

för att samordna sådan verksamhet vad gäller omhändertagandet av

reaktoravfall som kärnkraftinnehavarna gemensamt bedriver.

Generellt sett kan man dock säga att samordningen av hanteringen

av reaktoravfall är sämre än motsvarande verksamhet när det gäller

använt kärnbränsle. Detta komplicerar arbetet för tillsynsmyndig-

heterna och kan på sikt innebära svårigheter när reaktoravfall

från olka kärnkraftverk som genomgått olika behandling skall för-

varas tillsammans i slutförvaret.

Hanteringen av sådant radioaktivt avfall som inte har sitt upp-

hov i kärnkraftindustrin har inte varit föremål för den inten-

siva uppmärksamhet som avfallet från kärnkraftindustrin varit ut-

satt för. Detta innebär inte att hanteringen av detta avfall

skulle ske på ett ur alla aspekter invändningsfritt sätt. Avfalls-

hanteringen står under tillsyn av Strålskyddsinstitutet som ut-

färdar föreskrifter vad gäller strålskyddet under avfallshanter-

ingen. Infrastruktur för denna typ av avfallshantering och till den

särskilt anpassade faciliteter saknas dock. Det slutliga omhänder-

tagandet av det radioaktiva avfall som inte kommer från kärnkraft-

industrin har vanligtvis skett i Studsvik. I Studsvik finns inte

heller några faciliteter där avfallet kan slutförvaras utan det

är frågan om en tillsvidareförvaring av avfallet. Något system för

finansieringen av omhändertagandet av radioaktivt avfall som inte
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uppkommer inom kärnkraftindustrin finns f .n, inte heller.

Det är önskvärt att närmare regler skapas för omhändertagandet

av detta avfall bl.a. med tanke på att det med största sanno-

likhet på ett eller annat sätt kommer att slutförvaras till-

sammans med det radioaktiva avfallet från kärnkraftindustrin.

Omhändertagande och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt

avfall innebär ofta tillämpning av tidigare i praktiken oprövad teki

De koncept för lösning av avfallsproblemen som presenterats av

bl.a. kärnkraftindustrin bör i många fall vidareutvecklas så att

ur säkerhetsmässig och ekonomisk synpunkt optimala metoder tas

fram. Ett intensivt arbete pågår också för att förbättra de

metoder som kan tänkas komma till användning vid hantering och

slutlig förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Den lagstiftning och den organisation inom kärnavfallsområdet som

jag tidigare nämnt syftar också till att säkerställa att metoder

tas fram för en säker hantering av det radioaktiva avfallet.

FÖr forskning och utveckling på kärnavfallsområdet har staten och

kärnkraftindustrin under de sista åren årligen satsat ca 40-45

milj. kr. För tiden fram till år 2000 beräknas medlen som avsätts

till avfallsfoirskningen uppgå till ca 50 milj. kr. per år. Mer-

parten av dessa medel ingår i kraftindustrins forskningsprogram.

De forskningsmedel som kontrolleras av statliga myndigheter uppgår

totalt till ca 10 milj. kr. per år.

Slutligen kan det konstateras att det från statens sida när det

gäller val av metod eller metoder ännu inte föreligger några bindan-

de beslut vad gäller omhändertagande av det använda kärnbränslet.

Mot bakgrund av detta är det av stor vikt att forsknings- och

utvecklingsarbetet på kärnavfallsområdet bedrivs på stor bredd

för att möjliggöra ett ställningstagande som ur alla synpunkter

uppfyller högt ställda krav när det gäller hantering av använt

kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.
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Organising waste management in Finland.
Heikki Raumolin, TVO Power Co.

Abstract

There are 4 nuclear power plant units operating
in Finland (Loviisa 1 and Loviisa 2 both PWR's of
440 MWE each and TVO I and TVO II both's of 660
MWE each). There are no plants under construction.
The first plant was commisioned in 1977.

Nuclear activities are regulated by the Atomic
Energy Act from the year 1957, with some modifi-
cations from the year 1978. According to this law
the producer of nuclear waste is technically and
economically responsible for the management of the
waste. This act is being revised at the moment.
A new proposal is being prepared in the ministry
of trade and industry. This proposal contains more
detailed rules of licensing and funding of waste
management.

It is the ministry of trade and industry (KTM) that
has the overall governmental responsibility and
the institute of radiation protection (STL) stands
for the special safety authority in the nuclear
matters.

The research and development work financed by the
government is mainly done by the technical research
centre of Finland (VTT), geological survey of Finland
(GTL) and the university of Helsinki.

The power companies Imatra Power Company (IVO) and
TVO Power Company (TVO) formed 1978 a nuclear waste
commission of Finnish Power Company (YJT) to co-
ordinate their R+D-work. YJT also makes yearly re-
search programmes and reports needed according to
operation licenses.

The volyme of YJT R+D-work has been.

1979 (Report) 2,7 MFIM
1980 (Report) 4,8 MFIM
1981 (Programme) 6,1 MFIM

A special working group of KTM has suggested that
during 1982 - 85 the volume of governmental R+D-
work shall be 4 MFIM and of power companies R+D-
work 7 MFIM.
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Föredrag 1:2

AVFALLSHANTERINGENS ORGANISATION I FINLAND

Heikki Raumolin, TVO och Heikki Reijonen, VTT

1. Kärnkraften i Finland

När Géneve-konferensen år 1955 utlöste entusiasm i världen för

kärnkraftens fredliga användning, tog man saken relativt lugnt

i Finland. Följden var dock att ett rådgivande organ grundades

och en lag stiftades. Något eget forskningscentrum bildades inte.

Redan i början insåg man att kärnkraften kunde bli konkurrens-

kraftig först under 1970-talet. Man använde mellantiden för

förberedelser. Den första och hittills enda forskningsreaktorn

startade sin verksamhet i Otnäs 1962.

Efter omfattande förberedelser och förstudier beställde stats-

bolaget Imatran Voima Oy (IVO) från det sovjetiska exportföre-

taget Technopromexport (senare Atomenergoexport) huvudmaskineriet

för en 440 MWe tryckvattenreaktor. Avtalet undertecknades i juni

1970 och schaktningsarbetena inleddes samma höst på Hästholmen

nära staden Lovisa.

I augusti 1971 gjordes ett motsvarande avtal om anskaffande av

huvudmaskineriet för ett likadant aggregat, Lovisa 2.

Ar 1969 grundades Teollisuuden Voima Oy (TVO), (på svenska Indust-

rins Kraft Ab). Delägare är ett tjugotal industriinrättningar och

kraftproducenter. År 1973 placerade bolaget en preliminär order

på en 660 MWe kokarreaktoranläggning hos ASEA-ATOM. Förläggnings-

ort blev Olkiluoto i Euraåminne kommun vid västkusten. År 1974

avtalade TVO med ASEA-ATOM om ytterligare ett likadant 660 MWe

aggregat i Olkiluoto. Enheterna kallas TVO I oah TVO II.

~l



Lovisa 1 kördes igång år 1977 och nu är alla fyra enheter i full

produktion.

För tillfället är ej något kraftverk under uppförande. Enligt stats-

rådets energipolitiska program av år 1979 kommer beslut om nästa

storkraftverk att fattas tidigast under år 1982. Kärnkraftverk är

då ett alternativ.

2. Lagar och förordningar

2.1. Atomenergi lagen ™

Den kärntekniska verksamheten regleras i en atomenergilag, som

härstammar från år 1957. Vissa revisioner, som gäller bl.a. avfalls-i

hantering, har gjorts år 1978. Man kan i princip säga, att det i

den nuvarande lagstiftningen finns mycket få regler, som gäller

hantering av kärnkraftens radioaktiva avfall. Det har klart bestämts,

att avfallsproducenten (licensinnehavaren och ägaren av reaktorn)

bär ansvaret för omhändertagandet av det radioaktiva avfallet från

sin verksamhet såväl tekniskt såsom ekonomiskt. Handels- och

industriministeriet kan dock beordra, enligt principer godkända

av statsrådet, att radioaktiva avfall måste överlämnas till staten

eller inhemsk organisation under statlig kontroll för ändamåls-

enligt omhändertagande. Då avfallsprodukterna slutgiltigt expor-

terats, och sålunda kommit utanför Finlands jurisdiktion, upphör I

producentens ansvar för dessa.

2.2. övriga lagar I

Det finns en separat strålskyddslag i Finland. Vad gäller kärn-

kraftens användning, har den dock alltid tillämpats tillsammans

med atomenergilagen. Tillstånd har givits och beslut fattats efter

gemensamt handläggande.

I den övriga lagstiftningen om avfall och problemavfall har det

radioaktiva avfallet ställts utanför giltighetsområde.



2.3. Pågående revisionsarbete för lagar

Handels- och industriministeriet tillsatte 1978 en kommission

för att utarbeta ett förslag till lagstiftning om användning

av kärnenergi, dvs. en totalrevision, av atomenergilagen.

Kommissionen lämnade sitt första betänkande i februari 1980.

Betänkandet innehöll ett förslag till kärnenergilag. Förslaget

är mera omfattande och detaljerat än den gamla atomenergilagen.

Det definierar t.ex. begreppen "kärnavfall" och "kärnavfalls-

hantering" och ger noggranna bestämmelser för licensiering för

kärnanläggning som omfattar bl.a. anläggning för hantering eller

lagring av kärnavfall i stor skala.

Betänkandet var under omfattande remissbehandling år 1980.

Förslaget väckte livlig diskussion och remissvaren avvek mycket

från varandra. Handels- och industriministeriet fortsätter det

förberedande arbetet. Det är ännu inte klart, när förslaget

kommer att presentsras för regeringen för att ges vidare som

lagproposition till riksdagen.

Beredningskommissionen fortsätter sitt arbete och kommer att ge

ut sitt andra betänkande före slutet av augusti 1981 då kommis-

sionen skall sluta sitt arbete. Det andra betänkandet kommer

att innehålla förslag om stadganden av det förfarande, varmed

man förbereder bestridande av kostnader, som uppkommer vid kom-

mande hantering av kärnavfall. Kommissionen kommer också ännu

att överväga frågan om reglering av gruvdrift (uran och torium)

i samband med kärnenergiområdet och kommer vid behov att foga

ett lagförslag härom till sitt andra delbetänkande.

Beredning för att revidera strålskyddslagen är också på gång.

2.4. Drifttillstånd för kraftverken

Statsrådet fattade ett principbeslut om omhändertagandet av kärn-

kraftens radioaktiva avfall i april 1978. Som följd härav inne-

håller drifttillstånden för varje kärnkraftsenhet utom Lovisa 1



speciella villkor för avfallsfrågor. Lovisa 1 har samma villkor

i sitt bränsletillstånd. Man kan också nämna att dessa tillstånd

är i kraft till slutet av 1983. Senast ett år tidigare måste

kraftbolagen sända in ny ansökan, där planer för framtida hantering

av avfall spelar en viktig roll.

I drifttillståndens villkor står det bland annat att licensinne-

havaren skall utföra det forsknings- och beredningsarbete, som

behövs för rättidig och ändamålsenlig hantering av avfallet.

Licensinnehavaren skall årligen bereda en plan för det kommande

årets forskningsarbete och presentera den för handels- och industri-

ministeriet före slutet av september. Licensinnehavaren skall också

årligen före slutet av mars sända rapport till ministeriet om

utförda arbeten under det gångna året.

I villkoren står det också, att licensinnehavaren i sitt bokslut

skall ha reserv för framtida hantering av radioaktiva

avfall. År 1980 har handels- och industriministeriet godkänt som

beräkningsgrund 1,10 p/kWh för TVO's del och 0,27 p/kWh för IVO's

del, där elproduktionen har beräknats från produktionens början.

Nuvarande forskningskostnader har inte ingått i beräkningarna.

3. Organisationer

3.1. Myndigheterna

Statsmakten bär det övervakande ansvaret för avfallshanteringen

medan det exekutiva ansvaret ligger hos avfallsproducenterna. Han-

dels- och industriministeriet bestämmer över tidtabell och målsätt-

ningar. Handels- och industriministeriet litar i stor utsträckning

till utomstående sakkunskap för att övervaka och följa avfallsarbe-

tets framskridande.

Handels- och industriministeriet tillsatte den 20.10.1978 en arbets-

grupp med en rådgivande funktion till ministeriet att övervara av-

fallsforskningen i Finland. Arbetsgruppen publicerade sitt första

delbetänkande "Genomföring av undersökningar beträffande kärnav-

fallshanteringen11 den 25.2.1980. i betänkandet behandlas närmast

förberedande FoU åtgärder för slutförvaring av använt bränsle och



upparbetningsavfall. I betänkandet föreslås även en tidtabell för

FoU uppgifter. I detta sammanhang måste betonas, att både de ad-

ministrativa och de verkställande resurserna är mycket begränsade

i Finland, och alltför komplicerade organisatoriska strukturer

måste undvikas eftersom samma personer kan besätta olika poster.

Därför har inga nya organisationsenheter föreslagits.

Strålsäkerhetsinstitutet är det centrala organet i säkerhetsfrågor.

Det tillkommer Strålsäkerhetsinstitutet att övervaka planering och

förverkligande av avfallshanteringen. Man måste reservera till-

räckliga möjligheter för myndigheterna att låta utföra sådana

utredningar som är nödvändiga för arbetet. Ytterligare bör grund-

forskning upprätthållas på området för att garantera sakkunskap.

utvecklandet av reglementet bör ske samtidigt med den övriga ut-

vecklingen. Grundkriterierna är de allmänna strålskyddsprinciperna

samt bestämmelserna och rekommendationerna rörande de stråldoser

som kärnbränslecykeln förorsakar bland befolkningen.

3.2. Forskningsorganisationer

De forskningsinstitutet som främst deltar i avfallsarbetet är

Statens tekniska forskningscentral (VTT), Geologiska forskningsanstalten

och Helsingfors Universitets radiokemiska institut.

Målsättningen för den forskningsverksamhet som VTT bedriver rö-

rande kärnavfallets hantering och kärnbränslecykeln är att

- underlätta den nödiga teknologins inhämtande från ut-

landet

skapa, utveckla och upprätthålla sakkunskap för att

kunna bedöma olika hanteringsalternativ och -faser i

finländska förhållanden

delta i det internationella samarbetet på området som

en aktiv part.

Inom VTT är avfallsarbetet koncentrerat till reaktorlaboratoriet,

kärnkrafttekniska laboratoriet och geotekniska laboratoriet. Vissa



insatser görs även vid betongtekniska laboratoriet och metallabora-

toriet. Sammanlagt är 20-30 forskare sysselsatta med olika avfalls-

projekt.

3-4 forskares arbete vid Geologiska forskningsanstalten koncentre-

ras på regionala och lokala utredningar beträffande slutförvaring

av avfallet, tekniska grundlösningar i fråga om slutförvaret och

geologiska faktorer vid slutförvaring.

Vid Helsingfors universitet studeras specialfrågor, som t.ex.

- migration av nuklider i berg och jordarter

segregering av radionuklider i havsbottnen och sedimenten

- avfallsnuklidernas (transuraner och fissionsprodukter)

kemiska form i grundvattnet.

Arbetet i fråga om högaktiva avfall har speciellt koncentrerats

till riskanalyser vid behandling och transport av använt bränsle,

utveckling av beräkningsmodeller för slutförvaret samt kostnads-

analyser. Det kan nämnas att kostnadsanalyserna för slutförvaringen

uppgörs av VTT. Detta är en kontinuerlig process för att kunna be-

räkna avfallsproducenternas fonderingsbehov.

För att leda VTT:s avfallsprojekt har en styrgrupp tillsatts med

representanter från VTT, handels- och industriminis-eriet, Imatran

Voima Oy, Helsingfors Universitet, Geologiska forskningsanstalten,

Industrins Kraft Ab och Stralsäkerhetsinstitutet. Denna styrgrupp

fungerar även på Atomenergikommissionens begäran som dess råd-

givande organ för avfallsfrågor till slutet av år 1981.

3-3. Kraftbolagen

Imatran Voima Oy och Industrins Kraft Ab startade i

slutet av 1977 gemensamt arbete för att utgiva en rapport om av-

fallsfrågor. Rapporten "Management of radioactive waste from

Finnish nuclear power plants" utkom i juni 1978. Under rapportens

utförande konstaterades, att det fanns behov för koordinering av

forsknings- och utvecklingsarbete inom bolagen. Då det också från



statens håll ställdes krav på att uppgöra och presentera en forsk-

ningsplan, beslöt IVO och TVO i maj 1978 att grunda "Finska kraft-

bolagens kommission för radioaktivt avfall", som använder förkort-

ning "YJT".

YJT fungerar som rådgivande organ för bolagen. Till YJT hör två

representanter och en sekreterare från de båda bolagen. För att

snabbt kunna fatta beslut har bolagen utnämnt en av sina represen-

tanter från direktörsnivå.

YJT skall

koordinera forsknings- och utvecklingsarbetet inom

företagen

upprätta planer inkl. kostnadsbedömningar för forsknings-

och utvecklingsarbetena inom företagen

presentera behövliga forsknings- och utvecklingsplaner

för myndigheterna

rapportera utförda arbeten till myndigheterna

föreslå åtgärder utanför företagen.

Första planen enligt drifttillstånden sände YJT till handels- och

industriministeriet i september 1978 för 1979 års arbete. Därefter

har planer uppgjorts och rapporter avgetts kontinuerligt.

YJT har också upprättat en egen rapportserie, som sköts av

sekreterarna.

En viktig uppgift har visat sig vara koordinering av deltagande i

olika nationella och internationella forsknings- och utrednings-

projekt.



4. Forskningsprogram och finansiering av forskningen

4.1. Forsknings- och finansieringsplan

Under kärnkraftverkens igångkörningsskede bedrevs mycket litet

forskning på avfallsområdet i Finland. Å andra sidan har man kun-

nat dra nytta av forksningsresultaten från utlandet. Då behovet

av forskning på detta område har ökat betydligt, vilket framgår

ur den av handels- och industriministeriet tillsatta arbets-

gruppens första delbetänkande, kommer forskningsinsatsen att ökas

i motsvarande grad. Enligt arbetsgruppens delbetänkande betraf- '

fände forskningens finansiering, avgivet i juni 1981, är en ökning

av forskningsinsatsen oundviklig då det gäller att upprätthålla

och utveckla den nuvarande forskningsnivån och myndigheternas be-

redskap, och speciellt för att mer än hittills kunna ta del i så-

dana experimentella internationella samprojekt, som skapar den

nödvändiga grundberedskapen.

Statens andel i finansieringen föreslås öka från nuvarande 2,8 milj.

FIM till 4 milj. FIM år 1982 och till sitt realvärde förbli på

denna nivå åtminstone till år 1985. Den avsevärda ökningen av finan-

sieringsansvaret är enligt arbetsgruppen motiverad speciellt därför,

att man då kan garantera det stöd åt myndighetsfunktionerna som är

en förutsättning för kärnavfallshanteringens tidplan. Hit hänför

sig även experimentell forskning, som man på grund av de höga kost-

naderna försöker bedriva i form av internationella samprojekt.



För år 1982 är kostnadernas uppskattade fördelning på avfalls-

forskningens olika delområden i grova drag följande:

Helhetsanalyser som observerar risker 0,6 milj. FIM

och kostnader

Forskning beträffande kärnavfallsmaterial, 1,9 milj. FIM

kärnavfallsprodukter och förpackningar för

kärnavfall, utveckling av provningsmetoder

samt frigörelse av nuklider ii deponerings-

utrymmet (innefattar experimentell verksam-

het)

Migration av nuklider i deponerings'utrymmena 1,2 milj. FIM

och i geosfären (innefattar experimentell

verksamhet i internationella projekt),

evaluering av slutförvaringsställena för

kärnavfall

Kriterierna för kärnavfallets lagrings- och 0,3 m u j - FIM

deponeringsplatser samt utvecklandet av

reglementet för kärnavfall

Sammanlagt 4,0 milj. FIM

Det tillkommer avfallsproducenterna att tillfredsställa de forsk-

ningsbehov som nämns i den av handels- och industriministeriet

tillsatta arbetsgruppens första delbetänkande, samt att uppnå de

mål som uppställts i tidigare föreslagna program. Handels- och

industriministeriets arbetsgrupp för kärnavfall har uppskattat

att kraftbolagens andel till sitt realvärde i medeltal skulle vara

c. 7 milj. FIM/år ända till år 1985. På basen av "Finska kraftbolagens

kommissions för radioaktivt avfall" (YJT) forskningsprogram för

år 1981, har följande siffror föreslagits för år 1982:
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Allmän klarläggning och koordination av 0,6 milj. FIM

avfallshanteringen

Reaktoravfallet samt kraftverkens 3' 9 milj. FIM

avveckling

Använt bränsle 2,5 milj. FIM

Sammanlagt 7,0 milj. FIM

Ovannämnda siffror inkluderar bolagens egna forskningsinsatser,

de beställningsundersökningar som utförs i de olika forsknings-

instituten samt deltagandet i internationella forskningsprojekt.

4.2. YJT-program

Redan före 1979 hade kraftbolagen utfört ett visst forsknings- och

utvecklingsarbete. I det följande beskrivs dock endast YJT-program.

Den årliga volymen har varit

1979 (rapport) 2,7 milj. FIM

1980 (rapport) 4,8 milj. FIM

1981 (program) 6,1 milj. FIM.

I bilagorna 1, 2 och 3 har arbetenas indelning närmare beskrivits.

Enligt nuvarande planer kommer den årliga volymen att vara minst

på samma realnivå som år 1981. Hantering av använt bränsle kommer

dock sannolikt att få en större del av resurserna än nu. För

reaktoravfallets del är huvudmålet i kommande program att få

tillräckligt resultat för att kunna fatta beslut om åtgärder

senast 1985.
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5. Sammanfattning

Då den första kraftverksenheten började sin verksamhet först år

1977, är också mängden av radioaktiva avfall, som hittills produce-

rats i Finland, tämligen liten. Det finska kraftverksprograiranet är

också av ringa omfattning i jämförelse med de stora kärnkraftspro-

ducenternas. Därför är det inte förnuftigt att utveckla en egen

tsknologi för avfallshanteringen. Mot den ovannämnda bakgrunden

kan man konstatera, att nuvarande organisationer fungerar tillfred-

ställande och att utförda program har varit tillräckliga. Det finns

inget skäl att tro, att man inte kunde sköta avfallshanteringen

också i framtiden rättidigt på ett säkert sätt.

Vad gäller lagstiftning och speciellt finansiering av avfalls-

hanteringens framtida kostnader, kan till och med konstateras, att

Finland i detta avseende internationellt sett håller sig väl framme

med hänsyn till kärnkraftprogrammets tidplan.



YJT BILAGA 1

SAMMANDRAG AV DE ANVÄNDA FORSKNINGSRESURSERNA AR 1979

Forskningsobjekt Totala kostnader

(i 1000 FIM)

Reaktoravfall

- hantering och lagring

- slutdeponering

Använt bränsle

- hantering och lagring

- slutdeponering

IVO TVO Totalt

1581

(1245)

(336)

183,5

(183,5)

( - )

572,5
(221)

(351,5)

403,5

(240)

(163,5)

215

587

Totalt 1764,5 976 2740,5

Är 1979 t o t a l t c i r k a 2 , 7 m i l j . FIM



YJT Щ
SAMMANDRAG AV DE ANVÄNDA FORSKNINGSRESURSERNA ÄR 1980SRES BILAGA 2

Forskningsobj ekt

Planering och koordinering
av forskning

Reaktoravfall
- alternativ och kostnader

- hantering och transport
- mellanlagring
- slutdeponering

Decommission

Använt bränsle
- alternativ och kostnader

- hantering och transport
- mellanlagring
- slutdeponering

Egen arbets-
insats

IVO

12,4
33,4
(7,6)

(5,2)
(3,9)
(16,7)

1,1

1,2

(1,2)
-
—

(manmån)

TVO

15,6

25,5
(0,6)

(1,6)
(3,6)
(19,7)

0,8

19,5
(3,6)

(3,3)
(5,3)
(7,3)

Forskningsanstalt-
erna (i
1)

IVO

—
126,5
—

(70)
-
(56,5)
-

75
-

(75)
-
—

1000 FIM)

TVO

—
232
(30)

(139,5)
-
(62,5)
-

299,5
(10,5)

(55)
(77)
(157)

övriga
nåder
FIM)

ITO

63,5
1293,2
••

,(417)
T
(876,2)
-

—
-

_
-
—

kost-
(i 1000

TTO

805,5

—

—
(805,5)
-

219,4
(5)

(1,4)
(213)

Totala kostnader
(i 1000

IVO

249,5
1926,2

16,5

93

FIM) 2)

TVO

234
1420

12

811,4

Totalt

483,5
3340,7

28,5

904,4

TOTALT AR 1980 , 48,1 61,4 206,5
(manmån) (manmån)

531,5 1356,7 1024,9 2235,2 2477,4 4762,6

1) Uppskattade kostnader 1.1...31.12.1980 enligt använd arbetsinsats

2) 1 manmånad = 15 000 FIM

Är 1980 totalt cirka 4,8 milj. FIM



YJT w w

KRAFTBOLAGENS FORSKNINGSPROGRAM ÄR 1981 - SAMMANDRAG BILAGA 3

Forskningsobjekt

Planering och koordinering
av forskning

Reaktoravfall
- alternativ och kostnader

- hantering och transport
- mellanlagring
- slutdeponering

Decommission

Använt bränsle
- alternativ och kostnader

- hantering och transport
- mellanlagring
- slutdeponering

Egen arbets-
insats (man-
mån)

IVO

15

43,2
(4)

(5,8)
(5)
(28,4)

3

2,2

(2,2)

TVO

15

18,2
(1)

(1,2)
(4,5)
(11,5)

1,5

17,5
(3,2)

(1,2)
(5,3)
(7,8)

Forsknings -
anstalterna
(i 1000 FIM)

IVO

445

(170)
. (50)
(225)

10 .

150

(150)

TVO

310

(100)

(210)

10

525
(35)

(20)
(160)
(310)

övriga
nåder
(i 1000

IVO

50

1190

(300)

(890)

kost-

FIM)

TVO

50

400

(400)

900

(900)

Totala kostnader
(i 1000 FIM) 1)

IVO

312,5

2391

62,5

188,5

TVO

'312,5

1028,5

36,25

1731,25

Totalt

625,0

3419,5

98,75

1919,75

TOTALT AR 1981 63,4 52,2 605

(manmån) (manmån)
845 1240 1350 2954,5 3108,5 6063

1) 1 manmånad = 17 500 FIM Ar 1981 totalt cirka 6,1 milj. FIM
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1. INTRODUCTION

Management of low-intermediate-level wastes i s an area of r ising

interest to practically a l l Member States of the IAEA having ac t iv i t i e s

in the nuclear f ield, in par t icular to those which are producing

elect r ic i ty and heat by u t i l i z a t i on of nuclear energy. This fact

reflects the Agency's a c t i v i t i e s in the entire waste management field as

well [1] . The most important character is t ics for low-intermediate-level

wastes are the relat ively large volume and variety of different waste

forms.

Several multinational or international studies [2,3] have recently

been made concerning the amount ( i . e . , volume and radionuclide content)

of wastes from nuclear power and i t s fuel cycle. The ranges of the

figures presented on the low-intermediate waste arisings are rather wide,

which ref lects the various operational h is tor ies and conditions of

nuclear f a c i l i t i e s , as well as the efficiency of waste treatment systems.

Reactor operation produces the dominant volumes of

low-intermediate-level waste within the nuclear fuel cycle, if wastes

from ore mining and milling are excluded, but decommissioning and

decontamination waste may be expected to become more significant in

decades to come as reactors are taken out of service.

The use of radionuclides in medicine, industry and universi t ies and

the operation of nuclear research establishments may also result in

relatively high volumes of low-level waste, which are in some countries

comparable to those produced in commercial power reactors, e.g. in the

US [4].
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As the term "low-intermediate-level" waste covers a wide range of

solid, liquid and gaseous wastes, various classification systems are used

in various countries and institutions depending on the prevailing local

conditions and the purpose of classification e.g. for waste collection,

treatment, conditioning, transportation, underground disposal, sea

disposal.

The International Atomic Energy Agency uses the term "low-level"

waste for wastes which, because of the radionuclide content, do not

require shielding or remote operation and the term "intermediate-level

waste" for those wastes which require shielding or remote operation but

l i t t le or no provisions for heat dissipation during normal handling and

transport.

Management of low-intermediate-level radioactive wastes is based on

an established technology proven in practice. Nevertheless, there is a

continuous motivation for further technical improvements and research

work is progressing with a particular view to improve safety and economy.

The implementation of practical solutions are dependant on

regulatory and policy issues, many of which are under further

consideration.
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2, CURRENT ISSUES

2.1 Regulatory and policy issues

There are many regulatory and policy aspects which are undergoing

further development or s t i l l need to be solved. The major issues may

include the following:

A formal policy and strategy for long-term waste management,

including the definition of responsibil i t ies in waste management and

the disposal mode.

0
- The establishment of a set of c r i t e r i a performance standards,

measures of performance, goals and objectives as well as codes of •

practice for the entire waste management systems. This would include

e.g., c r i t e r i a for waste conditioning and underground disposal,

9 criteria for alpha waste and, possibly, the definition of de-minimis

levels.

- The formulation of general criteria for decommissioning.

- The establishment of the related regulatory framework including an

interpretation of the application of the ICRP recommendations

(optimization procedure) over long periods of time.

2.2 Technical issues

There exists a vast amount of practical experience on the treatment

of low-intermediate-level waste. Thus, one important task is an

effective utilization of the existing information. Concerning the

™ underground disposal of wastes the information and experience available

is more restricted and in respect to some central technical problem areas

rather site specific, which does not offer optimum conditions for

ф technology transfer.

The technical issues of high current interest in the management of

low-interraediate-level waste are the following [5,6]:

To make provisions of an adequate technical background for selection

and implementation of a waste management system including disposal.

This task demonstrates clearly the close inter-relationship between

technical and policy/regulatory issues. At present many countries

that are using nuclear power or are embarking on nuclear programmes

have significant activities to investigate suitable waste management

systems and repository s i tes .
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Optimization of safety and economy within the waste management

system. The individual management steps and different treatment

methods should be evaluated on the basis of safety, i.e.,

conventional and radiological safety.

This includes the assessment of individual waste management steps on

the basis of safety and economy. Safety would involve both

conventional industrial safety as well as radiological safety.

The remarkable increase in waste management costs as well as the

often substantial differences of cost figures between different

power plants give a strong motivation for careful economic

evaluations and optimization of the management system.

Integration of individual waste treatment techniques and

harmonization of the system in matching together the different

management steps, conditioning, transportation, storage and disposal.

Development of treatment techniques for specific types of wastes

e.g., spent ion-exchange resins, decontamination and decommissioning

wastes, wastes arising in accident situations, wastes containing

long-lived radionuclides.

Volume reduction is one of the key issues in the treatment of power

plant wastes at present. This implies first of all dry solid

low-level wastes, but reduction of volume or decrease of production

of other types of wastes is in rising interest. Traditionally,

volume reduction refers to measures to remove nonradioactive

material, such as water, air and combustible organics, from the

radioactive constituents in order to reduce the volume of waste

requiring disposal. The processes used for dewatering of wet wastes

are primarily evaporation and dehydration. The latter can be

classified as an advanced technique for power plant waste but of

high potential interest. Compaction is the technique primarily used

for the removal of air from solid waste. It is an established

technique and the recent experiences in utilizing high pressures

100 T are very promising. Incineration and chemical destruction

remove primarily the combustible organics but water and air can also
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be removed as a side effect. In principle, incineration is the most

affective volume reduction technique, which i s primarily applied for

dry solid waste but which can be very efficient for wet wastes as

well. In spite of the wide experience gained by running various

incinerators for radioactive waste in many countries, the technology

for thermal and chemical destruction can 3 t i l l be classified to some

extent as a technology which i s in a stage of development. This

fact is underlined by the variety of different types of systems in

use or under development. The major technical problems are related

to off-gas treatment, construction materials, ash treatment and to

certain aspects in the process.

Decontamination and reuse of equipment or recycling of the bulk

material, leaving only the contaminants to be disposed of as waste,

can remarkably aid an effective waste management and vol.me

reduction programme. This philosophy will be of increasing interest

in the future, as it best meets the postulation of necessities.

Development of waste conditioning methods, which includes

immobilization of fluid wastes. None of the immobilization

techniques in common use i s without problems. Therefore, it has

also been suggested to look for substitutes for traditional

immobilization, such as high integrity containers. New advanced

methods for immobilization have also been developed and positive

features have been reported to them. But the practical experience

is in general rather restricted.

The characterization of conditioned waste form in an appropriate

standardized manner is an area under development as well. In

particular, there is said to be a need for a more quantitative

overall evaluation of the conditioned waste forms including their

long-term stability [7].

Underground disposal is considered to be the most feasible method

for safe disposition of nuclear wastes. Consequently, the main

disposal options for low-intermediate-wastes would be emplacement in

rock cavities and shallow ground burial. These options necessitate
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a thorough understanding and an adequate control of water movement

and dispersion. This implies both ground and surface water and i t

is at present a very site specific task requiring for example

measurement of hydrodynamic dispersion characteristics. Further

technical issues of high relevancy are

knowledge on the chemical physical parameters and phenomena on

radionuclide migration, the interaction of waste with i ts

surrounding in the repository and the long-term behaviour of waste

in long-term, repository design, monitoring and surveillance of

repository site, consequent performance evaluation, development of

predictable capabilities.

Г

Safety assessments are important over the whole waste management

systems as well as in every phase in disposal system development.

The task is under a continuous development. The methodology seems

to be already quite mature but the practical performance of safety

assessments requires an interdisciplinary approach including careful

consideration and clarification of a number of relevant factors.
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3. THE IAEA'S RESPONSE

The overall objective of the IAEA's programme on radioactive waste

management i s to review and disseminate information and develop guidance

for Member States on the safe management for radioactive wastes in order

to ensure the protection of man and his environment. Handling, treatment

and disposal of low- and intermediate-level waste from different sources,

in part icular from nuclear industry, is an essent ia l part of this

programme, which necessarily implies considerations of local, regional

and world-wide dimensions as well as short-term and long-term aspects.

Significant development in the field of management of low-

intermediate-level waste has taken place during recent years and

consequently the IAEA publications are being updated, (see Table I ) . The

major programme components of the IAEA ac t iv i t i e s are at present:

1) handling and treatment of radioactive wastes

2) underground disposal of radioactive wastes

3) environmental aspects of the nuclear fuel cycle

To fulf i l i t s functions, the IAEA is able to use i t s well established

mechanisms in international collaboration, which includes the holding of

conferences, symposia and seminars, establishment of Technical

Committees, Advisory Groups, Coordinated Researach Programmes, e t c . In

this context i t should be mentioned that the IAEA plans to organise a

conference on radioactive waste management in 1983.

3.1 Handling and treatment technology

Considerable developments have taken place during the recent years

concerning treatment and conditioning techniques of different types of

low-intermediate-level radioactive waste. Previous IAEA publications in

these subjects are, therefore, being up-dated with a view to issuing

documents on the treatment of various types of wastes - solid waste,

liquid waste, gaseous waste, waste from power plants , conditioning of

waste concentrates, waste from mining and mi l l i g. This also includes

aspects of alpha-bearing waste management.
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3.1.1 Solid wastes

For the replacement of the ear l ier IAEA Technical Reports Series

No. 106, an extended and updated new report was made under tne t i t l e

"Treatment of Low- and Intermediate-Level Solid Radioactive Wastes". The

essential subject dealt with in the report i s the volume reduction of

solid waste [4 ] . It was concluded that there are two principle ways to

reduce the volume of radioactive waste:



TABLE I SUMMARY OF DOCUMENTS RESULTING FROM IAEA-ACTIVITIES
RELATED TO THE MANAGEMENT OF LOW-INTERMEDIATE-LEVEL RADIOACTIVE WASTES

DURING 1978-1981

YEAR
OF

TITLE AND TYPE OF PUBLICATION ISSUE REMARKS

I. Handling and Treatment of Wastes
at Nuclear Facil i t ies

Vtaste from_mining_ and_ ™il.li.n£

1. Current Practices and Options for 1981 Code of Practice
the Stabilisation of Uranium Mill (in press) on Management of
Tailings (Technical Reports Waste from Mining
Series) and Milling of

Uranium Ores
(SS No, 44 issued
1976)

W_aste_ £ _ £ i i ^
«id_ Fuel_Fabricaj: ion

2 . Management o f Wastes from the 1981
Ref in ing and Conversion o f Uranium
Ore Concentrate of Uranium
Hexaf luor ide (IAEA TECDOC 241)
Treatment o_f_Low2lntermediate-

Wast£

3. Handling of Tritium-Bearing Wastes 1981 Activity continued
(Technical Reports Series 203) within a

Coordinated
Research Programme

4. The Conditioning of Low- and 1981/82 Will replace old
Intermediate-Level Radioactive Wastes reports on bitumi-
(Technical Reports Series) nization and

treatment of waste
concentrates
(TRS No. 82 & 116,

issued 1966 &
1970)

5. Treatment of Low- and Intermediate- 1981 Will replace TRS
Level Solid Radioactive Wastes, No. 106 (issued
(Technical Reports Series) 1970)

Wast<ä frrom_Nuclear_Power_Plantjä

6. On-Site Management of Power Reactor 1979
Waste, Proceedings of an NEA/IAEA
Symposium, Zurich 1979 (published
by NEA)
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TABLE I Cont'd

YEAR
OF

TITLE AND TYPE OF PUBLICATION ISSUE REMARKS

7. Guide to the Safe Handling of Radio- 1980 This act iv i ty i s
active Waste at Nuclear Power continued with cha
Plants (Technical Reports Series preparation of a
No. 19«) Code or Practice

on Management of
Radioactive
Wastes from
Nuclear Power
Plants

Ö, Management of Spent Ion-Exchange 1981 Activity continued
Resins from Nuclear Power Plants within a
(IAEA-TECDOC 238) Coordinated

Research Programme

Ite^ommiss^ioning and_

9. Decommissioning of Nuclear 1979
Facilities, Proceedings of
Symposium, Vienna 1978

10. Factors Relevant to the 19Ü0
Decommissioning of Land-Based
Nuclear Reactor Plants (Safety
Series No. 52)

11. Decontamination of Operational 1981
Nuclear Power Plants (IAEA
Technical Document)

Aljrtui-Bearing Wast£

12. Management of Alpha-Contaminated 1981
Waste, Proceedings of an IAEA/CEC
Symposium held in 1980

Ga£eou£ Wast£ Management

13. Management of Gaseous Waste from 1980
Nuclear Facilities, Proceedings of
IAEA/NEA Symposium 1980

14. Separation Storage and Disposal 1980
of 85кг (Technical Reports
S e r i e s No. 199)
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TABLE I Cont'd

YEAR
OF

TITLE AND TYPE OF PUBLICATION ISSUE REMARKS

15. Radioiodine Removal in Nuclear 1980

Facilities (Technical Reports

Series No. 201)

16. Retention of Gaseous Radionuclides 1981/82
from Nuclear Power Plants under
Normal and Accident Situations
(Technical Reports Series)

17. Retention of Semi-Volatile Radio- 1981/02
nuclides at Nuclear F a c i l i t i e s
(Technical Reports Series)

II. Underground Disposal of Radioactive Waste

18. Underground Disposal of Radioactive 1981

Wastes: Basic Guidance (Safety

Series No. 54)

19. Shallow Ground Disposal of Radio- 1981

active Wastes: A Guidebook (Safety

Series No. 53)

20. Site Investigations for Repositories 1981

of Solid Waste in Shallow Ground

(Technical Reports Series)

21. Safety Assessment for the Underground 1У81

Disposal of Radioactive Waste (in press)

Safety Series Report

22. Underground Disposal of Radioactive 1980

Wastes (Proceedings of an IAEA/NEA

Symposium 1979)

III. Marine Environmental Protection/Disposal of Radioactive Wastes into

the Sea

23. Impacts of Radionuclide Releases 1981

into Marine Environments,

Proceedings of IAEA-OECD/NEA

Symposium, Vienna 1980

24. IAEA Revised Definition and Recom- 1978

mendations of 1978 Concerning

Radioactive Waste and Other Radio-

active Matter

(INFCIRC/205/Add.I/Rev. 1)
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TABLE I Cont'd

YEAR
OF

TITLE AND TYPE OF PUBLICATION ISSUE REMARKS

25. The Oceanographic Basis of the IAEA 1978
Revised Definition Concerning High-
Level Waste Unsuitable for Dumping at
Sea (IAEA TECDOC 210) t

26. The Radiological Basis of the IAEA 1978
Revised Definition and Recommenda-
tions concerning High-Level Waste
Unsuitable for Dumping at Sea (IAEA
TECDOC 211)

27. De-Minimis Levels for Dumping of 1980/81
Waste not Requiring Special Permits
(IAEA TECDOC)

28. Packaging of Radioactive Waste for 1980/81
Dumping at Sea (IAEA TECDOC)
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a) to decrease the waste production

b) to concentrate the ac t iv i ty into the smallest volume possible.

The former i s an ambitious objective and i s possible through

improvements to waste management planning, plant operations,

administration and discipline in waste production a c t i v i t i e s . Also by

more efficient use of existing technology in the field of decontamination

ar t ic les this can be recirculated and reused. The second is a pure

technical problem, solutions to which have been described in the report .

The activity in solid waste may be concentrated into a smaller volume by

compaction, combustion or decontamination techniques. Each of the

techniques has i t s advantages and res t r i c t ions ; thus well planned waste

treatment centres should include a l l three. The document will be issued

in a Technical Reports Series in 1981.

3.1.2 Liquid waste

The ea r l i e r Agency publications on low-intermediate-level liquid

waste treatment, Technical Reports Series Nos. 78, til, and 89, will be

updated and amended. Thus, a report enti t led "Treatment of Low- and

Intermediate-Level Radioactive Liquid Wastes" i s under preparation. The

purpose of that document i s to provide the potential users with

comprehensive information and recommendations on the subject. This

information should be based on sound, practical experience but also

information on the development of new and improved treatment methods will

be mentioned. An IAEA Technical Committee meeting will be convened on

the subject in Autumn 1981, and the document i s planned to be published

as a Technical Report in 1983 [1] . Another act iv i ty is paying at tent ion

to the handling of tritium-contaminated effluents and wastes within the

ongoing Co-ordinated Research Programme, and experience will be exchanged

as well as research work being promoted on concentration, removal,
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treatment, storage and disposal of tritium or tritiated wastes.

3.1.3 Gaseous wastes

Management of gaseous wastes will continue to be of part icular

importance in protecting the environment from airborne radionuclide

releases both under normal and accidental conditions at nuclear

f a c i l i t i e s . The techniques for removal of Kr, H, iodine and other

airborne radionuclides from reprocessing plants and from off-gases from

nuclear power plants were subject to review by several Technical

Committee meetings and an IAEA/NEA Symposium held in February 1980; see

the publications in Table I .

3.1.4 Conditioning

Conditioning of radioactive wastes to a suitable form for

storage, transport and disposal has been one of the central themes in

several IAEA symposia and meetings, and consequently the subject of

different publications. In order to collect and update information

presented in several Technical Reports Series, in particular, No. 82,

"Treatment of Low- and Intermediate-Level Radioactive Waste Concentrates"

and No. 116 "Bituminization of Radioactive Wastes", with the help of

several experts a new report was compiled entitled, "Conditioning of Low-

and Intermediate-Level Radioactive Wastes ".

After a thorough review of solidification processes in current use

or under development as well as the properties of immobilized waste forms

with a view to the subsequent management steps, viz., packaging, storage,

transport and disposal, the report concludes:

"There is a need for a more quantitative overall evaluation of the

conditioned waste forms including their long-term stability. Both

the evaluation of further developments and the establishment of

quality assurance for existing processes would benefit from

appropriate standardized testing methods, coupled with consistent

reporting methods. Nevertheless, it is evident now that most

immobilized waste forms can constitute one of the series of

significant barriers to radionuclide migration required for
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effective waste disposal,"

The report will be published in 1982 [7] . A Symposium on Conditioning of

Radioactive Wastes for Storage and Disposal will be held in June 1982 in

the Netherlands.

3.1.5 Waste from nuclear power plants

A report has just been published as an IAEA Technical Document

ent i t led , "Management of Spent Ion-Exchange Resins from Nuclear Power

Plants", The report describes the currently available processes, methods

and technologies for treatment and conditioning of spent ion-exchange

resins from nuclear power plants . The report has a relat ively extended

chapter on economic aspects. I t discusses the economic factors

associated with the management of spent ion-exchange res ins . In order to

i l l u s t r a t e how the factors discussed enter into an evaluation, a

hypothetical example case study was carried out for selection of the most

cost effective approach for the res in conditioning and packaging. I t i

underlined that the economic factors must be considered in the context of

plant and country specific circumstances. Among the concluding

statements in the report are the following:

- The development of new methods for treatment of spent ion-exchange

resins could be advantageous; however, an urgent need for this does

not ex is t .

The knowledge about the behaviour of spent ion-exchangers and of the

final products made from them i s not yet suff icient . This i s

especially true for the long-term behaviour. The methods of

investigation should be improved and standardized Id].

As research and development work on this subject i s proceeding in

many countries to improve the systems for managing spent ion-exchange

resins, in par t icular in connection with the operation of nuclear power

plants, the Agency also started a Co-ordinated Research Programme on the

Treatment of Spent Ion-Exchange Resins in 1979. Within the programme a

meeting was held in Summer 1980 and the next one will take place in

Autumn 1981.

Based on the resul ts of this programme, i t i s planned to update the

present document, and issue i t as an IAEA Technical Report.
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The current waste management practices at nuclear power plants were

discussed at an IAEA/NEA symposium in 1979 in Zurich (No. 6 in Table 1)

and those have been reviewed in the recent IAEA Technical Reports Series

No. 198, (No. 7 in Table I ) . This guide defines the aims and objectives

of waste management at nuclear power plants . The guide discusses the

responsibi l i t ies of the regulatory author i t ies , the design considerations

of waste management systems and the source and character is t ics of wAste,

Present techniques for t reat ing, conditioning, storing and disposing of

gaseous, liquid and solid wastes on and from the s i te were summarized,

and a consensus of good practice in waste manageme .t based on current

knowledge and experience was given.

In October 1981 the IAEA will hold a seminar on the management of

radioactive waste from nuclear power s ta t ions . The main objective of the

seminar is to transfer the experience and know-how gained in the most

developed countries to teams i n i t i a t i n g ac t iv i t i es in this field and to

provide an opportunity to sc ien t i s t s involved in waste management from

nuclear power plants to exchange information and discuss the specific

problems in every country. Emphasis will be placed on systems and

individual techniques for the treatment of effluents to minimize the

radioactive releases in order to protect the public, and on the handling

and conditioning of the waste for storage and dispos.il.

Lastly, a summary of the information on waste management at nuclear

power s ta t ions, taking into account the special requirements for

countries with developing nuclear power programmes, will be compiled in a

Code of Practice on safe management of radioactive waste from thermal

nuclear power p lants , the preparation of which will be ini t iated in 1982.

3.1.6 Decontamination and decommissioning waste

A joint IAEA/NEA symposium on decommissioning of nuclear

fac i l i t i e s was held in 1978 and several meetings have been convened.

After considering the existing experience discussed, the information

collected was published as a Safety Series Report "Factors Relevant to

the Decommissioning of Land Based Nuclear Reactors" [9] . The report

recognized three basic stages of decommissioning: 1) storage with

surveillance, 2) restr ic ted s i t e release and 3) unrestricted s i t e use. A

Technical Document ent i t led, "Decontamination of Operational Nuclear

Power Plants" i s in print (No. 11 in Table I ) . In 1982, there will be a
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review and exchange of information on methods and techniques for

decontaminating nuclear facilities and the management of wastes from

decontamination and decommissioning activities. As a result of this

review a technical report is expected to be published.

3.1.7 Waste from mining and milling

The present practice in the management of waste from the mining

and milling of uranium and thorium ores is described in the IAEA Code of

Practice published in 1976. The safe management and retention of uranium

mill tailings was given further consideration in Advisory Group

meetings. The environmental impact of radium released from mill tailings

and other sources is being studied by a Coordinated Research Programme on

the Source, Distribution, Movement and Deposition of Radium in Inland

Waterways and Aquifers. A Symposiun on Management of Wastes from Uranium

Mining and Milling will be held in Albuquerque, USA in May 1982.

3.2 Underground disposal of low-intermediate level waste

The Agency launched in 1977 an integrated programme on the

underground disposal of radioactive waste, ranging from disposal in

shallow ground and rock cavities to deep geological disposal. The

objectives of the Agency's work in this field are to develop a series of

technical reports and guidelines, addressing for these disposal options

five major areas: 1) generic activities including regulatory activities,

safety assessments, basic guidance and criteria; 2) investigation and

selection of repository sites 3) waste acceptance criteria 4) design and

construction of repositories and 5) operation, shutdown and surveillance

of repositories.



TABLE II. TENTATIVE RELATIONSHIP OF PREFERRED DISPOSAL OPTIONS AND RADIOACTIVE WASTE
CATEGORIES

Disposal options

Emplacement in
deep geological
formations0

Emplacement
in mines
or cavities*1

Emplacement
at shallow
depths

Dry'

Wetb

Dry*

Wetb

Dry«

Wetb

Injection of self-
solidifying fluids into
Induced fractures in low-
pcrnieuhilily strata

LI<|uUI Injection
Into deep, permeable
formations

WASTE CATEGORY

High-level,
long-lived

Solid, Immobilized,
packaged,spaced
for heat dissipation

As above; possibly
with more
engineered barriers

Nut recommended

Intermediate-level,
long-lived

Low-level,
long-lived

Solid, immobilized,
packuged

As above; possibly
with more engineered barriers

Possible, depending
on circumstances

Nut recommended

Not recommended

Not recommended

Not recommended

Not recommended

May be possible
with adequate demonstrated technology

and certain rndionuclldes

May be possible
with adequate demonstrated technology

and certain radionuclides

Intermediate-level,
short-lived

Low-level,
short-lived

Applicable, but may be
more stringent than necessary4

Solid, may be
packaged e

Solid, immobilized,
packaged e

Solid, Immobilized,.
packaged

Possible; immobilized,
packaged, with more
engineered barriers

Solid, may be Immobil-
ized or packaged

Possible; solid, Immobil-
ized or packaged, with"
more engineered barrjen

Applicable with
appropriate technology

Applicable with
appropriate technology

I

00

a
b
с
d

Geological environments naturally isolated from moving groundwäter.
Geological environments with some movement of groundwater. '
Repository excavated especlnlly Гог the disposal of radioactive weites.
The mine or cavity may have resulted from natural processes or from extraction of minerals, or may be excavated especially for disposal
of radioactive wastes. !
Mny be preferred for countries with undesirable geologlcol conditions at shallow depths.
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One of the first documents in the direct interest of

low-intermediate-level waste disposal was the recently published Safety

Series Report No. 54, "Underground Disposal of Radioactive Waste: Basic

Guidance". This report is an overview document for the series of IAEA

reports dealing with underground waste disposal; various aspects and

various options, which will be prepared in the next few years.

Table 2 summarizes the relationship of preferred underground

disposal options and radioactive waste categories. The preferred options

for underground disposal of solid low-intermediate-level waste are

emplacement in mines or cavities, i . e . disposal in rock cavities, or

burial at shallow depths. These two options have priority in the

Agency's activities in the coming years, although the other options will

receive attention as well.

The IAEA has also started the preparation of a document entitled,

"Basic Criteria for Underground Disposal of Radioactive Wastes". The

report will provide a qualitative overview for mainly basic safety

related criteria to be applied in different stages of the repository

development. It will contain the basic criteria for the three important

underground disposal options, viz. for disposal of long-lived high-level

wastes into deep, continental geological formations, and low- and

intermediate-level wastes into shallow ground and in rock cavities.

3.2.1 Emplacement in mines or cavities

The first document in a series dealing with the subject will be

"A Guide to Disposal of Low- and Intermediate-Level Radioactive Solid

Wastes in Rock Cavities". In this document waste disposal in rock

cavities refers to emplacement of low- and intermediate-level solid

radioactive wastes in different kinds of cavities located at various

depths, e.g. natural caves, abandoned mines and other types of cavities

as well as specially excavated cavities. Different types of host rocks

and geologic formations are considered. The guidelines are sufficiently

general to cover a broad variety of hydrogeological, environmental and

sociological conditions.

A wide variety of low- and intermediate-level radioactive wastes are

part of the scope of this document. Disposal of high-level long-lived

wastes as well as gaseous and liquid wastes are excluded.
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The reports which will be published in 1982 will be followed with

specific documents on site investigations; design and construction;

operation, shutdown and surveillance; satety assessments.

3.2.2 Shallow ground disposal

Safety Series No. 53 was published in Spring 1981 under the

t i t l e , "Shallow Ground Disposal of Radioactive Wastes: A Guidebook". It

is stated in the document e.g., that shallow ground disposal can provide

the required isolation for reasonable time periods, but these will be

short compared to the time periods covered by deep geological disposal

since the waste is accessible to intrusion by man and to natural

processes. Consequently, shallow ground disposal should be considered as

a suitable disposal method only for wastes that decay to acceptable

levels within a period of time for which institutional control of the

repository site can be reasonably expected to continue. Quantitative

definitions of acceptable levels and time periods are difficult to make

and need to be developed by national regulatory authorities, possibly

with the assistance of international organizations.

In the context of this guidebook, shallow ground disposal refers to

the emplacement of radioactive waste, with or without engineered barriers

above or below the ground surface, where the final protective covering is

of the order of a few metres thick. The guidebook outlines the factors

related in different steps of the disposal activity about which a series

of specific documents will be made. The first of these specific

documents, viz. "Site Investigations for Repositories for Solid

Radioactive Wastes in Shallow Ground" will be issued this year.

This report provides an overview and technical guidelines for

investigations on a national level, that are needed for the selection and

confirmation of a repository site that will provide adequately safe

performance for disposal of low-level and short-lived solid radioactive

wastes. It also provides basic information on technical activities to be

undertaken and on techniques that are available for such investigations

in the various steps for selecting suitable sites.

The report is based on the use of available technology for site

investigations and the technical information presented has been made

sufficiently general to cover a broad range of situations. However,

modifications may be necessary to reflect local conditions; on the other

hand, while most major considerations are believed to be included, they

are not expected to be all inclusive.
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3.2.3 De minimis quantities

Within the IAEA's underground disposal programme one task i s to

consider de minimis quantities of radioactive wastes that might be

disposed without special requirements into the terrestrial environment.

It is intended to prepare a technical document on the subject.

Therefore, an Advisory Group has just been convened from 7 to 11

September 1981.

The envisaged document will present an attempt to quantification of

de minimis levels of concentrations or quantities for disposal of solid

radioactive materials into the terrestrial environment. It also gives

some guidance on how these de minimis levels can be derived. The only

radioactive materials, which will be covered in the document are solid

radioactive wastes of such very low activity that they may be considered

non-radioactive from the regulatory point of view.

3.2.4 Safety assessments

Safety assessments are necessary to estimate the expected

performance of a considered underground disposal system compared to

safety criteria, both for the operational and post operation i phases,

and to identify the potential significance of possible improvements of

the system. They are important in every phase in system development:

system selection; site confirmation; repository design, construction,

operation, shutdown and sealing, and licensing processes relevant to

these phases. Safety assessments are a tool to predict the probable

consequences of a waste repository. Safety assessments proceed from

generic to site specific studies.

The Agency is preparing a series of documents on safety assessment.

The first document is a Safety Series Report: "Safety Assessment for the

Underground Disposal of Radioactive Waste". It introduces and discusses

in a general manner approaches and areas to be considered in making

safety assessments. The document will be followed by more specific

reports on safety analysis on e .g . , shallow ground burial (and in rock

cavities).

The report states e .g. , "Several types of occurrences could lead to

release of radionuclides and in some cases enhance such releases. To

analyse the release scenario, i t i s necessary to identify the phenomena

which are relevant.".
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When choosing these phenomena it is useful to have a check list. A

suggested check list is presented in reference [10]. The report

describes briefly the methods for analyzing release scenarios, -

deterministic analyses and probabilistic analyses - and procedures for

performing safety assessments. The interdependance of different phases

of waste disposal or even management are underlined in the report.

3.3 environmental aspects of nuclear energy

The increasing industrial use of nuclear power for electricity

production has manifested various questions regarding its long-term

environmental impacts. These include the consequences from: (a) actual

or potential radioactive emissions into the atmosphere and surface

waters, including its local, regional and global aspects as part of air

and water protection; (b) the continued use and expected increase of

dumping operations of the low-level solid wastes into the sea and direct

releases of liquid effluents into coastal waters; (c) trie disposal of

radioactive waste on land; (d) the increasing activities in mining and

milling of uranium ores. Most of these questions are primarily of local

interest and are within the responsibility of the appropriate national

authorities. They become of truly international concern when

transboundary effects are involved or international water might be

affected. All these areas are reflected in the Agency's programme.

Principles for establishing limits for the release of radioactive

materials into the environment that are based on the ICRP

recommendations, were published by the Agency in 1978 (Safety Series

No. 45). These will be followed by information on specific areas such as

pathway models and data for the environmental transfer or radionuclides

to man and procedures for establishing release limits. All these IAEA

documents are developed for use by the appropriate national authorities.

They may, however, also form a basis for bi- or multilateral

considerations where transboundary aspects are concerned.

Radioactive components in long-range transboundary air and water

pollution, which are generally at present insignificant when compared to

pollutants of other origins, might however become of growing concern at

least in some regions in the world with the increasing use of nuclear

power. The concerns involved in the release of long-lived radionuclides
у5 1Д 129

into the environment, such as Kr, C and I, and their

regional and global radiological significance are of particular interest

to the future work of the Agency.
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3.3.1 Sea disposal of radioactive waste and marine environment

protection

Disposal of radioactive wastes into the sea has been practised

for many years by several countries. Solid, low-level waste may be

dumped into the deep ocean under the provisions of the London Convention

on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other

Matter and the Supplementary Requirements established by the IAEA. This

Convention entrusted the Agency with the responsibili ty of defining

"high-level" waste unsuitable for dumping into the deep ocean and for

making recommendations in case of dumping of wastes not coining under th i s

definit ion. The Agency's Definition and Recommendations have been

effective under the Convention since 1978. "High-level" radioactive

waste being unsuitable for ocean dumping i s defined as exceeding the

following radionuclide concentrations: for Ra - 10 Ci/tonne of

waste (at the same time, not more than 10 Ci year) , for other
90 137 2

alpha-emitters - 1 Ci/tonne; for Sr and Cs - 10 Ci/tonne, and

for tritium 10 Ci/tonne of waste. The IAEA Recommendations contain

cr i t e r ia for the selection of ocean dump s i t e , environmental monitoring

and assessment, packaging of waste, operational control of dumping

operations, e t c . It should be noted that these recommendations were not

to be construed as encouraging in anyway the dumping at sea of

radioactive waste. The Agency keeps i t s "Definition and Recommendations"

under review. Considerations were also given to "packaging of

radioactive wastes for sea disposal" (IAEA Technical Document, 1981) and

the establishment of de minimis quantit ies of radioactive waste which

contain only t r i v i a l concentrations of radionuclides and could be dumped

into the sea as other non-toxic waste under a general permit. In October

1980, the Agency held jointly with the OECD/NEA a Symposium on the Impact

of Radionuclide Releases into the Marine Environment. Information on

radionuclide pathways in the marine environment i s also being collected,

e .g . , by a joint IAEA/CEC expert meeting and an IAEA Coordinated Research

Programme on Transuranic Cycling Behaviour in the Marine Environment as

well as by i t s own research in the Agency's International Laboratory on

Marine Radioactivity at Monaco.
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3.3.2 Environmental pathways of radionuclides

The assessment and ver i f icat ion of environmental pathways of

radionuclides to man i s necessary for appropriate evaluation of the

radiological consequences of radioactive releases and for setting release

l imits . The Agency reviewed atmospheric and aquatic pathway models under

the NUSS-programme in the preparation of guides for the siting of thermal

nuclear power plants, and reviewed generic models and parameters for the

environmental transfer of radionuclides to man for general non-site

specific preoperational assessments.

Other Agency's ac t iv i t i e s concern the promotion of studies on the

environmental behaviour of radionuclides of part icular radiological

concern. A symposium on the behaviour of tr it ium in the environment was

held in San Francisco in 1978. Coordinated Research Programmes were or

are being carried out on the Behaviour of Tritium in Some Typical

Ecosystems; on the Source and Movement of Radium in Aquifers and Inland

Waterways; the Migration of Radionuclides from the Storage of Radioactive

Waste in the Terrestr ia l Environment and the Transuranic Cycling

Behaviour in the Marine Environment. Another Copordinated Research
14

Programme on С from Nuclear F a c i l i t i e s has been i n i t i a t e d . An IAEA

Symposium on the Migration of Long-Lived Radionuclides in the Terrestr ia l

Environment was held in Knoxville, USA, in July 1981.

Future considerations will be given to the impact of radionuclide

releases on a regional and world-wide basis. Atmospheric pathways, in

particular, will be reviewed for the eventual preparation of

recommendations regarding measures to be taken for the control of such

releases.
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KÄRNKRAFTENS AVFALL - TYPER, MÄNGDER, EGENSKAPER, SPECIELL

BEHANDLING, RISKBEDÖMNING.

Nils Rydell, Programrådet för radioaktivt avfall

Abstract

An overview is given of the content of activation and fission

product nuclides in plant operation waste and in future de-

commissioning waste such as reactor vessel and internals. The

total content of significant radionuclides in a repository for

all low and medium level waste from the Swedish nuclear programme

is estimated.

The actual treatment and planned transport systems for Nordic

reactor waste are indicated. Reference is made to the risk

evaluations, in the Nordic waste study. The conclusion is that

the transports from the nuclear plants to the disposal sites

will not cause any radioactive hazards. An exception is made

for bitumenized waste in case of an unmitigated fire during land

transport through a densely populated area.

Disposal methods are not described since they are covered in

detail in other papers at this conference, but a risk evaluation

is given for a repository in a rock cavern at 100 m depth. The

slow leaching and considerable dilution which will take place

in a typical Fenno scandian repository-bedrock-groundwater

system will limit the annual intake for anyone utilising the

groundwater. A radionuclide inventory considerably in excess of

the actual needs could therefore be permitted even in case a

municipal water supply would be taken from an aqu'^er downstream

of the repository.

Data on waste volumes, personell doses and costs are quoted from

a KBS study of decommissioning of BWR-plants immediately after

termination of operations. The waste volumes are almost as large

as those from plant operation if no systems decontamination is

made. The collective doses due to decommissing correspond to



those from a few years of routine plant operation. The costs

correspond to about 0,5 öre/kWh (1 mill/kWh).

A brief review is made of ongoing research on reactor waste

in the Nordic countries.



Det radioaktiva avfallets uppkomst.

uranet i kärnbränslet är naturligt radioaktivt och sönderfaller

i ett tiotal steg till stabilt bly. Mellanprodukterna är alla

radioaktiva, utöver denna i reaktorn införda, naturliga, radio-

aktivitet tillkommer under driften inducerad radioaktivitet som

med avseende på sin karaktär kan indelas i tre kategorier.

\

Avfall uppkommer som följd av all industriell verksamhet dels

i samband med produktionen av industriella produkter dels efter

att produkterna förbrukats. Kärnkraftproduktionen utgör inget

undantag, men avfall uppkommer i detta fall endast i produktions-

ledet. Omgivningsriskerna och speciellt riskerna för människan

från kärnkraftavfallet domineras av den joniserande strålningen

från de radioaktiva ämnena i avfallet. De kemiskt-biologiska

riskerna är i jämförelse därmed obetydliga.

Avfall från annan industriell produktion kan ha giftverkningar

som på grund av de större mängderna är jämförbara med kärnkraft-

avfallets. Många typer av sådant avfall, exempelvis metaller i

konsumentprodukter, överlämnas av praktiska skäl åt naturens upp-

lösnings- och spridningsmekanismer utan några särskilda sprid-

ningsbarriärer mot omgivningen. Kärnkraftavfallet intar i jäm-

förelse därmed en särställning i två avseenden. Det ena är att

avfallets radioaktivitet avtar med tiden och slutligen upphör

helt medan många typer av kemiskt giftigt avfall behåller sina

giftiga egenskaper för evigt. Det andra är att låga gränsvärden

uppställdes på ett tidigt stadium för utsläpp av radioaktiva

avfallsprodukter till vatten och luft. Därför samlades avfallet

vid produktionsstallet och behandlades löpande till sådana former

som lämpade sig för lagring vid kärnkraftverken. Man gjorde dock

ursprungligen inte några studier av hur avfallet skulle slutför-

varas på land eftersom havsdumpning bedömdes som en säker slut-

förvaringsmetod för låg- och medelaktivt reaktoravfall. Havsdump-

ning görs fortfarande av några europeiska länder men är inte

tillåten i Sverige sedan 1971.
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Aktiverade_korrosionsgrodukter.

Reaktortanken och dess interna delar aktiveras under drift genom

att neutroner från klyvningsprocessen i reaktorhärden infångas

av atomkärnor, nuklider, i konstruktionsmaterialen. På så sätt

aktiverade atomer som sitter i kylvattenberörda ytor kan lös-

göras från ytan och transporteras med kylvattnet som joner, mole-

kyler eller ingående i metallpartiklar.Denna radioaktivitet av-

sätts på ytor i reaktortanken och rörledningar fram till kyl-

vattnets reningsfilter där resten samlas upp. Observera att rör

och andra systemkomponenter utanför reaktortanken inte blir

aktiverade utan endast kontaminerade av radioaktiva ämnen. De

yttre reaktorsystemen kan därför dekontamineras så att de blir

helt eller nästan helt inaktiva. Detta minskar dosbelastningen

och kostnaderna i samband med rivning av reaktorsystemen.

ASEA-Atom har gjort en beräkning åt Prav över hur stor aktivitet

av olika nuklider som uppsamlats i jonbytarfilter resp på system-

ytor efter 20 års drift av en BWR (ref 1). Beräkningsmodellen

har anpassats till mätresultat från svenska BWR-reaktorer. Beräk-

ningar av aktivering av reaktortank och interndelar har gjorts

av ASEA-Atom för KBS (ref 2). Beräkningsvärdena har här omräknats

till 12 reaktorer efter 25 års drift och 5 års avklingning för

att ge en indikation på hur stor aktivitet av denna kategori som

kommer att finnas i slutförvaren för reaktor och rivningsavfall

när dessa är fyllda och för att kunna beräkna hur denna aktivitet

avklingar med tiden. De redovisas i tabell 1. Observera att kon-

tamineringen är uppdelad på reaktortank med interna delar, yttre

systemytor och jonbytarfilter. Fördelningen mellan dessa kan

ändras om man dekontaminerar systemen före rivning men detta

påverkar inte totalmängden aktivitet. Aktiveringsaktiviteten i

tank och interndelar påverkas inte av en dekontaminering.

Aktivitetsvärdena är inte exakta. Beräkningarna är anpassade till

nuvarande driftmetoder för vattenkemin och bygger på antaganden

om den framtida driften.

Tritium och kol-14 som bildas som aktiveringsprodukter i kyl-



vattnet har inte medtagits i tabell 1, då de inte ansamlas i

systemen i någon nämnvärd grad och därför inte tillförs avfallet.

Klyvningsprodukter bildas i bränslet och kvarhålls där så länge

bränslestavarnas kapsling är läckagetät. Om en stavkapsling

punkterar, tränger sådana grundämnen eller oxider ut, som är

helt eller delvis gasformiga vid den temperatur som råder i

spalten innanför kapslingen. De som förekommer i gasform även

i kylvattnet övergår till avgassystemet men i de fall de har

dotterprodukter som är fasta ämnen kvarstannar dessa i kyl-

vattnet. Efter en kapslingsskada kan även fasta ämnen så små-

ningom lösas ut från bränslekutsarnas yta. Inga generellt giltiga

prognoser kan göras över klyvningsproduktläckaget till kylvattnet,

eftersom det kommer att bero av omfattningen av framtida kaps-

lingsskador.

De ur avfallssynpunkt viktigaste nukliderna redovisas i tabell 2.

Ruokola har inom det nordiska avfallsprojektet gjort en ingående

analys av erfarenhetsdata om klyvningsprodukthalter i reaktor-

avfall (ref 3). Han ger aktivitetsvärden för de viktigaste av-

fal lsnukliderna i relation till Cs-137. I tabell 2 ges ett

referensvärde på Cs-137 aktiviteten samt värden på övriga nukli-

ders aktivitet med användande av relationerna ur ref 3. För att

värdena skall kunna jämföras med de i tabell 1 har Cs-137 och

övriga aktiviteter omräknats till totala aktiviteter i drift-

avfallet från det svenska kärnkraftprogrammet efter 25 års

reaktordrift och 5 års avklingning.

I uranbränslet finns dels uranets två naturligt radioaktiva

huvudisotoper U-235 och U-238 med sina dotternuklider, dels

aktiveringsnuklider som bildas genom att neutroner infångas i

uranatomer utan att dessa klyvs. Aktiveringsnukliderna, trans-

uranerna, kan i sin tur fånga In neutroner och byggas upp till

ännu tyngre nuklider med högre atomnummer. Alla dessa nuklider

kommer att vara radioaktiva, de allra flesta är alfastrålare,



några betastrålare och några är klyvbara och bidrar därmed till

energiutvinningen i bränslet. Läckaget av transuraner till kyl-

vattnet är erfarenhetsmässigt mycket lågt så länge man har mått-

liga kapslingsskador. De är därför trots sina långa halverings-

tider och höga radiotoxiciteter av underordnad betydelse i det

låg- och medelaktiva driftavfallet från kärnkraftverken. De är

däremot den riskmässigt dominerande aktivitetsgruppen i det låg-

och medelaktiva upparbetningsavfallet.

Det finns inget entydigt underlag för beräkning av transuran-

innehållet i det låg- och medleaktiva avfallet från upparbetning.

OECD:s kärnenergiorgan NEA har sammanstället en rapport om kärn-

avfallet (ref 4). I denna karaktäriseras olika avfallskategorier

med avseende på sitt plutoniuminnehåll vilket ger en första grund

för val av slutförvaringsalternativ för de olika kategorierna.

I tabell 3 ges data för dessa avfallstyper i huvudsak grundade

på OECD-rapporten. Tabellens volymer och aktivitetsvärden gäller

avfall från 1 års drift av ett 1000 MWe kärnkraftverk vid en tid-

punkt 25 år efter det bränslet tas ur reaktorn. I detta fall

har ingen uppräkning gjorts till 12 kärnkraftverk, eftersom det

är oklart i vilken utsträckning svenskt uranbränsle kommer att

upparbetas.

Det radioaktiva avfallets behandling och transport.

De aktiverings- och klyvningsprodukter som behandlades i före-

gående avsnitt kommer till en del att sitta kvar i reaktor-

systemen och ingå i rivningsavfallet. Resten transporteras med

kylvatten och uppsamlas till övervägande del i reningsfilter.

Reningsfilter används dels för reaktorhärdens kylvatten dels

för vattnet i bränslebassängerna som kyler det uttagna bränslet.

Reningsfiltren består av jonbytande material i form av korn eller

pulver. Detta spolas efter användning över till avfallsanlägg-

ningen.

Små mängder av aktiva ämnen kommer att medfölja komponenter som

tas ut ur systemen vid revision av anläggningen. Radioaktiva



ämnen kan också förorena rörisoleringar eller skyddsplastdukar

om kontaminerat kylvatten läcker ut ur systemen under drift

eller vid underhåll.

Små mängder av gasformiga aktiva ämnen kommer också att medfölja

vid avgasning av reaktorvattnet eller turbinkondensorn. Dessa

avgaser släpps ut till omgivningen sedan de fördröjts i upp-

samlingstankar. Under fördröjningstiden sönderfaller huvuddelen

av de gasformiga aktiva ämnena till dotterprodukter som är fasta

ämnen och som infångas i fasta filter. Dessa filter blir på så

sätt lågkontaminerat, fast, aktivt avfall.

Avfall som innehåller radioaktiva ämnen måste omhändertas på

ett sådant sätt att radioaktiviteten inte sprids vidare och

så att personalen inte utsätts för stråldoser utöver de fast-

ställda strålskyddshygieniska gränsvärdena. Detta görs genom

att det avfall som har högst aktivitetsinnehåll, det medelaktiva

avfallet, gjuts ihop med cement i 200 1 plåtfat eller betonglådor

eller med bitumen i 200 1 plåtfat. Dassa måste sedan lagras inom

strålskärmar tills de förs bort för slutförvaring.

Avfall med så lågt aktivitetsinnehåll att det inte behöver

strålskärmas för att kunna hanteras, samlas i plåtbehållare

eller plastsäckar varvid skrymmande material först kompakteras.

Ingjutningen i bitumen eller betong är inte problemfri men med

de tillverkningsrecept som nu används blir produkten homogen

och långtidsbeständig.

Hanteringen och lagringen vid kärnkraftverken ställer inga andra

krav på avfallsgodset än att det skall behålla sin form och

sammansättning.

Riskerna vid hanteringen och lagringen är att avfallsgods kan

tappas när det lyfts, exempelvis för stapling, eller att det kan

bli brand i lagerutrymmet. Fall från staplingshöjder skadar

inte avfallsgodset efter vad som visats vid fallprov som gjorts

vid Statens Tekniska Forskningscentral i Otnäs. Brand i ett



lager för betongingjutet avfall skadar inte avfallet. Brand i

ett lager för bitumeningjutet avfall kan underhållas av bitumenen.

I ett sådant fall kan avfallet brännas ut och aktiva ämnen med-

följa rökpartiklar och på så sätt spridas över omgivningen. Det

är därför nödvändigt att ha ett tillförlitligt brandlarm och

brandsläckningssvstem i sådana lager. Omfattningen av en even-

tuell brand och därmed spridningskonsekvenserna minskas om lager-

utrymmet för bitumenfaten uppdelas i separata brandceller med

endast ett mindre antal fat i varje cell.

Vid kärnkraftverken kan avfallsbehandling och -lagring göras

med avståndsmanövrering och i strålskärmade utrymmen. Man kan

därför tillåta höga stråldosrater från avfallsgodset och behöver

inte förse varje avfallsfat med en strålskärm vilket sparar

volym vid lagringen och slutförvaringen. Vid transporter med

fartyg eller bil måste transportpersonalen uppehålla sig i

närheten av avfallet. Stråldoserna till personalen måste natur-

ligtvis hållas under fastställda gränsvärden. Därutöver skall

de enligt den s.k. ALARA-principen (As Low As Reasonably

Achievable) b-lilas så låga som rimligt möjligt. Därför måste det

medelaktiva avfallsgodset transporteras i strålskärmande behål-

lare. För att få avsedd verkan måste en strålskärm göras så

tjockväggig att den i praktiken innebär ett fullständigt skydd

för avfallet mot sönderslagning vid eventuella kollisioner under

transporten. Behållarna underlättar dessutom bärgningen av av-

fallet om det skulle falla av vid en kollision till lands eller

sjöss.

Transporter till sjöss, som är det för Sveriges del planerade

sättet, blir, efter vad vi kunnat finna, helt riskfria vad

gäller strålningsolyckor. Transporter på landsväg ger mer ut-

rymme för antaganden om våldsamma olycksförlopp. Man kan exempel

vis tänka sig att en bil kör av en bro över en djup ravin.

Avfallsmängderna på varje bil blir dock mindre och tappat

avfall kommer att vara lättare åtkomligt för bärgning.



Beräkningar som gjorts inom den nordiska avfallsstudien (ref 5)

av möjliga stråldoser efter svåra biltransportolyckor visar att

dessa blir obetydliga. De ligger inom det variationsområde för

stråldoser från naturliga strålkällor som överhuvudtaget inte

beaktas i samhällsplaneringen eller vid enskilda människors

beslut om exempelvis bostadsort. Ett undantag är dock en brand

i bitumeningjutet avfall efter en bilolycka där spridningen av

aktivitet med brandröken och deponering av rökpartiklar på mark

i omgivningen kan ge betydande stråldoser om olyckan inträffar

i tättbebyggt område. Särskilda åtgärder kommer att behöva vid-

tas i samband med sådana biltransporter för att hindra eller

lindra konsekvenser av en brand.

Slutlagring, riskbedömning.

Man kan använda olika slutförvaringsmetoder för låg- resp medel-

aktivt reaktoravfall. Det lågaktiva avfallet kan enkelt grävas

ner i marken utan risk för omgivningen om övre gränser för inne-

hållet av olika nuklider sätts med hänsyn till markbeskaffenhet

och nedgrävningsdjup och restriktioner införs mot byggnadsarbeten

inom markområdet under viss tid. Det medelaktiva avfallet som till

följd av sitt större aktivitetsinnehåll också h=r en större livs-

längd fordrar effektiva spridningsbarriärer som samtidigt utgör

skydd i någon form mot ovarsamma ingrepp av människor under de

närmaste 500 till 600 åren.

Som framgår av andra föredrag vid denna konferens har de geo-

logiska förhållandena lett till att man i Sverige och Finland

inriktar sig på bergrumsförvaring av avfallet medan man i Danmark

studerar avfallsförvaring i en betongbyggnad under mark. Man

planerar inte för separata förvaringar av låg- resp medelaktivt

avfall.

Avfallsaktivitetens avklingning med tiden är av stor betydelse

för slutförvarets konstruktion och för säkerhetsanalysen.
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I figur 1 och 2 visas hur de aktiviteter som angivits i tabel-

lerna 1 och 2 avklingar med tiden. Aktivitetsskalan har gjorts

logaritm'"k för att täcka det stora variationsområde som är

typiskt kör avfall som innehåller många olika radioaktiva ämnen.

Figur 1 ger aktivitetsvärden i Becquerel. Dessa är inte direkt

utslagsgivande för en bedömning av de biologiska riskerna från

avfallsämnenas strålning. I figur 2 ges därför ett riskmått ut-

tryckt i ALI (Annual limit of intake).

Detta riskmått har angivits av ICRP (International Commission

on Radiation Protection). ICRP har publicerat värden på ALI

för ett stort antal radioaktiva nuklider. De är avsedda som

rekommendationer om övre gränser för personers årsintag av dessa

nuklider genom nedsväljning. Det finns också ALI-värden för

årsintag genom inandning. Om man får i sig olika nuklider skall

deras bidrag adderas till ett totalt ALi-värde som inte bör

överstiga 1. Denna gräns gäller för personer som är sysselsatta .

med radiologiskt arbete.

Inga övre gränser har fastställts för det innehåll av olika

radioaktiva nuklider som avfall får ha utan att behöva klassi-

fieras som radioaktivt. Om sådana gränser fastställs i termer som

kan tillämpas på slutförvaring så kommer man att kunna beräkna

den tidpunkt när slutförvaret kan betraktas som inaktivt. För

att ändå åskådliggöra nivån på radiotoxiciteten i slutförvaret

så har i figur 2 inlagts en horisontell linje som visar samma

slags riskindex för normal svensk åkerjord av samma volym som

avfallet från 12 kärnkraftaggregat. Det vill säga att om man

istället för avfall lade ner åkerjord i slutförvaret så skulle

den potentiella radiologiska risken för människan på grund av

aktivitetsinnehåll och giftighetsgrad anges av den horisontella

linjen i diagrammet.

Av båda diagrammen framgår att en osäkerhet om aktivitetsinne-

hållet i avfallet inte har någon avgörande betydelse för utform-

ningen av slutförvaringen. Om Cs-137 och Sr-90 innehållet i

avfallet är 10 gånger högre än beräknat så tar det 100 år längre

innan de nukliderna har avklingat till en viss nivå
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Nu bestäms den radiologiska risken ej enbart av aktivitets-

innehållet och giftighetsgraden utan också av i vilken ut-

sträckning grundvatten kan komma åt att lösa ut och transpor-

tera de radioaktiva ämnena till biosfären och vilken utsträck-

ning människor i omgivningen får i sig föroreningar som transpor-

teras med grundvattnet.

Prav har inom ALMA-pröjektet (ref 6) låtit göra beräkningar av ut-

spädningens betydelse. En person kan ju under ett år endast få

i sig en ringa bråkdel av det eventuella läckaget från avfalls-

förvaret även om hon dricker grundvatten från en brunn i närheten.

Ur sådana beräkningar kan man härleda en övre gräns för det

inventarium av radioaktiva ämnen, räknat i ALI, som kan få finnas

i förvaret utan att närboende i framtiden skall riskera att få

i sig mer än 1 ALI per år. Gränsen blir beroende av antaganden

om berggrunden, placeringen av en vattentäkt och antalet människor

som begagnar sig av vattentäkten. I figur 2 har lagts in en linje

som belyser betydelsen av utspädningen.

Beräkningsförutsättningarna är

- att förvaret placeras i en bergplint på ett sådant sätt att

förvaringsutrymmet inte övertväras av någon större sprickzon

- att avfallet omges av en barriär, exempelvis en betongvägg,

som hindrar genomströmning av grundvatten under något eller

några hundratal år

- att all aktivitet i avfallet under samma tid löses ut i det

vatten som redan från början genomdränkte avfallsutrymmet

innanför betongväggarna

- att betongväggen efter några hundratals år luckras upp ganska

fort så att grundvattnet kommer åt att spola ut aktiviteten

att en grundvattentäkt för ett mindre samhälle borras i en

sprickzon nedströms förvaret
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- att all aktivitet som läcker ut ur förvaret dräneras genom

denna sprickzon.

Så länge aktivitetsinventariet i förvaret ligger under linjen

bör ingen i det aktuella samhället få i sig mer än en tiondels

ALI per år. En tiondels ALI har valts som gräns med hänsyn till

att stråldosen gäller befolkning i allmänhet och inte enbart

människor som i sitt yrke handskas med radioaktiva ämnen.

Den enda situation som ger väsentligt större risker uppkommer om

någon borrar en brunn ned till eller igenom förvaret under de

första tvåhundra åren. En sådan brunn får liten kapacitet och

kan därför endast användas av ett fåtal personer men risken

måste ändå beaktas,antingen så att man förbjuder brunnsborrning

intill förvaret under ett par hundra år eller placerar det så

att ingen kommer att borra en brunn just där.

De alfaaktiva nukliderna i upparbetningsavfallet är i allmänhet

starkt radiotoxiska och har halveringstider mellan tusen och

några millioner år. För slutförvaringen kan man därför inte

tillgodoräkna sig deras avklingning mad tiden på samma sätt

som för reaktoravfallet.

Den radiobiologiska säkerheten måste därför garanteras antingen

av att mängden alfaaktivitet i slutförvaret är tillräckligt liten

eller att man tar till så utsträckta och beständiga barriärer

att avklingningen hinner verka. Ett ytterligare skydd mot skade-

verkningar fås även i detta fall av att aktiviteten späds ut på

vägen från förvaret till biosfären.

Upparbetningsavfall med upp till gramkvantiteter av alfaaktiva

nuklider kan förvaras tillsammans med reaktoravfallet. Upparbet-

ningsavfall med kilogramkvantiteter av sådana nuklider behöver

spridningsbarriärer som ungefär motsvarar vad som behövs för

högaktivt avfall. Förvaringen förenklas dock av att avfallets

värmeutveckling är betydligt lägre.
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Rivning av kärntekniska anläggningar.

Alternativ

Det finns tre skilda alternativ för hur en anläggning med stark

radioaktiv kontaminering skall hanteras sedan driften upphört.

Den kan rivas omdelbart, rivningen kan uppskjutas tills huvud-

delen av radioaktiviteten avklingat eller man kan låta bli att

alls riva åtminstone de radioaktiva delarna. Det finns goda

argument för vart och ett av alternativen.

Den omedelbara rivningen har fördelen att drift- och underhålls-

personal som känner till anläggningen i detalj finns tillgänglig

för planering, arbetsledning och drift av de servicesystem som

behöver användas, strålskyddstjänster m.m. Viktiga servicesystem

som avfallsanläggning, dekontamineringssystem, ventilation med

utsläppsfilter, elsystem, bruksvatten och tryckluftsystem, lyft-

och transportanordningar samt underhållstjänstens maskinpark och

verktygsutrustning är alla intakta och i driftdugligt skick. Nack-

delen med den omedelbara rivningen är naturligtvis de höga strål-

ningsnivåerna i anläggningen. Man kan visserligen dekontaminera

de yttre rörsystemen mycket effektivt med starka lösningsmedel

eftersom det inte gör något om rörmaterialet skadas, men inducerad

aktivitet i reaktortanken, interndelarna och betongstrålskärmen

kring reaktorn går inte att tvätta bort. Därför kommer omfattande

och dyrbara strålskyddsåtgärder att behövas för rivningen av dessa

delar.

Externstrålningen från inducerad aktivitet kommer till allra

största delen från kobolt-60, jämför tabell 1. Om rivningen

uppskjuts 50 år hinner koboltaktiviteten sjunka till ca en

tusendel av den ursprungliga. Stråldoserna till rivningspersonalen

kommer att kunna hållas låga även med enkla strålskyddsarrange-

mang. Vilka nackdelar man har med ett uppskov beror på omständig-

heterna på platsen. De ovannämnda servicesystemen för rivning bör

hållas i någotsånär trim och anläggningen måste bevakas under

väntetiden. Om annan liknande verksamhet fortgår på platsen

exempelvis fortsatt drift av andra kärnkraftaggregat eller

"1
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någon annan kraftanläggning så kan bevakning och anläggnings-

underhåll göras till marginalkostnader och kontinuitet bevaras

i kunskaperna om anläggningen. Om all annan verksamhet på platsen

upphör kan skötsel över många år bli dyr och igångsättnings-

svårigheterna vid rivningen betydande.

Det tredje alternativet är att inte alls riva de aktiverade

anläggningsdelarna utan nöja sig med en grundlig dekontamine-

ring av anläggningen samt bortförande av bränslet, vissa intern-

delar av niobstabiliserat stål och det radioaktiva avfallet.

De som i Sverige motsätter sig provborrningar för undersökning

av berggrundens slutforvaringsegenskaper motiverar sitt ställ-

ningstagande med att det är fel att förvara radioaktivt avfall

i berggrunden där man inte kan kontrollera vad som händer med

avfallet. De förordar forskning om alternativa förvaringsmetoder

bl.a. öppen förvaring under bevakning.

Hur bevakning av avfall med radioaktiva halveringstider om

10 000-tals år skall gå till har ingen beskrivit men när det

gäller den inducerade aktiviteten i en kärnteknisk anläggning

är förhållandena gynnsamma. Efter drygt 100 år har koboltaktivi-

teten sjunkit till något 10-tal gigabecquerel, dvs. till mindre

än 1 Curie. Den fortsätter sedan att sjunka tills all kobolt-

aktivitet avklingat, vilket tar ytterligare ett par hundra år.

Efter 100 år finns väsentligen bara aktivitet kvar från nickel-59

och nickel-6 3 och från kalcium-40 i betongen, men strålningen

från dessa nuklider är så svag att den inte tränger ut ur mate-

rialen. De inaktiva anläggningsdelarna kan rivas vid godtyckligt

tillfälle.

Bevakningen av de aktiva delarna i sina intakta betongstrål-

skärmar kan sedan avbrytas efter ca 100 år och den återstående

byggnadsdelen täckas över med jord om man vill återställa natur-

miljön. Denna form av öppen slutförvaring blir alltså tämligen

kortvarig, minskar stråldoserna och bör spara betydande belopp

för såväl rivningen som avfallsförvaringen.
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Erfarenheter finns från rivning av forskningsreaktorer och några

tidiga prototyper till kärnkraftsreaktorer. Dessa anläggningar

har dock varit små i jämförelse med nuvarande kärnkraftverk och

haft kortare drifttider. Hittillsvarande erfarenheter visar att

de tekniska och strålskyddsmässiga problemen med rivning kan

klaras men de ger inget säkert underlag för beräkningar av kost-

nader och tidsåtgång för rivning av ett större kärnkraftverk.

Flera utredningar har dock gjorts om detta. De har gett starkt

skiljaktiga resultat. Fyra amerikanska beräkningar under perioden

1975-1980 visar kostnader vid omedelbar rivning på mellan 30

och 45 M$, dvs. 150-250 Mkr. Om rivningen uppskjuts 30 år beräk-

nas totalkostnaden stiga med ca 30 %. Det lönar sig alltså inte

att vänta. Två tyska utredningar från 1978 om omedelbar rivning

av 1200 MW kärnkraftverk anger kostnaden till 200 resp 250 M Dmk,

dvs. 450 till 550 Mkr.

KBS har låtit utreda kostnaderna för rivning av Oskarshamn 2

eller Barsebäcksaggregaten (ref 2). Man har förutsatt omedelbar

rivning, att ingen dekontaminering görs, att rivningen görs med

nu känd teknik, att det radioaktiva rivningsavfallet slutförvaras

tillsammans med driftavfallet, att det inaktiva avfallet används

för att fylla befintliga underjordsutrymmen och att kraftverks-

platsen återställs till en naturlig miljötyp. Totalkostnaden för

detta inklusive slutförvaring av avfallet beräknades bli 490 Mkr

i 1979 års penningvärde.

KBS-utredningen ger en detaljerad redovisning av det radio-

aktiva rivningsavfallet. Detta omfattar reaktortank med intern-

delar, de yttre rörsystemen för reaktorkylvatten eftersom dessa

inte förutsätts bli dekontaminerade, filtersystem för radio-

aktivt material samt betong kring reaktorn, reaktorinneslutningen

och bränslebassängerna. Totalvolymen blir ca 8000 m . Om reaktor-

systemen dekontamineras därhän att skrotet kan klassas som in-

aktivt blir avfallsvolymen ungefär hälften så stor.
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Totalstråldosen till personalen beräknas bli 12 mansievert. Den

senaste amerikanska utredningen (ref 7) angav dosbelastningar på

12-20 mansievert vid omedelbar rivning men efter dekontaminering.

Rivning efter 30 år angavs ge mellan 3,3 och 4,4 mansievert i

kollektiv stråldos. Kostnaden för att vinna denna dosminskning

genom att vänta med rivningen skulle bli ca 1 M$/mansievert.

Det finns inga uppgifter om hur mycket det skulle kosta att

åstadkomma motsvarande dosreduktion genom ytterligare strål-

skyddsåtgärder vid omedelbar rivning eller om detta överhuvud-

taget är möjligt.

Som jämförelse kan nämnas att kollektivstråldosen för personal

och entreprenörer vid Sveriges äldsta kärnkraftverk, Oskarshamns-

verket, brukar ligga mellan 2 och 3 mansievert per driftår för

båda aggregaten tillsammans. En omedelbar rivning även utan

dekontaminering medför alltså inte någon dramatisk ökning av

kärnkraftverksamhetens totala dosbelastning på de som arbetar

vid verken.

Pågående utvecklingsarbete.

De behandlingsmetoder för driftavfallet vid kärnkraftverken som

används idag, utvecklades ursprungligen utan hänsyn till slutför-

varingen, eftersom det inte fanns några specifikationer för denna.

Målet var att överföra avfallet i en form som lämpade sig för

lagring vid verken. Man valde att binda avfallet i fast form i

material som var allmänt tillgängliga och kunde gjutas med enkla

metoder som medgav fjärrmanövrering. Avfall som redan var i fast

form, exempelvis skrotade komponenter samlades i behållare för

senare behandling.

Man kan fortsättningsvis antingen göra som hittills eller pröva

behandlingsmetoder som överför avfallet i maximalt långtids-

stabil och läckagefri form. Man låter då avfallsformen vara den

avgörande spridningsbarriären och kan avstå från att omge det

med extra barriärer i slutlagret.

Eftersom det redan finns behandlat avfall, som inte utan komplika-

tioner kan överföras till annan form, så måste det slutlagras i
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befintligt skick. Detta beaktas naturligtvis vid utformningen

av spridningsbarriärer i de nu pågående projekteringarna av

slutförvar. Som tidigare framhållits är kraven på barriärernas

livslängd mycket måttliga tack vare reaktoravfallets godartade

karaktär.

Man har därför huvudsakligen två motiv för utvecklingsarbeten

på nya behandlingsmetoder. Det ena är att reducera avfalls-

volymerna så att slutförvaret kan göras mindre och därmed

billigare och delvis enklare. Det andra är att ha behandlings-

metoder i beredskap för en eventuell olyckssituation som kan ge

reaktoravfall med betydande alfaaktivitet eller hög halt av

långlivade klyvningsprodukter.

Sådana utvecklingsarbeten pågår sedan flera år i de nordiska

länderna. Thegerström redovisar i sitt föredrag arbetena med

det s.k. Pilo-projektet där radioaktiva ämnen överförs från

filtermassor av organiskt material till zeoliter och titanater

som därefter omvandlas till keramiska slutprodukter genom värme-

behandling. Undersökningar har också gjorts vid Chalmers av en

vätskeextraktionsmetod för fraktionering av vätskelösningar med

höga halter av klyvningsprodukter och alfaaktiva nuklider. Med

denna metod kan enstaka grundämnen eller närbesläktade grund-

ämnen separeras ur den rikhaltiga blandningen av avfallsgrund-

ämnen. Flera av dessa ämnen har potentiella tekniska använd-

ningar antingen som strålkällor, eller som legeringsämnen i de

fall de utgör stabila slutprodukter i radioaktiva sönderfalls-

kedjor.

Man studerar också metoder att förbränna lågaktiva organiska

jonbytarmassor. Dessa utgör merparten av filtermassorna från

reningssystemen i kärnkraftverken. De gjuts för närvarande in

i betong eller bitumen eller lagras i betonglådor. Betydande

volymer skulle sparas i slutförvaret om de först bränns så att

endast askan behöver gjutas in.

Utöver arbeten på ny teknik görs undersökningar av sådana egen-

skaper hos betong- och bitumeningjutet avfall som har betydelse

\
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för transporter och slutförvaring. Prov har gjorts i Otnäs av

avfallsgodsets förmåga att klara fall från höga höjder och av

brandförlopp i bitumen. Cementingjutet avfalls hållfasthet och

läckageegenskaper har undersökts vid forskningslaboratorier i

Sverige, Norge och Finland, medan man i Risö koncentrerat sig

på bitumeniserat avfalls egenskaper.
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Nuklid

Järn-55

Nickel-59

Koboit-60

Nickel-63

Strålningsart
och -energi 1)

Ingen beta
6 keV röntgen

Ingen beta
7 keV röntgen

318 keV beta
1170 keV gamma
1330 keV gamma

66 keV beta
Ingen gamma

Halverings-
tid, år 1)

2,7

75 000

5,27

100

Inducerad i
reaktortank
+ interndelar

100 000 T

300 T

50 000 T

50 000 T

Aktivit
Ytkontamin.på
reaktortank
+ interndelar

70 T

80 G

20 T

15 T

et, Bq
Kontantin,
på yttre
systemytor

80 T

100 G

25 T

20 T

Aktivitet i
reningsfilter

30 T

200 G

90 T

40 T

' Ref: Table of isotopes, 7:e upp!., Lederer and Shirley, John Wiley & Sons, 1978.

Tabell 1: Aktiveringsprodukter i reaktorsystemen



Nuklid

Strontium-90

Tecnetium-99

Jod-129

Cesium-135

Cesium-137

Pu-239

Strålningsart,
och energi

546 KeV beta

290 KeV beta
90 KeV gamma

150 KeV beta
40 KeV, 200 KeV gamma

210 KeV beta

510 KeV, 1176 KeV beta
662 KeV gamma

5150 KeV alfa

Halverings-
tid år

29

210 000

16 000 000

3 000 000

30

24 000

Aktivitet
Bq

220 T

160 G

1,4 G

37 G

3300 T

11 G

ALJ
Bq

1 M

100 M

200 K

30 N

4 M

200 K

Tabell 2: Klyvningsprodukter i reaktoravfall



Kategori

Kapslingsavfall

Jonbytarmassor,
fällningsslam

Jod (i bly- och
zeolitfilter)

Tekniskt avfall
med lågt alfa-
innehåll

Tekniskt avfall
med högt alfa-
innehåll

Avfallsform

Betong eller
ihopsmält

Betong eller
bitumen

Betong

Betong

Betong

Volym i m i
behandlad form

20
2

50
20

0,8

70

10

Aktivitet
beta-gamma

500-1000 TBq

10-100 TBq

40 GBq

1-10 TBq

1-10 TBq

Pu-innehåll
kq

0,25

0,1

-

—

1-5

Tabell 3: Upparbetningsavfall från 25 ton uranbränsle, motsvarande 1 års
drift av ett 1000 MWe-kärnkraftaggregat
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HANTERING AV MILJÖFARLIGT AVFALL I NORDEN

- Industriell verksamhet. Teknik och myndighetskrav.

Sammanfattning

Anförandet beskriver nordiskt status för hantering av miljöfarligt avfall från

industriell verksamhet. Det definierar begreppet problemavfall, belyser lagstift-

ningen på området, beskriver de vanligaste behandlingsmetoderna och ger en över-

blick av behandlingsresurserna i Norden.

Lagstiftningen och systemen för insamling, transport och behandling av problem-

avfall i Norden har utformats utgående från de rekommendationer som i mitten av

1970-talet framlades av den nordiska arbetsgruppen för avfallsfrågor, verksam

inom ramen för Nordiska ministerrådets tjänstemannakommitté för miljövårdsfrågor.

Sålunda har utvecklingen på området följt samma mönster i de enskilda länderna.

De nordiska länderna har idag särskilda bestämmelser om hantering av problemav-

fall. Lagstiftningen ger myndigheterna vidsträckta fullmakter att tillse att

denna verksamhet ordnas på ett i miljövårdshänseende tillfredsställande sätt.

Efter utbyggnad (år 1984/85) av de centrala behandlingsanüäggningarna för problem-

avfall i Finland och Sverige kommer även de praktiska möjligheterna att omhänder-

ta problemavfall att uppfylla behandlingsbehovet i Norden. Anförandet konkluderar

att frågan om tryggt omhändertagande av problemavfall i huvudsak kan anses löst

i Norden.
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HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN THE NORTHERN COUNTRIES

- Industry. Treatment methods and legislation.

Summary

This paper focusses on hazardous waste management in the northern countries. It

examines the concept of hazardous waste, reviews the legislation in the field,

describes common treatment methods, and discusses available treatment resources.

Progress in hazardous waste management has followed a similar pattern in the

northern countries. This is because development of legislation and systems for

storage, transport and treatment of. hazardous wastes has been based on the

recommendations of the Working Group on Waste Management, under the Nordic

Council of Ministers.

All northern countries have now passed special regulations on hazardous waste

management which give the competent authority far-going power to regulate such

activity as to ensure environmentally safe waste management. After having the

central hazardous waste treatment plants constructed in Finland and Sweden by

1984/1985 there will be enough capacity also for proper treatment of such wastes.

The paper concludes that the question of organizing safe hazardous waste

management can be considered principally solved in the northern countries.
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HANTERING AV MILJÖFARLIGT AVFALL I NORDEN
- Industriell verksamhet. Teknik och myndighetskrav.

1. Industriavfall / problemavfall

Begreppet industriavfall omfattar praktiskt taget alla material - papper, trä,

sågspån, bark, sprängsten och annat fyllnadsmaterial, metaller, oljor, plast,

kemikalier mm. Stora mängder avfall uppköper inom flera branscher, främst inom

jäm- och stålindustrin, skogsindustrin samt jordbruk och livsmedelsindustri.

Industriavfallet är ofta väldefinierat med avseende på sammansättning och ur-

sprung genom att avfallet i de flesta fall härrör från bestämda produktionspro-

cesser. Eftersom det rör sig om enhetligt avfall i stora mängder, är återvinning

ofta tekniskt lättare att genomföra och ekonomiskt mer lönsam än när det gäller

t ex blandat kommunalt avfall. I många fall kan den avfallsproducerande industrin

dessutom själv använda avfallet i sin produktion, eller erbjuda avfallet som rå-

vara i annan industri, eventuellt efter förbehandling. Särskilda åtgärder från

samhällets sida för omhändertagande och behandling av industriavfall är därför

ints lika aktuella som för vissa andra typer av avfall. Nödvändigheten av att

berörda myndigheter ägnar fortlöpande uppmärksamhet åt industrins avfallsfrågor

bör dock starkt understrykas.

Kemiskt avfall, miljöfarligt avfall eller problemavfall är en särskild typ av

industriavfall. Problemavfallet kräver kvalificerad behandling för undvikande av

skador på miljö eller människors hälsa. För hanteringen av problemavfall gäller

dessutom särskild lagstiftning och stränga myndighetskrav. Hur problemavfallet

skall omhändertas och oskadliggöras är en komplicerad fråga som den industriella

verksamheten ofta ställs inför.



- 4 -

Detta anförande koncentrerar sig på frågar rörande hanteringen av problemavfall.

Det redogör för avfallsmängderna och beskriver myndighetskrav och lagstiftning

samt teknik och behandlingsmetoder på området. Anförandet baserar sig på de

rekommendationer för utvecklandet av avfallshanteringen i Norden som framlagts

av arbetsgruppen för avfallsfrågor, verksam inom ramen för Nordiska minister-

rådets tjänstemannakommitté för miljövårdsfrågor (1,2). För detaljuppgifter om

lagstiftning och behandlingsresurser för problemavfall hänvisas till bilagor.

2. Begreppet problemavfall

Man känner i dag många olika slag av avfall - t ex hushållsavfall, slam från

avloppsreningsverk, olika slag av industriavfall, sjukhusavfall, byggnadsavfall

och skrotfordon. Även överskottsvärme, som inte utnyttjas, kan uppfattas som

avfall.

Vissa typer avfall är särskilt riskabla och farliga att hantera på grund av egen-

skaper som brandfarlighet, akut giftighet eller tendens till skadlig ackumulering

i näringskedjorna. Dylikt avfall benämns ofta problemavfall.

Något förenklat kan problemavfall definieras som avfall, som på grund av risk för

menlig inverkan på miljö eller människors hälsa, inte bör hämma i naturen och som

skall hanteras med särskild försiktighet. Med hantering avses härvid produktion,

insamling, lagring, transport, oskadliggörande, återvinning, deponering och annan

behandling av avfallet.

Problemavfall är inte något statiskt begrepp. Successivt kommer ytterligare av-

fallsslag att klassas som problemavfall i takt med att nya ämnen kommer till och

att kunskapen om ämnens och avfalls miljöskadlighet ökar. Som exempel på problem-

avfall kan nämnas oljeavfall, förorenade lösningsmedel, metallhaltigt slam, cyanid-

haltiga härdslaggersamt rester av läkemedel, bekämpningsmedel och kemikalier.

Någon internationellt godkänt eller gemensam definition av begreppet problemavfall
finns inte. Definitionerna av problemavfall, miljöfarligt avfall eller kemiskt av-
fall skiljer sig även något åt de nordiska länderna emellan. I ländernas lagstift-
ning ingår ofta en allmän definition av begreppet, som sedan preciserats i väg-
ledande förteckningar.
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Bilaga 1 redovisar hur begreppet problemavfall definierats i de nordiska ländernas

lagstiftning. Stadgandena om problemavfall är inte tillämpbara på radioaktivt

avfall.

3. Mängderna problemavfall

En förutsättning för att miljöfarligt avfall skall uppstå är att det existerar

farliga renvaror. Ett ämne som är farligt för människor eller miljö förlorar na-

turligtvis inte sina farliga egenskaper på grund av att det inte längre är an-

vändbart för sitt ursprungliga ändamål och klassas som avfall.

Problemavfall kan förväntas uppkomma överallt där kemiska produkter i någon form

produceras, distribueras eller används. De flesta typer av aktiviteter i ett

modernt samhälle, hushåll inkluderade, kan producera problemavfall men huvuddelen

härstammar dock från industriell verksamhet. Förutom uppenbara källor som grafisk

industri, färgindustri, kemtvättinrättningar, laboratorier osv. förekommer prob-

lemavfall även inom tung processindustri såsom järn- och stålverk samt cellulosa-

fabriker.

Beräkningar av avfallsmängden är normalt behäftade med osäkerhetsfaktorer. Man

kan räkna med en föränderlig avfallsmängd beroende av bl a ökande eller minskande

produktion av vara, tillgång till alternativa råvaror, tekniska innovationer gäll-

ande såväl tillverkning som avfallsbehandling samt utformningen av miljövårdslag-

stiftningen.

Inget land i Norden har hittills gjort en heltäckande avfalls inventering så att

ett statistiskt säkert underlag skulle ha erhållits om mängderna problemavfall.

De uppgifter om avfallsmängderna som framtagits i tabell 1 avser en uppskattning

av endast det problemavfall, som i nuläget kan vara aktuellt för extern behandling

(3). Skattningen skall betecknas som ungefärlig. Tillförlitliga uppgifter om de

mängder problemavfall som behandlas inom det avfallsproducerande företaget är

svårframtagbara.

Under perioden 1979-1984 beräknas de totala mängderna problemavfall i Norge och
Danmark öka med ca 10-15 % (3). Avfallsmängderna i Finland uppskattas ligga kvar
på samma nivå, medan de i Sverige antas minska med ca 10 % under motsvarande
period.
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Tabell 1. Avfallsmängder tillgängliga för behandling utanför det avfallspro-

ducerande företaget (3).

Avfallstyp Avfallsmängd (t, m /år)

Norge

56 000

2 500

12 500

6 500

20 000

Danmark

30 000

8 000

20 000

2 000

7 000

2 000

Finland

50 000

6 000
-

35 000

23 000

5 000

Sverige

110 000

25 000

15 000

10 000

42 000

1 OOC

Oljeavfall

Lösningsmedelsavfall

Organiskt kemiskt avfall1)

Övrigt organiskt-kemiskt avfall

Oorganiskt-kemiskt avfall

övrigt miljöfarligt avfall

2)

Totalt 97 500 69 0004-1 119 000 203 000

1) Till gruppen hör bl a avfall innehållande färg, lim, lack, fett, destilla-
tionsrester, syraslam, etc. 2) Till gruppen hör bl a högklorerat avfall, PCB,
etc. 3) Till gruppen räknas ytbehandlingsbad, metallhydroxidslam, stoft, syror,
alkalier, etc. 4) Enligt uppgift från Kommunekemi A/S skattas mängden miljö-
farligt avfall till ytterligare minst 35 000 t/år.

4. Huvudprinciper för utvecklandet av systemen för hantering av problemavfall

Frågor gällande hantering av problemavfall har sedan början av 1970-talet bereits

i en arbetsgrupp för avfallsfrågor, verksam inom ramen för Nordiska minister-

rådets tjänstemannakommitté för miljövårdsfrågor. Vid utformningen av de natio-

nella systemen för insamling, transport och behandling av problemavfall och som

underlag för arbetet med samordning av resurserna i Norden rekommenderade arbets-

gruppen bl a följande (1,2):

o De nationella systemen bör som huvudprincip baseras på reduktion vid källan och
utnyttjande av problemavfall framför annan behandling och deponering. Depone-
ring bör väljas först sedan andra hanteringsmetoder inte kan användas eller är
orimliga.

o Planering och genomförande av anläggningar, för behandling av problemavfall bör
genomföras på regional basis. I den grad det är ändamålsenlingt bör hänsyn tas
till övriga nordiska länders behov av behandlingsresurser för de olika avfalls-
typerna.
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o Ett fullständigt system för disponering av problemavfall karakteriseras av

centrala behandlingsanläggningar med stor kapacitet.

o För att underlätta disponeringen av problemavfall på nationell bas, bör de

enskilda länderna införa ett system med lokala/regionala uppsamlingsplatser.

En del av de större platserna bör utrustas med utrustning för förbehandling,

så att transportkostnaderna för centrala nationella och/eller nordiska behand-

lingsanläggningar reduceras genom att avfallets volym eller vikt minskas vid

uppsamlingsplatserna.

o Miljövårdsmyndigheterna i de nordiska länderna bör ha ansvaret för planering

av ett nationellt system för disponering av problemavfall. Det bör inte vara

någon absolut princip att myndigheterna, även skall svara för genomförandet.

Både den avfallsskapande industrin och andra privata företag bör kunna sköta

viktiga funktioner på detta område.

o Nordisk avfallsbörs kan bli en ändamålsenlig organisation för att öka utnytt-

jandet av problemavfall. Myndigheterna i de nordiska länderna bör genom lämp-

liga åtgärder sörja för börsens fortsatta existens och öka börsens effektivi-

tet. Myndigheterna bör inte ha till mål att engagera sig direkt i själva orga-

nisationen eller driften av börsen.

o Finansieringen av ett totalt system för insamling, transport och behandling av

problemavfall bör baseras på principen om att den som förorenar skall betala.

För att skynda på etableringen bör ändock de nordiska ländernas myndigheter

överväga tillämpningen av ekonomiska styrmedel under ett första skede.

o Avgiften för att leverera in problemavfall bör reflektera de totala deponerings-

kostnaderna, dvs. drifts- och kapitalkostnader vid uppsamling, transport och

slutlig disponering. Det bör eftersträvas en utjämning av priserna så att lika

pris gäller per ton levererat avfall till behandlingsanläggningen oavsett upp-

samlingsplatsens/mottagningsstationens geografiska läge.

Den samnordiska arbetsgruppens rekommendationer baserade sig på principiella ut-

gångspunkter och var således inte allmängiltiga i alla delar i de nordiska län-

derna, bl a på grund av geografiska och befolkningsmässiga skillnader i det

enskilda landet. Arbetsgruppen ansåg bl a det orealistiskt att eftersträva

identisk lagstiftning på avfallsområdet, som bör ses i ett vidare sammanhang

tillsammans med annan lagstiftning och förvaltningen på miljövårdsområdet i res-

pektive land. I huvudsak har dock arbetsgruppens rekommendationer tjänat som un-

derlag för utvecklandet av lagstiftning om och behandlingsresurser för problem-

avfall, som sålunda följt sanma mönster i de enskilda nordiska länderna.
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5. Lagstiftningen om problemavfall

5.1 Behovet av särskilda stadganden

Hanteringen av problemavfall kan ses som en del av det problemkomplex som

hanteringen av farliga ämnen överhuvudtaget innebär. Det följer att reglerna

för hantering av problemavfall bör utformas i överensstämmelse med existerande

regler för farliga ämnen.

Emellertid föreligger det åtminstone två viktiga skillnader mellan renvaror och

avfall. Den ena är att renvaran representerar ett högt ekonomiskt värde jämfört

med de flesta avfall. Ägaren har därför ett påtagligt ekonomiskt intresse av att

renvaror hanteras sakenligt. Beträffande avfall gäller däremot som regel att det

kostar pengar att omhänderta avfallet på ett för samhället acceptabelt sätt. För

avfall får man därför räkna med den erfarenhetsmässigt stora risken för medveten

illegal kvittblivning.

Den andra viktiga skillnaden mellan problemavfall och rena kemikalier är att av-

fallet oftast har en mera komplicerad sammansättning än renvarorna och därigenom

mindre väl kända egenskaper. I avfallskaraktären ligger att produkterna är mer

eller mindre förorenade av andra substanser och att egenskaperna i varierande

grad har förändrats. De farliga egenskapernas antal är sålunda ofta större hos

blandade kemikalieavfall än hos rena ämnen - å andra sidan minskas ofta de far-

liga egenskapernas intensitet genom den utspädning som varje kemikalie undergår

vid blandning med andra kemikalier.

Ovan nämnda skillnader mellan kemikalier och problemavfall motiverar en mera

rigorös övervakning från samhällets sida över hur farliga avfallsprodukter han-

teras och slutligt omhändertas. Det behövs sålunda särskilda bestämmelser för

hanteringen av problemavfall.

5.2 Utformningen av lagstiftningen

Alla nordiska länder har idag särskilda bestämmelser om problemavfall. För detalj-

uppgifter om lagstiftningen hänvisas dock till bilaga 2 och 3, vilka redogör för

reglerna om problemavfall i de enskilda länderna och exemplifierar myndighets-

kraven på en behandlingsanläggning för problemavfall. Nedan framtas endast några
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gemensamma principer i ländernas regelverk.

Det huvudsakliga ansvaret för en sakenlig hantering av problemavfall vilar på

avfallsproducenten, som även svarar för kostnaderna till följd av avfallshante-

ringen. Det är även producentens skyldighet att märka avfallet, lämna för trans-

port och hantering erforderliga uppgifter om det samt ombesörja att problemav-

fallet förpackas och förvaras. Han skall dessutom göra anmälan till myndigheterna

om bl a avfallets mängd, sammansättning och egenskaper.

För oskadliggörande eller annan behandling av problemavfall krävs i regel ett

särskilt tillstånd, som beviljas under i lagen stadgade förutsättningar. Behand-

lingsanläggningen skall Ы a uppfylla miljövårdskraven, sökanden skall ha till-

gång till tillräcklig sakkunskap och vara ekonomiskt solid eller ställa till-

räcklig säkerhet. I syfte att förverkliga en med tanke på miljövården godtagbar

behandling av problemavfallet förenas tillståndet med erforderliga villkor gäll-

ande t ex utsläpp och kontrollåtgärder.

I bestämmelserna ingår även anmälnings- eller planeringsskyldighet för intern

behandling av problemavfall. Likaså är den som transporterar problemavfall under-

ställd särskild kontroll. För export av problemavfall krävs utförseltillstånd.

6. Behandling av problemavfall .

Utvecklingen i de nordiska länderna är i huvudsak likartad när det gäller upp-

byggnad av system och etablering av företag för hantering av problemavfall. Nedan

diskuteras behandlingsresurserna i de enskilda länderna samt de vanligaste meto-

derna och processerna för omhändertagande av problemavfall.

6.1 Behandlingsmetoder

Omhändertagande av avfall i en central behandlingsanläggning för problemavfall

sker med följande målsättning:

o Upparbetning för att möjliggöra återvinning.

o Omvandling för att erhålla användbara produkter; häri inkluderas även energi-

återvinning.

o Omvandling till stabila ämnen, som kan släppas ut i recipienten eller utan risk
läggas på upplag.
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0 Omvandling t i l l mindre skadliga ämnen, som får deponeras under kontrollerade
förhållanden. Med kontrollerade förhållanden menas här säkerhet mot omgivnings-
störningar.

1 praktiken innebär omhändertagandet av problemavfall a t t alla eller flertalet
av ovanstående punkter kombineras (4).

Oljeavfall. För at t återvinna olja ur oljeavfall används vanligen gravimetrisk
separation med eventuell uppvärmning och kemikalietillsats. Ytterligare upparbet-
ning kan erhållas genom avkokning av lättflyktiga föroreningar samt centrifugal-
separation. Stora möjligheter finns a t t variera processen genom olika settlings-
t ider , kemikalietillsatser, uppvärmningstemperaturer mm. Därigenom kan likartade
slutresultat erhållas genom ett kompensera flera ändringar i processbetingelserna
med varandra. Samtidigt är det möjligt a t t variera den återvunna oljans kvalitet.

Det oljeavfall som återstår efter en eventuell återvinning kan oskadliggöras
genom kontrollerad förbränning. I vissa fall kan energi återvinnas och vissa slam-
fraktioner deponeras under kontrollerade betingelser.

Lösningsmedelsavfall. Det enklaste och vanligaste sättet at t återvinna lösnings-
medel ur lösningsmedelsavfall är destination. Lösningsmedlen brukar vanligen
vara förorenade med en högkokande och en lågkokande fraktion. För at t erhålla
t i l l räckligt höga separationsgrader genomförs destillationerna i kolonner. Det
lösningsmedelsavfall som inte kan återvinnas, förbränns under kontrollerade be-
tingelser.

Brännbart organiskt avfall är t i l l sin sammansättning mycket komplext. Inga gene-
rel la riktlinjer kan därför, dras för återvinning ur detta avfall, utan man kan
förutsätta att avfallsproducenten själv återvinner det som är lönsamt a t t t i l l -
varata. Det organiska avfallet bör i allmänhet förbrännas under kontrollerade
betingelser.

Cyanidavfall är på grund av sin giftighet ett riskavfall, som skall oskadliggö-
ras. Återvinning ur detta avfall är inte aktuellt från kostnadssynpunkt.

Cyanidavfall brukar oskadliggöras genom oxidation. Det vanligaste oxidationsmed-
le t är natriumhypoklorit, NaClO, i alkalisk miljö. Andra oxidationsmedel är väte-
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peroxid, klorgas, permanganat mm. Vid oxidation med hypoklorit bildas först

cyanat, som är betydligt ofarligare än cyanid: NaCN + NaClO > NaCNO + NaCl.

Om hypoklorit finns i överskott oxideras cyanat till koldioxid och kvävgas:

2 NaCNO + 3 NaClO + H20 » 3 NaCl + 2 NaOH + 2 CO2 + N2- Oxidationen skall

ske i våt fas och med tillräckligt högt pH, 9-10, för att undvika att cyanväte

utvecklas.

Halogerihaltigt avfall bör lämpligen behandlas genom förbränning med gastvätt.

Neutralisering sker därvid med basisk tvättvätska. De bildade salterna är huvud-

sakligen kalcium- och natriumklorid i vattenlösning. Val av neutralisationskemi-

kalie får göras med hänsyn till recipientförhållandena.

Mstallhydroxidslam är mestadels komplext sammansatt och förekommer i relativt

liten mängd. Återvinning är därför svår och dyr att genomföra. I stället kan slam-

met behandlas med tanke på deponering i kalkgropar. Risken för utlakning av tung-

metaller torde vara liten, eftersom slammet under alkaliska förhållanden är rela-

tivt stabilt.

Diverse kemikalieavfall. Det enklaste sättet att oskadliggöra kemikalieavfall är

att behandla det på kemisk väg, d v s att genom redoxreaktioner, neutralisationer,

utfällningar mm. åstadkomma stabila slutprodukter, som är lättdeponerbara. Många

gånger kan de olika komponenterna i kemikalieavfallet användas för att oskadlig-

göra varandra, exempelvis avfallslutar och avfallssyror, oxiderande ämnen och re-

ducerande ämnen o s v. De flesta av dessa' reaktioner utförs lämpligen i vattenfas.

Ibland bör restprodukterna behandlas vidare, t ex fällningar måste awattnas.

Vissa kemikalier kan förbrännas med eller utan stödbränsle och därvid oxideras

till gaser eller bindas i askan i stabil form.

För att kunna omhänderta olika slag av problemavfall på ett lämpligt sätt bör

således en central behandlingsanläggning utrustas med åtminstone följande behand-

lingslinjer:

o Oljebehandlingsanläggning för återvinning av olja ur oljehaltiga avfall genom

värmning, emulsionsbrytning, dekantering, sedimentering mm.

o Destillationsanläggning för återvinning av olika lösningsmedel ur lösningsmedel-
avfall.

o Våtkemisk behandlingsanläggning för oskadliggörande av .cyanidavfall, diverse

kemikalieavfall, metallhydroxidslam mm. genom redoxreaktioner, neutralisation,



- 12 -

utfällning, awattning mm.

o Förbränningsanläggning för förbränning av övrigt avfall (organiskt avfall och

halogenhalt igt avfall) samt restprodukter från övriga behandlings linjer.

o Emballagetvätt med utrustning för rengöring av emballage för oljor, lösnings-

medel och andra ämnen erfordras för avlämning av använt emballage som skrot.

Dessutom behöver anläggningen tillgång till en speciell deponeringsplats för

restprodukter från anläggningen.

6.2 Behandlingsresurser

Följande bedömning av behandlingsresurserna för problemavfall i de nordiska

länderna baserar sig på Institutets för vatten- och luftvårds forskning (IVL) ut-

redning om behandlingsbehovet av det miljöfarliga avfallet i Norden 1979-1984

(3).

6.2.1 Danmark

I Danmark uppfördes på ett tidigt stadium en central anläggning, Kommunekemi A/S,

som i stort täcker behandlingsbehovet för landet. Vissa behandlingsresurser för

olje- och lösningsmedelsavfall finns även inom industrin. Danmark har en mindre

andel intern behandling än övriga nordiska länder, vilket kan bero på tidig till-

gång till en extern behandlingsresurs.

Det är i huvudsak Komraunekemi och oljeraffinaderierna som behandlar oljeavfall.

Koramunekemi svarar även för förbränningen av lösningsmedelsavfall. Kapaciteten

för våtkemisk behandling är 15 000 ton.

Behandlingskapaciteten för organiskt-kemiskt avfall uppskattas till ca 40 000 ton

vid Kommunekemi och täcker stort sett behandlingsbehovet för landet. Från och med

1982 kommer en ny förbrännings linje att tas i bruk och anläggningen torde därmed

få en viss överkapacitet.

6.2.2 Finland

I Finland saknas idag centrala/regionala behandlingsmöjligheter för de flesta av-

fallstyper. Ar 1979 grundades Finlands Problemavfall Ab, som har till uppgift att
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uppföra en central behandlingsanläggning för problemavfall. Bolagets aktiekapital

är jämnt fördelat mellan staten, kommunerna och industrin.

Anläggningen kommer att förläggas i Riihimäki i södra Finland och förbrännings-

linjen planeras köra igång år 1984/1985. Därefter planeras utbyggnad av en

destillerings- och våt-kemisk anläggning. Finlands Problemavfall Ab beräknas täcka

behandlingsbehovet för Finland.

6.2.3 Norge

Norge satsar på regionala/kommunala behandlingsresurser och har täckt upp huvud-

parten av behandlingsbehovet för de flesta avfallstyper. Sedan hösten 1980 finns

en förbränningskapacitet på 10 000 ton vid Norcems anläggning för cementtillverk-

ning som vid fullt utnyttjande ger möjlighet att behandla visst avfall även från

andra nordiska länder.

Den största delen av spilloljan behandlas idag vid de norska oljeraffinaderierna

och behandlingsresurserna anses där vara tillräckliga. För smörjoljeraffinering

planeras en anläggning för 25 000 ton/år. Däremot anses inte behandlingsresurser-

na tillräckliga för barlastolja och ej-pumpbart oljeavfall.

För behandling/deponering av metallhydroxidslam finns idag 8 anläggningar för

totalt 4 600 m /år. Är 1984 beräknas tillkomma ytterligare två anläggningar och

därmed fördubblas kapaciteten.

6.2.4 Sverige

Sverige har under en längre period haft otillräckliga resurser att behandla fram-

för allt lösningsmedelsavfall, organiskt-kemiskt avfall (färg-, lim-, lack-, halo-

genhaltigt avfall, bekämpningsmedel) och en del oorganiskt avfall (CN, Hg). Där-

emot täcker de industriexterna resurserna det svenska behandlingsbehovet för t ex

oljeavfall.

Sverige har redan idag en större andel intern behandling av problemavfall än de

övriga nordiska länderna och vissa utredningar har visat att andelen kunde vidare

utökas. Sålunda pågår undersökningar att förbränna t ex färgslam vid barkeldning

i cellulosaindustrier.
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Svensk Avfallskonvertering AB (SAKAB) kommer inom några år att uppföra en central

behandlingsanläggning i Kvarntorp med en förbränningskapacitet av ca 35 000 ton/

år. Utbyggnaden av de interna och externa behandlingsresurserna torde täcka det

svenska behovet.

6.2.5 Sammanfattad bedömning av behandlingsresurserna i Norden

Behandlingsresurserna är stort sett tillräckliga i Danmark och Norge, medan spe-

ciellt förbränningsresurser saknas i Finland och Sverige. Fig. 1 visar var be-

handlingsmöjligheter saknas och var ledig behandlingsresurs finns. Bilaga 4 redo-

visar befintliga Nordiska behandlingsanläggningar för problemavfall per år 1980.

Fig. 1. Möjligheter till samnordiskt utnyttjande av resurser för behandling av

miljöfarligt avfall (3).

Land

Norge

Danmark

Finland

Sverige

Behandlingsmöjligheter saknas

Avfallstyp

Kvicksilverhal-
tigt avfall

Oljeavfall
Lösningsmedel
Oorganiskt avfall

Lösningsmedel
Organiskt-kemiskt

(ej hal.)
11 (högkl.)
Ш , Hg, bekämpn.

Mängd ,
ton, m /år

47 000
4 000
18 000

10 000

13 140
10 000
1 700

Lediga behandlingsresurser

Kapacitet
ton, mtyar

2 S00

3 000
3 000
10 000
1 000

40 000

Avfallstyp

Oljeemulsioncr,
spaltning
Spillolja, omraff.
Lösningsmedel, dest.
Pumpb. org. avfall
Neutralisering, dep.

Organiskt-kemiskt
avfall (1982)

I Finland och Sverige planeras en utbyggnad av en central förbränningsanläggning

en bit in på 1980-talet. Även Kommunekemi får ökad förbränningskapacitet. Sålunda

kommer de nordiska ländernas möjligheter att oskadliggöra problemavfall att avse-

värt förbättras under de närmaste åren. Emellertid torde det även i framtiden vara
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aktuellt med att skicka vissa typer av avfall utomlands för destruktion.

7. Avslutning

Utvecklingen på området hantering av problemavfail har i huvudsak följt samma

mönster i de nordiska länderna. Utgångspunkt för utformningen av lagstiftningen

och systemen för insamling, transport och behandling av problemavfall har varit

de rekommendationer som i mitten av 1970-talet framfördes av arbetsgruppen för

avfallsfrågor, verksam inom ramen för Nordiska ministerrådets tjänstemannakommitté

för miljövårdsfrågor.

I alla nordiska länder finns idag lagstiftning om hantering av problemavfall, som

ger myndigheterna vidsträckta fullmakter att reglerna denna verksamhet så, att

den ordnas på ett i miljövårdshänseende tillfredställande sätt. Stadgandena om-

fattar avfallshanteringskedjans alla skeden - avfallsproduktion, avfallstransport

och avfallsbehandling.

Då de centrala behandlingsanläggningarna för problemavfall i Finland och Sverige

inleder sin verksamhet år 1984/1985 kommer även de praktiska möjligheterna för

oskadliggörande av dylikt avfall att förbättras i Norden. Anläggningarna är mo-

derna, uppfyller stränga myndighetskrav och torde ha tillräcklig behandlings-

kapacitet.

Problemavfallsfrågan är nu stort sett löst och under kontroll i Norden, trots att

mycket givetvis återstår att göra. Tillsynen bör ges en starkare ställning, åter-

vinningen av problemavfail bör främjas och industriell verksamhet bör styras så,

att mängderna problemavfall avtar. Det återstår att se hur omhändertagandet av

den andra typen av problematiskt avfall, radioaktivt avfall, skall lösas.
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Definition av begreppet problemavfall i de nordiska länderna (5)

1. Danmark

Huvudgrupper av avfallstyper som är upptagna i bilagan till bekendtgtfrelse (323/

1980).

1. Animalske og vegetabilske fedtstoffer

2. Organiske, halogenholdige förbindelser

Organiske opltfsningsmidler; PCB- og PCT-affald; flydende rester fra organisk syn-

tese; PVC-holdigt slam fra plastbelaegning; faste rester fra genvinding af halo-

genholdige opltfsningsmidler; faste rester fra organisk syntese.

3. Organiske, halogenfrie förbindelser

Organiske opltfsningsmidler; trykfarve-, maling-, lak- og traebeskyttelsesmiddel-

affald; tjaere og rustbeskyttende olier; alkohol/vand-blandinger; rester fra de-

stillation; organiske metalforbindelser; flydende organiske rester fra destina-

tion; formaldehydopl^sninger; vandig phenol- og formaldehydemulsion; DI-isocyana-

ter; frostsikringsvaeske; latex- og gummislam; syreslam fra raffinering af brugt

smtfreolie; lijnaffald; faste rester fra organisk syntese; slibest^v fra produktion

af bremsebelaegninger, kileremme og transportbånd; roemos.

4. Uorganiske förbindelser

Sure vandige opl0sninger, der indeholder chrom-förbindelser; sure vandige oplffe-

ninger, der indeholder salpetersyre, men ikke flussyre; sure vandige opltfsninger,

der indeholder flussyre og/eller salte af flussyre (fluorider); sure vandige op-

10sninger, der indeholder f. eks. saltsyre, svovlsyre eller phosphorsyre; foto-

grafiske fremkalderbade; chromholdige fotoprocesbade; fixerbade; basiske vandige

opl^sninger uden cyanid; basiske vandige opljrfsninger der indeholder cyanid; ba-

siske vandige opl^sninger, der eventuelt indeholder metalforbindelser; metalhyd-

roxid- og metaloxidslam; r0gvaskerslam og r^gfilterstov fra jern- og metalstbe-

rier; farveriaffaid; vändigt slam fra trykimpraegnering af trae; haerdesalte;

kviks^lvaffald.
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5. Andet affaid

Klude, som er forurenet med organiske opl0sningsmidler; affaid fra produktion og

forhandling af kemi ske bekaempelsesmidler; aff aid af laegemidler; kemikal ieaffaid

fra laboratorier og for s$$gsafdel inger; phenolholdigt glas- og mineraluldsaffald,

2. Fin1and

Nr 576.

Ministeriets för inrikesärendena beslut
om problemavfall.

Utfärdat i Helsingfors den 26 juni 1979.

Ministeriet för inrikesärendena har med stöd av 4 S 2 mom. lagen den 31 augusti 1978
om avfallshantering (673/78) beslutat:

1 S.
I 4 S lagen om avfallshantering (673/78)

avsett problemavfall är:
1) avfall innehållande olja;
2) avfall innehållande lösningsmedel;
3) avfall innehållande frätande ämnen, så-

som syror eller alkalier;
4) avfall innehållande antimon, arsenik,

kvicksilver, silver, kadmium, kobolt, krom,
koppar, bly, mangan, nickel, zink, tallium eller
tenn;

5) avfall innehållande oorganiska eller orga-
niska cyanider eller isocyanater;

6) avfall innehållande organiska halogenfö-
reningar, såsom polyldorerade bifenyler (PCB);

7) avfall innehållande fenoler;
8) avfall innehållande bekämpnings- eller

skyddsmedel;

Helsingfors den 26 juni 1979.

9) avfall innehållande läkemedelsråvaror,
läkemedel eller läkemedelspreparat; samt

10) övrigt avfall, som på grund av sin
art eller beskaffenhet kan jämställas med ovan
nämnt avfall.

2 S.
Förekommer ovan nämnda slag av avfall i

små mängder eller låga halter eller i form som
ej skadar miljön, betraktas de likväl ej som
problemavfall, om de utan att vålla fara eller
skada kan insamlas, transporteras och motta-
gas samt lagras, oskadliggöras eller på annat
sätt behandlas tillsammans med övrigt avfall.
Radioaktivt avfall och sprängämnesavfall be-
traktas ej heller som problemavfall.

3 S.
Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1979.

Minister för inrikesärendena Eino Uusitalo

Tf. planerare Matti Vehkalahti
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5. Norge

Preliminär indelning för problemavfall vid leverans till allmän mottagningsplats

för problemavfall.

1. Oljeavfall

Spillolje; olje-emulsjoner; annet oljeholdig avfall.

2. Organisk-kjemisk avfall

PCB-holdig avfall (også PCT-avfall); isocyanater; fenol og formalinholdig avfall;

10singsmidler med halogen, svovel, nitrogen; andre l^sningsmidler; organisk avfall

med halogen, svovel, nitrogen; annat organisk avfall.

3. Uorganisk-kjemisk avfall

Kvikksolvholdig avfall; cyanidholdig avfall; metallholdig slam; annet uorganisk

avfall.

4. Diverse typer avfall

Organiske metallforbindelser; bekjempningsmidler; medisiner; laboratoriekjemi-

kalier; annet avfall.

4. Sverige

Huvudgrupper av avfallstyper som är upptagna i vägledande förteckning över miljö-

farligt avfall. Med avfall avses i denna förteckning bl a material, råvaror, pro-

dukter, mellanprodukter, biprodukter eller hjälpkemikalier som förorenats, för-

störts, förbjudits eller av annat skäl ej kan användas för ursprungligt ändamål.

1. Oljeavfall
2. Lösningsmedelsavfall
3. Färg- eller lackavfall
4. Limavfall
5. Surt eller alkaliskt avfall



- 20 -

6. Kadmiumhaltigt avfall

7. Kvicksilverhaltigt avfall

8. Avfall innehållande föreningar av antimon, arsenik, barium, beryllium, bly,
kobolt, koppar, krom, nickel, selen, silver, tallium, tenn eller zink

9. Cyanidhaltigt avfall

10. PCB-haltigt avfall

11. Bekämpningsmedelsavfall

12. Kemikalierester, biprodukter m m

13. Laboratorieavfall
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Lagstiftningen om problemavfall i de nordiska länderna

1. Danmark

1.1 Bekendtgtfrelse oro kemikal ieaffaid

Hanteringen av kemiskt avfall regleras i första hand av bekendtgtfrelse om kemi-

kalieaffald (121/1976, ändrad 323/1980). Förordningen har utfärdats med stöd av

lov om bortskaffelse m.v. af olie- og kemikalieaffaid (178/1972) och lov om

miljüSbeskyttelse (372/1973).

Förordningen om kemikalieavfall utgår från att avfallsbehandlingen organiseras

och till stor del sköts på lokal nivå. Förordningen omfattar stadganden om lag-

ring, transport, insamling och mottagning samt destruktion, förbränning och

deponering av de typer av kemiskt avfall, som uppräknas i bilaga till förord-

ningen.

Enligt förordningen (3 §) skall envar som lagrar, transporterar eller oskadlig-

gör kemikalieavfall ansvara för att luft, mark, grundvatten eller ytvatten inte

förorenas. Kommunstyrelsen kan fastställa närmare föreskrifter för att försäkra

sakenlig förvaring och transport av kemikalieavfallet.

Den som förorsakar förorening med kemikalieavfall, eller som konstaterar sådan

förorening på sin egendom, skall underrätta kommunstyrelsen därom (4 §). Vidare

skall den, som under lagring, transport eller oskadliggörande av kemikalieavfall

förorsakar förorening av grundvatten eller mark, följa kommunstyrelsens direktiv

för att minska skadan. Kommunstyrelsen kan på bekostnad av förorenaren också

låta utföra de nödiga åtgärderna.

Verksamheter som producerar kemikalieavfall skall göra anmälan därom till kom-

munstyrelsen (5 §). Anmälan skall innehålla upplysning om avfallets art, embal-

lage och mängd. Kemikalieavfallet skall normalt transporteras till en av kommun-

styrelsen anvisad plats (6 §), men kommunstyrelsen kan i vissa fall frita av-

fallsproducenten från denna skyldighet.

Verksamheter som ämnar införa kemikalieavfall till landet bör meddela kommun-

styrelsen därom senast en månad innan införseln skall äga rum (5 §).
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Kommunstyrelsen är i förordningen avsedd tillsynsmyndighet (8 §).

1.2 Lov om miljtfbeskyttelse

Anläggningar för lagring, deponering eller behandling av kemikalieavfall upptas

i en bilaga till miljöskyddslagen. Detta innebär att dylika anläggningar inte

får anläggas och verksamheten inte påbörjas innan myndigheterna meddelat till-

stånd därtill. Enligt bekendtgjirelse om godkendelse af saerligt forurenande

virksomheder m.v. (176/1974), som utfärdats med stöd av miljöskyddslagen, skall

ansökan om tillstånd bl a innehålla planer över verksamhetens belägenhet samt

uppgifter om verksamhetens etablering, inrättning, drift och förorenande utsläpp

samt om åtgärder för att begränsa förorening. Miljtfstyrelsen är tillståndsmyndig-

het i ärenden gällande Koiranunekemi A/S, som mottar huvuddelen av kemikalieav-

fallet i Danmark.

2. Finland

2.1 Lagen om avfallshantering

Lagen om avfallshantering (673/78, ändrad 117/181) är tillämplig på allt sådant

fast, slamartat, flytande eller gasformigt avfall från industri-, service- och

affärsverksamhet samt hushåll, som inte leds ut i vattendrag och luft.

Lagen innehåller grundläggande stadganden om insamling, transport och behandling

av avfall. I lagen ingår dessutom stadganden om avfallshanteringens förvaltning

och finansiering, nedskräpning och tillsyn samt straffbestämmelser. I förordning-

en (307/79, ändrad 118/81) om avfallshantering finns med stöd av lagen om av:'alls-

hantering givna närmare stadganden om anordnandet av avfallshanteringen. Neden

följer en genomgång av de stadganden i lagen och förordningen om avfallshantering

som har direkt anknytning till hanteringen av problemavfall.

Allmänna stadganden

I lagen har intagits en allmän definition på problemavfall (AhL 4 §). Enligt

definitionen åsyftas med problemavfall, avfall, som på grund av sin giftighet

eller annan beskaffenhet är svårt att oskadliggöra eller behandla eller som

annars är särskilt skadligt för miljön. Stadgandet har senare preciserats i ett

inrikesministeriets beslut (576/79).
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Av f al Is insaml ing

Enligt avfallshanteringslagen (AhL 11a §) är avfallsproducenten skyldig att

ombesörja att avfallet förpackas, förvaras och märks på ett sakenligt satt. I

fråga om märkningen iakttas i regel de stadganden och bestämmelser som gäller

märkning av farliga ämnen. Avfallsproducenten är även skyldigt att lämna för

transport och behandling erforderliga uppgifter om avfallet.

Avfallstransport

Den. som producerar problemavfall är skyldig att se till att avfallet transporte-

ras på vederbörligt sätt med anlitande av sådan person som utför transporter och

som har tillräckliga förutsättningar för uppgiften (AhL 15a §)• Den som utför

transporten är skyldig att enligt producentens anvisningar leverera avfallet till

den behandlingsanläggning eller -plats som producenten angivit och återställa det

till producenten om avfallet inte mottages. Vid transport av problemavfall iakttas

även de stadganden och bestämmelser som gäller beträffande transport av farliga

ämnen.

Avfallsbehandling

Mottagningsplatser för problemavfall (AhL 17 §). Kommun skall efter behov ha till

sitt förfogande mottagningsplatser för problemavfall. Kommunens skyldighet att

mottaga problemavfall gäller dock främst oljeavfall, då det inte är fråga om

oskäligt stora mängder avfall.

Avfallshanteringsplan (AhL 21 §). Fastighetsinnehavare, inom vars fastighet upp-

kommer eller behandlas problemavfall, och avfallet antingen helt eller delvis

lämnas utanför behandlingen på allmänna avfalls behandlingsplatser är skyldig att

utarbeta en särskild plan över fastighetens avfallshantering. Reviderad plan skall

framläggas om mängden eller sammansättningen av avfallet väsentligt förändras. Av-

fallshanteringsplan behöver likväl inte framläggas i fråga om allmän avfallsbe-

handlingsplats eller i fråga om verksamhet som bedrivs med stöd av tillstånd för

behandling av problemavfall (AhL 23 § 1 mom.).

Enligt förordningen om avfallshantering (AhL 12 §) skall avfallshanteringsplanen

innehålla uppgifter om verksamhetens allmänna art och omfattning, uppgifter om

utsläpp i luft och vattendrag, uppgifter om avfallets art, beskaffenhet och mängd,

uppgifter om avfallsinsamling, -transport, -behandling och -återvinning, uppgifter

om planerade ändringar i avfallshanteringen under de två följande åren samt en

kalkyl över fastighetens årliga avfallshanteringskostnader.
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Stadgande om "produktkontroll" (AhL 22 §). Statsrådet kan vid behov ingripa med
begränsningar el ler förbud i framställningen, importen eller användningen av pro-
dukter, vilka såsom avfall förorsakar avfallshanteringen särskilda svårigheter
eller leder t i l l särskild förorening av miljön.

Tillstånd för behandling av problemavfall (AhL 23 och 23a - 23e §§). För oskad-
liggörande eller annan behandling av problemavfall skall i regel e t t särskilt
behandlingstillstånd inhämtas. Avsikten med ti l lståndet är att säkerställa att
behandlingen av problemavfallet sköts på tryggt och sakenligt sät t . Tillstånds-
förfarandet möjliggör även styrning av behandlingen av problemavfall så, att den
så långt som möjligt uppfyller såväl riksomfattande som regionala behov.

Skyldigheten a t t söka tillstånd har dock inte utsträckts t i l l at t gälla sådana
industri- el ler serviceanläggningar eller anläggningar med motsvarande verksam-
het som har möjlighet att själva behandla problemavfall från egen verksamhet.
Dylika anläggningar är t ex många industrianläggningar, sjukhus och värmekraft-
verk. Vid behandling på den plats där avfallet uppkommer är det möjligt at t bl a
undvika de riskfaktorer som är förenade med transport. Ifrågavarande anläggningar
kan utan behandlingstillstånd motta och behandla även annorstädes uppkommet prob-
lemavfall om behandlingen utgör endast en liten del av behandlingen av anlägg-
ningens eget problemavfall eller av anläggningens användning av ämnen som mot-
svarar problemavfali. Utan t i l ls tånd får problemavfall förbehandlas även vid
allmänna mottagningsplatser för problemavfall.

Behandlingstillstånd beviljas under i lagen stadgade förutsättningar. Tillstånd
kan återkallas för viss t id el ler helt och hållet . Dessutom kan verksamheten vid
anläggningen avbrytas, t ex om behandlingen medför betydande olägenhet för mil-
jön.

Import och export av problemavfall (AhL 23f §). Lagen innehåller även stadganden
om import och export av problemavfall. Den som t i l l landet ämnar införa eller ur
landet utföra problemavfa] 1 är skyldig att göra anmälan därom t i l l inrikesminis-
teriet . Ministeriet kan på basis av denna anmälan förbjuda exporten eller import-
en om det föreligger anledning a t t misstänka at t avfallet inte kommer att trans-
porteras el ler behandlas på e t t med hänsyn t i l l miljövården eller anordnandet
av avfallshanteringen godtagbart sät t .
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2.2 Stadganden om problemavfall i andra författningar

Förutom reglerna i avfallshanteringslagen finns det ett mångfald i olika för-

fattningar spridda stadganden som berör hanteringen av problemavfall. Dylika

stadganden ingår t ex i hälsovårdslagen (469/65), lagen om gifter (309/69),

vattenlagen (264/61), förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten

(283/62) och förordningen om brännbara vätskor (921/76). I nämnda författningar

förutsätts, att den som ämnar uppföra en behandlingsanläggning för problemavfall,

har tillstånd av eller gör förhandsanmälan därom till respektive myndighet.

5. Norge

3.1 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Ändamålet med den nya lagen (Forurensningsloven) är att skapa det rättsliga

grundlaget för en sakenlig hantering av specialavfall. En viktig utgångspunkt är

definitionen av specialavfall i § 28: "avfall som ikke hensiktsmessig kan be-

handles sammen med forbruksavfall på grunn av sin st0rrelse eller fordi det kan

medftfre alvorlige forurensninger eller fare for ekade på mennesker eller dyr".

Specialavfall kan förekomma både som konsumtions- och produktionsavfall. Regler-

na gäller då vid sidan av varandra.

§ 30 gäller krav på anläggning för behandling av avfall. Alla som driver upplags-

plats eller behandlingsanläggning som kan medföra förorening skall ha tillstånd

enligt de generella reglerna i lagens kap. 3. Detta gäller i praktiken alla an-

läggningar för specialavfall.

Miljövårdsmyndigheterna kan fastställa att kommun, förutom att motta och behandla

konsumtionsavfall, även är skyldig att ha anläggning för behandling av special-

avfall och produktionsavfall.

Enligt § 32 kan miljövårdsmyndigheterna pålägga kommun att insamla specialavfall

och förplikta avfallsproducent att leverera sitt specialavfall till kommun eller

annan mottagare av avfall.

Miljövårdsmyndigheterna kan träffa beslut som säkrar sakenlig och trygg förvaring,

insamling, transport och behandling av specialavfall. Det kan t ex gälla märkning
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och emballering av olika avfallstyper, ansvarsförhållandv^c under transporten,

krav till insamlings- och transportrutiner mm. Myndigheterna kan också bestämma

att ingen får insamla specialavfall utan myndigheternas samtycke.

§ 33 om hantering av produktionsavfall gäller även specialavfall då detta före-

kommer som produktionsavfall. Bestämmelsen fastsätter att produktionsavfall skall

föras till "lovlig" avfallsanläggning, eller återvinnas eller användas på annat

sätt. Lovlig avfallsanläggning innebär att den har erhållit tillstånd att motta

dylikt avfall.

§ 34 om återvinning och annan behandling av avfall är den mest centrala bestämmel-

sen när det gäller att styra avfallsströmmen. Myndigheterna kan sålunda bestämma

att avfall skall återvinnas eller behandlas på annat sätt i stället för att depo-

neras. Det kan föreskrivas att avfallsproducenten själv skall använda produktions-

avfallet i sin verksamhet, eller att produktionsavfall, insamlat eller bearbetat

avfall skall levereras till sådan verksamhet som kan utnyttja eller behandla det.

Krav om att leverera avfall till annan verksamhet kan i regel inte ställas om

producenten själv önskar omhänderta avfallet på ett miljömässigt tillfredsställ-

ande sätt. Lagen möjliggör emellertid en sammanfattad värdering av hur avfalls-

frågan skall lösas.

§ 34 gäller också mottagare av avfall, som kan påläggas att motta avfall som han

kan använda eller behandla inom sin verksamhet. Mottagningsplikt kan påläggas i

två tillfällen: om det är nödvändigt för att säkra en tillfredsställande behand-

ling av avfall som kan medföra allvarlig förorening eller hälsoskada, eller om

det är nödvändigt för att förverkliga ett organiserat system för insamling oci

behandling av avfall.

3.2 Produktkontrolloven

Produktkontrolloven (79/1976) tillämpas huvudsakligen då det är aktuellt med

restriktioner på produktion och användning av farliga ämnen, alltså före "avfalls-

stadiet". Bestämmelser om åtgärder enligt denna lag ges i form av föreskrifter

som gäller produkter av en viss typ.
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4. Sverige

4.1 Förordningen om miljöfarligt avfall

Hanteringen av miljöfarligt avfall regleras i förordningen om miljöfarligt avfall

(346/1975). Förordningen, som utfärdades med stöd av lagen om hälso- och miljö-

farliga varor (329/1973), reglerar uppgiftsskyldighet, tillstånd till yrkesmässig

transport på väg, slutligt omhändertagande och utförsel ur landet av miljöfarligt

avfall. I förordningen uppräknas de olika kemiska avfall som förordningen är

tillämplig på.

Den som yrkesmässigt utövar verksamhet där miljöfarligt avfall uppkommer skall

årligen till hälsovårdsnämnden lämna uppgift om avfallets art, sammansättning,

mängd och hantering om inte annat sägs av naturvårdsverket. Miljöfarligt avfall

får transporteras på väg yrkesmässigt endast av företag som drivs av kommun eller

den som har särskilt tillstånd. Transporttillstånd utfärdas av länstyrelsen i det

län där sökanden utövar den huvudsakliga delen av sin rörelse.

Enligt förordningen får miljöfarligt avfall slutligt omhändertas yrkesmässigt

endast av Svensk Avfallskonvertering AB (SAKAB) eller den som har erhållit sär-

skilt tillstånd. Fråga om tillstånd prövas av regeringen. Industriföretag far

dock behandla eget miljöfarligt avfall och avfall som härrör från annat företag

om därvid endast nyttjas en mindre del av kapaciteten i egen anläggning. Härvid

krävs dock att företaget i god tid innan verksamheten börjar gjort en anmälan

till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall kontrollera att behandlingen sker i över-

ensstämmelse med nuljöskyddslagstiftningen samt att den inte strider mot bestämm-

elserna om SAKAB:s ensamrätt.

Enligt förordningen får miljöfarligt avfall utföras ur landet endast av Svensk
Avfallskonvertering AB eller den som.erhållit särskilt tillstånd. Utförseltill-
stånd prövas av Statens naturvårdsverk.

4.2 Miljöskyddslagen

upplag eller anläggning för oljeavfall, kemiskt avfall eller annat specialavfall

upptas i miljöskyddskungörelsens (388/1969) förteckning över inrättningar som

inte får anläggas utan tillstånd av koncessionsnämnden för miljöskydd. Detta
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innebär att en anläggning för behandling av miljöfarligt avfall skall prövas

enligt miljöskyddslagen (387/1969!). Ansökan om tillstånd skall bl a innehålla

beskrivning av omgivningen, råvaror, processer, behandlingsmetoder, vattenvårds-,

luftvårds-, buller- och avfallsfrågor samt kontrollfrågor, tidplan och kostnader.
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Myndighetskrav på Norrtorp SAKABs anläggning för behandling av avfall

För Norrtorp SAKABs anläggning gäller bl a följande provisoriska föreskrifter:

1. Vattnet från våtskrubbern skall - om sådan installeras - indunstas till torr-

het och får således inte tillföras recipienten. Rening och återanvändning av

övrigt processvatten, lakvatten, dagvatten och grundvatten skall ske enligt

anvisningar av naturvårdsverket på sådant sätt att föroreningsutsläppen blir

så små som möjligt.

2. Utsläppen till luft från förbränningsanläggningen får innehålla högst 100 mg

stoft, 100 mg klorväte och 5 mg fluorväte, allt per m norm torr gas och

räknat på ett luftöverskott motsvarande 10 % CO,-halt. SAKAB skall dock efter-

sträva att under prövotiden nedbringa såväl stoft- som klorväteutsläppen till

35 mg.

3. Förbränningsanläggningen skall drivas under sådana betingelser att mängden

organiska föreningar i utgående rökgaser blir högst 50 mg per kg tillfört

vattenfritt avfall, innebärande att destruktionseffekten skall uppgå till

minst 99,995 %, allt räknat som månadsmedelvärde.

4. Sådant avfall får ej tillföras förbränningsanläggningen som visar sig medföra

utsläpp av dioxiner eller andra hälsofarliga bildningsprodukter.

För anläggningen gäller dessutom bl a 18 särskilda, villkor.
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Nordiska behandlingsanläggningar för problemavfall per februari 1980 (6)

Behandlingsföretag

Sverige

1. SAKAB i Stockholm
(Industridestillation)

2. SAKAB i Norrtorp AB
3. SAKAB i Göteborg

(Graab-Kemi)
4. SAKAB, Södertälje

(Se 1, SAKAB i Stockholm)
5. SAKAB, Forsbacka (Gävle)
6. SAKAB, Umeå, Oljehamnen
7. SAKAB, Umeå, Dovanmyran
8. SAKAB, Helsingborg
9. Boliden Intertrade Raffinaderi

AB, Halmstad
10. AB Skandinaviska Oljecentra-

len, Jönköping
11. Supra AB, Kvarntorp
12. Billerud- Uddeholm AB,

Skoghall
13. Ferriklor AB, Närkes Kvarn-

torp
14. Förenade fabriksverken,

Åkers Styckebruk
15. NIFE Jungner AB, Oskarshamn
16. AB Tank-Cleaning, Göteborg
17. Miljö och Transport AB,

Wasab, Norrahaimiar
18. Lundstams Renhållning AB,

Östersund
19. Perstorp Regeno AB, Perstorp
20. AB Nordiska Affineriet,

Helsingborg
21. Granges Nyby, Nybybruk
22. AB Ferrolegeringar,

Trollhättan
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Behandl ings företag

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

Luleå kommun
Boliden AB, Helsingborg
Hyltebruks AB
Scanfors AB, Stockholm
Bofors AB
Oljetankservice, Spånga
Åbergs Förnicklings Fabriks
AB, Spånga
Köping Oljerening
Västsvenska Oljeraffina-
deriet i Helsingborg AB
Leto Industriåtervinning AB
Värnamo
AB Oljeenergi, Osakarshamn
Avesta Jernverk AB, Avesta
Gnosjö kommun
Finspångs kommun
Nordisk Röntgenservice AB,
Kungsbacka
Falkenbergs Varv AB
Nyby Uddeholm AB, Storfors
Trollhättans kommun
Svensk Fotokemi AB, Sthl
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Behandlingsföretag 2 behandlar dessutom oljig jord och organiska kemikalier;
företag 14 läkemedel; 19 paraformaldehydutfällning, övrigt pumpbart org. avfall;
22 Cr-, Mo-, V-haltigt fast avfal l ; 26,37 och 41 fotografiskt avfall.

Danmark

1. Kommune Kjemi A/S
2. Paul Bergsoe & Son, Glostrup
3. A/S Dansk 01ie Teknik, Stfborg
4. Falcon Kemi, Esbjerg
5. Vapakon Petrokemisk Vaerk APS
6. Superfoss A/S, Fredericia

Behandlingsföretag 1 behandlar dessutom övrigt avfall ; företag 2 s i lver - ,
arsenik-, blyhaltigt avfall.
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Behandlingsföretag

Finland

1. Va-Но Oy, Kerava
2. Oy Arvina, Kaunela
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Behandlingsföretag 1 behandlar dessutom läkemedel.

1. Solberg Industri A/S,
Lisleby

2. Trondheims kommun
3. Norsk Oljeraffinaderi

Reginol
4. Hovedstasjon for Oljevern A/S x
5. A/S Raufoss, Rauf oss x x
6. Kambo Fabrilcker, Moss
7. Noresi A/S, Lommedalen x x
8. Fana Steinknuseverk, Rådal x
9. Sandnes kommune x

10. Viking Oljeraffineri, Oslo
11. K A Rasmussen A/S, Hamar
12. Oslo kommun x
13. Septik og Renovasjon, Aurskog
14. A/S Grorud Jemvarefabrik, x x

Oslo
15. Norska Oljebolagen
16. Anker Batterier A.S., Horten
17. A/S Norcem, Slemmestad

Behandlingsföretag 5 behandlar dessutom härdsalter; företag 9 oljeemulsioner;
12 kemavfall; 16 kasserade bly/syra-batterier inkl. svavelsyra, övrigt flytande
avfall.



1 1"

ш



NUCLEAR WASTE FROM REACTOR OPERATION. NORDIC EXPERIENCES

Abstract

The accumulated operational experience from large

nuclear reactors in the Nordic countries corresponds

to about 50 reactor-years. During this period about

7,500 m^ treated waste has been produced. The activity

of the reactor waste is primarily due to corrosion- and

fission products with a comparatively short half-life

(< 30 years).

Many different waste types are produced with a large

difference in activity content. The most important waste

type, both from volume and activity point of view is the

ion-exchange and filter materials used for water clean-up.

This waste is solidified with cement or bitumen. Some

low-level resins are dewatered in transportable tanks.

During the maintenance periods large volumes of very low-

level solid waste is produced. This waste is either

compacted and stored or incinerated.

Apart from these main waste types, several others appear,

which need special treatment methods.

The purpose of the treatment is to convert the waste into

a form suitable for handling and storage, both at the

reactor sites and in the final disposal. In the presentation

the waste treatment methods used at the viordic power plants

is described, together with the experiences from their

operation, and the modifications that has been done in

order to improve the system.

Finally some cost and dose estimates are given.
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REAKTORDRIFTENS AVFALL. ERFARENHETER FRÄN KÄRNKRAFTVERKEN

i NORDEN

Hans Forsström

Svensk Kärnbränsleförsörjning AB/Avdelning KBS

1. Inledning

Erfarenheterna från drift av kärnkraftverk i Norden sträcker

sig drygt 15 år bakåt i tiden. Idag är 13 större kärnkraft-

aggregat i drift. De har en sammanlagd drifttid som motsvarar

knappt 50 reaktorår. Utöver dessa kommersiella aggregat finns

det två större forskningsreaktorer, i Halden och Studsvik.

Hittills har totalt ca 7.500 m avfall i behandlad form er-

hållits vid driften av kärnkraftverken. Detta omfattar av-

fall av flera olika typer med starkt varierande form och

aktivitetsnivå. Vid alla kärnkraftverk erhålles i start sett

samma avfallskategorier, vilket gör att likartade behandlings-

metoder kan användas. Skiljaktigheter förekommer dock be-

roende på reaktortyp och driftsförhållanden, samt val av soli-

difieringsmatris. I detta föredrag kommer en genomgång att

ges av de olika typer av avfall, som erhålles vid reaktor-

driften och hur det behandlas vid de olika kärnkraftverken

i Norden, samt av vilka erfarenheter man har från driften av

avfallsanläggningarna. Framställningen kommer endast att beröra

det som normalt kallas "fast" avfall, och som behöver tas om

hand för förvaring. Således beskrivs inte det gasformiga och

vätskeformiga avfallets behandling före utsläpp.

Av naturliga skäl kommer främst erfarenheterna från de äldsta

kärnkraftverken att beröras.
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Lokalt Centralt

Råavfall
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& klassning

Behandling
Mellan-
lagring

I • Transport
Slut-
förvaring

Figur 1. Hanteringskedja för reaktoravfallet.

2. Krav på avfallsprodukterna I

I fig 1 visas ett förenklat schema över de steg som normalt in-

går i hanteringskedjan för reaktoravfallet. Där framgår att

behandlingssteget bara är det första i en serie steg som leder

fram till slutlig förvaring av avfallet. Syftet med behand-

lingen är att överföra avfallet i en sådan form att det kan

hanteras, mellanlagras och slutförvaras på ett säkert sätt.

Det är således dessa senare steg, som bestämmer vilka krav

som skall ställas på avfallsprodukten.

Idag är hanteringskedjan bruten vid mellanlagringen av avfallet,

vilken sker på kraftverken. Stegen transport och slutförvaring

bearbetas nu med stor kraft i såväl Sverige som Finland, så-

som kommer att framgå av senare föredrag. Utan att föregripa

dessa kan det konstateras att de största kraven på avfalls-

produkten ställs av hanteringen fram till och med att avfallet

deponeras i slutförvaret. Med hänsyn till den relativt sett•

låga och kortlivade aktivitet, som reaktoravfallet har, blir

kraven efter avslutad deponering små, med den i Sverige före-

slagna utformningen av slutförvaret.

3. Aktivitet i reaktoravfallet

Aktiviteten i reaktoravfallet utgörs av aktiveringsprodukter

och fissionsprodukter. Aktiveringsprodukterna finns alltid i

avfallet. De domineras av Co-60, som har ca 5 års halverings-

tid. Co-60 bestämmer avfallets krav på skärmning. Co-60 erhålles

från bestrålning av kobolt i stål och halten bestäms av hur

mycket kobolt stålet innehåller. Erfarenhetsmässigt erhålles
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omkring 5 TBqCo-60 per år och reaktor i reaktoravfallet (utom

härdkomponenter). Genom val av stål med låg kobolthaltkan lägre

Co-60-aktivitet erhållas. Detta har man gjort i Lovisa, där

hittills mindre än 0,5 TBq Co-60 ansamlats under 3,5 års drift.

Fissionsprodukter erhålles i reaktoravfallet om reaktorn

drivits med bränsleskador. Det har visat sig vara normalt att

man efter en tids drift får ett fåtal skadade bränslepinnar. Av

de äldre svenska reaktorerna är det endast Barsebäck 1 och 2,

som drivits en längre tid utan bränsleskador. På senare tid har

man dock fått mindre bränsleskador även där. Den dominerande

fissionsprodukten är Cs-137. I figur 2 visas hur mängden

Cs-137 i avfallet från Oskarshamn I + II varierat under åren.

Den kraftiga toppen 1977 beror på att man hade betydande bränsle-

skador som erhölls vid ett ef fekttransientprov som utf ö . ?.es i

aggregat I. Vid normal bränsleskadenivå fås ca 2 TBq Cs-137 per

aggregat och år.

Cs-137 har längst halveringstid av de vanligen förekommande

100

10

-76 -77 -78 -79 -80

Figur 2. Årligt Cs-13 7-innehått i komformig fonby rarmassa
från Oskarshamn I och II ingjuten åren 19 76-80.
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radioaktiva ämnena i avfallet. Den bestämmer därför dess

livslängd. Efter ca 500 år har det mest aktiva reaktorav-

fallet avklingat till en ofarlig nivå.

Vid bränsleskador finns det också risk för att transuraner

med mycket lång halveringstid skall komma ut i reaktorvattnet.

Erfarenheten från såväl svenska som utländska reaktorer är

dock att detta sker i mycket liten omfattning och att halten

transuraner i reaktoravfallet är försumbart lågt.

4. Avfallstyper och mängder

I reaktoravfallet ingår många olika typer av avfall med be-

tydande skillnader i såväl kemisk/fysikalisk form, som ak-

tivitetsinnehåll. Av praktiska skäl och med hänsyn till hur

avfallet uppkommer och behandlas kan det indelas i två huvud-

klasser:

* Avfall från vattenrening i processen

jonbytarmassor (korn- eller pulverformiga)

filtermaterial

indunstarkoncentrat

filterpatroner (endast PWR)

* Fast avfall

kasserade komponenter och rör

papper, plast, tyg etc

isolermaterial

luftfilter
i ! i

Utöver dessa huvudkategorier erhålles många andra typer av .

avfall, vilka kräver speciella behandlingsmetorder, t ex

oljor, dekontamineringslösningar, härdkomponenter etc.

Aktivitetsinnehållet i ett avfall är beroende av varifrån

i anläggningen det kommer. De största aktivitetsmängderna

i reaktoravfallet erhålles i bestrålade härdkomponenter

och i jonbytarmassor från reaktorvattnets reningskretsar.

De förra intar en särställning och behandlas inte ytterligare

här, då hittills endast ett fåtal komponenter tagits ur

reaktorerna. Aktiviteten i övrigt reaktoravfall är avsevärt

lägre.



I tabell 1 ges en sammanställning av årliga mängder avfall

av olika slag från ett typiskt BWR-aggregat. Från en PWR

erhålles normalt något lägre värden. Värdena är medelvärden,

från en någorlunda lugn drift. I praktiken varierar såväl avfalls-

mängderna, som aktivitetsinnehållet från år till år, liksom

även mellan olika aggregat. Ett extremt exempel på detta har

givits ovan i figur 2. I figur 3 och 4 visas exempel på mera

normala variationer. Toppen under 1979 i mängden kondensat-

reningsmassa från Barsebäcksverket beror på att man under en

del av året hade onormalt korta gångtider mellan filter-

byten .

Tabell 1

Ärlig avfallsproduktion från ett BWR-aggregat

Avfallstyp Aktivitet Volym (m3/år)
TBq/år Före be- Efter be-

handling handling

Jonbytarmassa,

medelaktiv

20 5-15

Cement Bitumen Avvattning

50-150 15-35

Jonbytarmassa, fil-

termaterial, lågakt. 0.5 40-60 100-150 24-40 60-90

Brännbart fast av-

fall 0.05 100-200

Icke-brännbart

fast avfall

Olja

Härdkomponenter

inkl bränsleboxar

0.05

3

1)
10

4000

80

10

10

5-15

40

< 1

15

1) beräknade värden
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Ton

30

п.3

6

20 . .

10'

-77 •78 •79 •80 Ar

Figur 3, Årlig mängd kondensatreningsmassa
vid Barsebäck I och 2.

•77 •79 •BO Ar

Figur 4. Årlig mängd ingjuten kernförmig
jonbytarmassa vid Oskarshamn I och II.

5. Behandling av avfall från vattenrening

5.1. översikt av använda metoder

För att rena vatten på olika ställen i processen, användes

jonbytare, filter och indunstare. Därvid erhålles aktiviteten

koncentrerad i en halvflytande produkt som skall tas om hand,

så att den kan hanteras vidare. I PWR-reaktorerna användes

dessutom fasta filterpatroner. För behandlingen av detta

avfall har hittills tre olika metoder använts vid de nordiska

kärnkraftverken; nämligen ingjutning i cement vid Oskarshamn

och Ringhals, ingjutning i bitumen vid Barsebäck, Olkiluoto och

Forsmark, samt för lågaktiva pulverformiga jonbytarmassor och

filtermaterial awattning i transporterbara betongtankar vic

Oskarshamnsverket. Den senare metoden har även tillämpats

i begränsad utsträckning vid Barsebäck. I Lovisa lagras tills

vidare det halvflytande avfallet i tankar. Kapaciteten hos

dessa täcker behovet åtminstone fram till 1985. En cementin-

gjutningsanläggning planeras bli uppförd till dess.

Vid forskningsreaktorerna i Halden och Studsvik har man inte

heller någon behandlingsanläggning för det halvflytande

avfallet. Jonbytarmässorna från Halden transporteras till

Kjeller, där de lagras i tankar. Det har diskuterats att bygga

en solidifieringsanläggning i Halden, för att minska riskerna
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vid transport av avfallet, men något beslut föreligger inte.

Även i Studsvik lagras det halvflytande avfallet i tankar.

För att ta hand om detta avfall projekteras en cementingjutnings

anläggning.

5.2. £ementi.n2Jutnin.g

5.2.1.Processbeskrivning

Vid cementingjutning blandas det halvflytande avfallet, som

innehåller mellan 60 och 85% vatten med cement, så att en

homogen produkt erhålles. I det system som används vid de

svenska kärnkraftverken sker blandningen direkt i den slut-

liga behållaren, kokillen. Denna utgöres av en kubisk

betonglåda med yttermåttet 1.2 m, se figur б • Beroende på

aktivitetsinnehållet i avfallet, som skall gjutas in, kan

behållare med olika väggtjocklekar användas. Hittills har

främst kokiller med 10 cm tjocka väggar utnyttjats, men även

25 och 35 cm-kokiller har använts.

I figur 5 visas ett principschema för ingjutning, såsom den

utförs i Ringhals och Oskarshamn. Denna process har ut-

vecklats av ASEA-ATOM.

Slurry iv jonbyurmaua och vantn

Tnnsportvetten

Satintngikarl med braddavtopp

JonbYtermatM Mdimentvrad till jämn nivå

Cflmentbruk —»

Cement

Vå»

Ojr.V»

Щ
c-Jcz-
« Т Т Л > 1«fe-;

•Vffe :
Dosering och

blandning

Härdning Lockgjutning

Figur 5. Jonbytarmassors cementingjutning. Principskiss.



- 8 -

Figur 6. Kokill, Ringhals Figur 7. Ingjutningsbanan
Ringhals

Gjutningen sker i tre steg, där först avfall och eventuella

tillsatsmedel doseras, varefter cementen tillsättes under

omrörning. När blandningen härdat efter 1-2 dygn gjutes ett

inaktivt cementblock.

För att en godtagbar avfallsprodukt skall erhållas 'i.-, det

väsentligt att proportioneringen av avfall och cement blir

riktig. Mängden avfall som tillförs kokillen mäts genom

att avfallet satsas via doseringstankar. Kokillen med inne-

håll vägs dessutom kontinuerligt, vilket ger en dubbel

kontroll på den tillförda mängden.

Cementmänyden bestäms genom vägning. Genom mätning av

omrörarmotorns strömförbrukning erhålles en kontroll på

betongens konsistens.

Maximala mängden avfall av olika typer som kan gjutas in i

en kokill med 1 m inner- och 1.7m yttervolym är:

480 1 kornformig jonbytarmassa, "jämn nivå" eller

740 1 pulverformig jonbytarmassa och filtermaterial

med 20-25% torrsubstanshalt eller

500 1 koncentrat
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Någon ingjutning av aktivt koncentrat har hittills inte skett,

då enbart jonbyte och filtrering använts för rening av vatten

vid de svenska kärnkraftverken.

Ytterligare en faktor begränsar mängden avfall, som kan

gjutas in i en kokill. För att hålla dosbelastningen

till personalen på en låg nivå har ytdosraten på kokillerna

hållits mindre än 1 rem/h. Detta har inneburit att mängden

avfall som kunnat gjutas in i vissa fall har varit så låg

som 40 1/kokill, Genom att använda 25 cm-kokiller har dock

större mängder avfall kunnat gjutas in. Nu pågår också

diskussioner om att höja dosratsgränsen till ca 3 rem/h. För

att kunna åstadkomma detta har vissa förbättringar i hante-

ringen av kokiller införts.

5.2.2 Ingjutning av PWR-avfall

Den ovan beskrivna processen utformades ursprungligen för

ingjutning av avfall från BWR. PWR-blocken i Ringhals

var från början utrustade med en behandlingsmetod för

jonbytarmassor, som inte innebär solidifiering utan en-

bart inkapsling och uppsugning av vattnet i jonbytåren

med vermikulit. Denna metod bedöms inte ge godtagbara

produkter och har inte använts. I stället har den befint-

liga cementingjutningsanläggningen modifierats, så att den

även kan ta hand om PWR-avfallet.

En komplikation är att PWR-avfallet innehåller borsyra,

vilket förhindrar cementens bindning. Genom att fälla ut

större delen av borsyra, genom tillsats av kalciumhydroxid,

innan cementen tillsättes, har man klarat av detta problem,

och ingjutning av jonbytarmassor från PWR sker nu rutin-

mässigt. Mängden jonbytarmassa, som kan gjutas in i en kokill

är dock lägre än för icke-borsyrhaltiga massor.

Från PWR-reaktorerna i Ringhals erhålles även mekaniska

filterpatroner av olika typer. Dessa kan ha ytdosrater på
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upp till 150 rem/h. Filterpatronerna placeras i speciella

kokiller med samma utvändiga dimensioner som de tidigare

beskrivna, men som invändigt från början är fyllda med be-

tong, i vilken ett 50-tal hål finns, där filterpatronerna

placeras. När ett hål är fyllt, fylls det på med cement

så att filtret blir inkapslat. När alla positioner i en kokill

fyllts, gjutes ett lock.

5.2.3 Drifterfarenheter

Till årsskiftet 1980/81 hade 1165 betongkokiller produ-

cerats i Oskarshamn och 880 stycken i Ringhals. Den

hittillsvarande driften har i stort gått bra. Man har

dock haft vissa problem, av vilka flertalet kan tillskrivas

brister i utrustningen. Sålunda har omfattande ombyggnader

genomförts både i Oskarshamn och Ringhals för att förbättra

processen. Några exempel på processtekniska problem är:

Igensättningar i rörledningar vid transport av

avfall

- Dålig information om doserad mängd jonbytarmassa,

cement m m, har lett till några fall av överfyllning

Brister i hanteringsutrustningen för kokiller

Brister i lockgjutningsutrustningen

För att komma åt dessa problem har en rad åtgärder vid-

tagits. Som exempel kan nämnas:

Spolmöjligheter i rör, amperemetrar på pumpar,

ändrad rördragn. g med bättre fallvinkel

Förbättrad doserings- och vägningsutrustning

Fjärrstyrd hantering. Förbättrad strålskärmning

I samband med att ingjutningsanläggningen i Ringhals an-

passades till att även kunna ta hand om PWR-avfall för-

bättrades även hanteringssekvensen vid lockgjutning, så att

anläggningens kapacitet ökades.
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5.2.4 Spruckna kokiller

Det mest påtagliga problemet man haft med cementingjutet

avfall är att ett antal kokiller spruckit under mellan-

lagringen vid Oskarshamnsverket. Konsistensen på innehållet

i kokillerna i närheten av sprickorna var närmast att likna

vid grus. Denna händelse föranledde bl.a. att en större

utredning om cementingjutning av jonbytarmassa beställdes

från Cement- och Betonginstitutet av Prav. Orsaken till

att kokillerna spruckit befanns vara att ett olämpligt re-

cept med för högt vattencementtal använts. De spruckna

kokillerna och några andra som befaras kunna spricka har

nu placerats i lådor av corténplåt. Det är totalt drygt

120 kokiller.

För att förebygga att problemet uppstår igen har följande

åtgärder vidtagits:

- Nytt recept används

Kokiller förses med invändig expansionskassett

Bättre doserings- och vagningsutrustning

Kontroll på luftfuktighet och temperatur i

mellanlagret

5.3. IJitumening jutning

5.3.1 Processbeskrivningar

Vid bitumeningjutning blandas bitumen med torkat avfall

så att en homogen produkt med låg vattenhalt erhålles.

Tillvägagångssättet för torkning och blandning är olika

vid de tre installationerna för bitumeningjutning som

finns i Norden.
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Barsebäck

Barsebäcks bitumenanläggning har levererats av SGN. I fig. 8

visas ett flödesschema för processen. En slurry bestående

av mald kornformig jonbytarmassa eller pulverformig jonbytarmassa

blandas med bitumen på en tunnfilmsindunstare vid ca 140°C,

varvid vattnet drivs av. Blandningen tappas på plåtfat (220 1)..

Bitumentankar

Korn Pulver

Figur S. Barsebäck bitumenmgjutningsanläggning.
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Figur 9. Ingjutningscellen i Barsebäck.

Vid ingjutningen erhålles en homogen produkt med ett normalt

förhållande mellan bitumen och avfall på 70 / 30. Processen

är i viss mån självkontrollerande genom att en ökning av

halten avfall leder till att flödet genom indunstaren stoppas.

Bitumenfaten hanteras med strålskärmande klocka, varför man

inte förväntar sig några begränsningar i avfallsinnehållet p g a

för hög aktivitet.

Olkiluoto

Ingjutningsprocessen i Olkilaoto har levererats av ASEA-ATOM.

Den skiljer sig principiellt ifrån anläggningen i Barsebäck

genom att avfallet torkas innan det blandas med bitumenet.

I figur 10 visas processchemat för Olkiluoto-anläggningen.

Här torkas avfallet under ca 12 h vid 170° C innan produkten

blandas med bitumen i ett blandningskärl. Till skillnad

från Barsebäck mals inte den kornformiga jonbytarmassan före

ingjutningen. ASEA-ATOMs process har ingen begränsning i

blandningsförhållande mellan bitumen och avfall. Möjlighet

finns att ha enbart avfall. Normalt används dock blandnings-

förhållandet 50/50.

Hanteringen av faten sker fjärrstyrt med travers, vilket gör

att avfallsmängden som kan gjutas in i ett fat normalt ej

begränsas av dosskäl.
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Figur 10. Olkäuoto Bitumen Solidification System.

200 I plåtfat

Till medelaktivt förråd

Figur 11. Tork- och bitumenanläggning för Forsmark I och 2.
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For smark_1 _och_2

Anläggningen i Forsmark har levererats av Belgonucleaire.

I likhet med Olkiluoto torkas avfallet innan det blandas

med bitumen. Detta sker på en torkvals, där vattnet drivs

av. Det torkade avfallet skrapas av valsen efter någon

minut och får sedan eftertorka i botten av torken upp till

ett dygn. Ett principschema för anläggningen visas i fig. 11

Sven i Forsmarksanläggningen finns möjlighet att variera bi-

tumen/avfallsförhållandet inom vida gränser. Likaså sker

hanteringen fjärrstyrd, varför avfallsinnehållet normalt

inte begränsas p.g.a. aktivitet.

Vid den höga temperatur, som används vid bitumeningjutning av-

spjälkas delvis aminerna från anjonbytaren. De gaser som där-

vid erhålles är explosiva vid viss koncentration. Av detta

skäl sker torkningen i inert atmosfär. Även efter det att

blandningen tappats på fat sker det en viss gasning. Av detta

skäl är det viktigt att inte ha täta lock på faten. Med den

långa torktid vid hög temperatur, som används i Olkiluoto är

detta problem mindre.

Med hänsyn till bitumens brännbarhet är kraven på brandskydd

stort i ingjutningscellerna. Hittills har man dock inte haft

något brandtillbud vid aktiv drift i de nordiska anläggningarna.

5.3.2 Drifterfarenheter

Till årsskiftet 1980/81 hade man gjutit 3270 fat i Barsebäck

och 435 fat i Olkiluoto. Den aktiva driften i Forsmark ir

leddes först sommaren 1981. Erfarenheterna från driften har

varit mycket goda. Inga allvarliga problem har uppstått.

Man har dock genomfört vissa modifieringar i Barsebäck för

att förbättra anläggningen.
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Några exempel är:

- En extra matningstank har installerats för att förbättra

kapaciteten och för att möjliggöra separering av avfallet

efter aktivitetsnivå

- Provtagningsutrustning för avfallslösningen har installerats

- Matningspump och ventiler har modifierats

- Bättre övervakning av kvarnen som mal jonbytarmassan har

införts

5.4. Avvattning_av jonbyjtarma^sa

Den tredje behandlingsmetod som används för halvflytande av-

fall är awattning. Denna tillämpas endast för det mest låg-

aktiva avfallet, främst pulverformig jonbytarmassa från kon-

densatreningssystemet. Metoden används regelmässigt endast

vid Oskarshamnsverket, som har ett fast system. Tillfälligt-

vis har den även utnyttjats vid Barsebäck.

Principen för behandlingen är att avfallet pumpas över till

en transporterbar betongtank, som rymmer c:a 6 m avfall.

I botten på denna finns filterpatroner, som överskottsvattnet

sugs av genom. Den pulverformiga jonbytarmassan, som stannar

i tanken, får härigenom en hög torrsubstanshalt. Metoden

innebär inte en solidifiering, utan avfallet kan beskrivas

ha en lerliknande konsistens.

Genom att behandla kondensatreningsmassan på detta sätt, har

man i Oskarshamn minskat belastningen på cementingjutningsai-

läggningen avsevärt och därigenom undvikit att behöva bygga

ut denna. Den totala volymen behandlat avfall har också

minskat, vilket innebär en kostnadsbesparing.

6. Behandling av fast avfall

Den andra huvudklassen avfall är fast avfall. Det utgörs av

sopor och skrot, som till största delen erhålles under under-

hållsperioderna. Aktivitetsinnehållet i detta avfall är som

regel mycket lågt. I vissa fall rör det sig om avfall, som

inte överhuvudtaget har någon aktivitet, men som härrör från

utrymmen, där aktivitet kan förekomma. I dag tillämpas i
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Norden inte någon gräns under vilken en avfallsprodukt be-

traktas som inaktiv. Arbete pågår dock inom säkerhetsmyn-

digheterna på att ta fram ett sådant gränsvärde, vilket kan

förväntas förenkla avfallshanteringen vid kärnkraftverken.

Denna fråga kommer att diskuteras ytterligare i senare pre-

sentationer. Som alternativ till fullständig friklassning

undersöks även möjligheten till markdeponering av det låg-

aktiva avfallet.

6.1. ganterД.П2 av_det_fasjba_avfjillet

~l

Avfallet samlas upp i plastsäckar eller pappkartonger på

de olika ställen i anläggningarna där avfallet uppstår. Där-

vid söker man sortera bort de delar som förväntas ha högt

aktivitetsinnehåll för att undvika onödig stråldos till

personalen. Dessa hanteras sedan strålskärmat. Likaså för-

söker man sortera avfallet i brännbart och icke-brännbart med

tanke på den fortsatta behandlingen.

Säckarna eller kartongerna transporteras sedan till avfalls-

behandlingsanläggningen, där stråldosen på kollina mäts, och

eventuell ytterligare sortering av avfallet görs.

6.2. Brännbart avfal1

Huvuddelen av det brännbara avfallet från de svenska kärnkraft-

verken skickas till Studsvik för förbränning. Transporten sker

i standard 30 m :s transportcontainers. Askan som erhålles vid

bränningen fylls på betongfodrade plåtfat. Dessa lagras tills-

vidare i Studsvik. Studsviks förbränningsanläggning kommer

att beskrivas närmare i Claes Thegerströms föredrag.

Det brännbara material som har för hög aktivitet kompakteras

med hjälp av en press och läggs i plåtfat, eller lådor.

I Finland finns ingen förbränningsanläggning för radioaktivt

avfall. För att göra det möjligt att i framtiden bränna av-

fallet, sorterar man dock redan nu ut det brännbara avfallet,

vilket pressas i fat. På prov har TVO låtit bränna en del

avfall i Studsvik.
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Figur 12. Sorteringsbox och press. Ringhals

6.3. Icke^br_ännbar_t_avf .al !_

Detta avfall komprimeras med hjälp av en press. De bitar

som inte är komprimerbara sorteras dessförinnan bort och

placeras direkt i plåtfaten. Fig. 12 visar en sorteringsbox

med press. För komponenter, som är så stora att de inte

rymms i 200 1 plåtfat, måste speciella lösningar tillgripas

från fall till fall. Några exempel:

- Bränsleställ med svag ytkontaminering förvaras i Ringhals
hela inslagna i plast

- kondensortuber med svag ytkontaminering förvaras i Oskarshamn
i transportcontainers

- mellanöverhettare med svag inre ytkontaminering förvaras till-
slutna utomhus i Barsebäck och Oskarshamn

- fuktavskiljare med hög ytkontaminering förvaras i en täckt
betonggrop med dräneringsanordning, som utförts speciellt
för fuktavskiljaren.

6.4. Av^a_ll_med_hö_g£e_aktivi te t_

Det flesta avfall som har för hög aktivitet för att det på ett

tillfredsställande sätt skall kunna hanteras såsom beskrivits

ovan, sorteras som nämnts bort vid källan och transporteras

strålskärmat till avfallsanläggningen. Vid de anläggningar,

som har cementingjutning, d.v.s. Ringhals och Oskarshamn,

placeras det i kokiller och gjuts in. Även i Halden och

Studsvik har ingjutning i cement använts för detta avfall.

Vid övriga anläggningar placeras det i plåtfat, som hanteras

?irålskärmat eller fjärrstyrt på samma sätt som bitumenfaten.
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6.5. Drif te£f arenhe te£

Hanteringen av det lågaktiva fasta avfallet har inneburit

mycket arbete, vilket främst beror på att denna del av avfalls-

hanteringen var underdimensionerad vid de äldre kraftverken.

Planer finns nu såväl i Oskarshamn som Ringhals på att bygga

upp nya anläggningar, som speciellt är avsedda för hanteringar

av dessa avfallstyper.

Speciellt har sorteringen av avfallet i brännbart och icke-

brännbart material varit arbetskrävande, då detta från början

ej gjordes vid källan utan i avfallsanläggningen. Även efter

det att sortering vid källan införts har man till viss del be-

hövt göra en kompletterande uppdelning i avfallsanläggningen.

På senare tid tycks dock sorteringen vid källan ha fungerat

bättre.

Kompaktering av avfallet har också givit vissa problem, var-

för man vid Oskarshamn och Forsmark nu utvecklar en ny kom-

pakter ingsmetod .

7. Behandling_av övrig_t_avfa_il

utöver de i föregående två kapitel behandlade viktigaste av-

fallstyperna, erhålles flera andra typer vilka kräver speciell

hantering. Några exempel på sådana har givits tidigare, näm-

ligen stora komponenter. Här skall ytterligare några exempel

ges.

Kontaminerad olja behandlas på några anläggningar genom centri-

fugering följt av filtrering, varvid aktiviteten, som huvudsak-

ligen finns bunden till partiklar, tas bort. Den renade oljan

kan sedan brännas i oljekraftverk. (öresundsverket resp.

Stenungsund) eller destrueras på konventionellt sätt.

För dekontaminerin^s^öjinijväar har man vid Oskarshamnsverket

en process, som innebär att de behandlas kemiskt så att en

flockig fällning bildas. Denna avvattnas sedan på samma sätt,

som lågaktiva massor. I Barsebäck har man prövat att gjuta

in dessa lösningar i bitumen.
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Slam i botten av tankar och bassänger har åsamkat vissa be-

svär. Speciellt gäller det i PWR-reaktorerna vid bränsle-

byte» då att slam med hög aktivitet erhålles. Detta sugs upp

med speciella slamsugare och slamsugarpåsarna sjuts sedan in

i cement.

För luftf_ilter finns ingen bra behandlingsmetod. Dessa som är

skrymmande slås i dag in i plast.

8. Kontroll och dokumentation

Avfallsprodukterna kontrolleras huvudsakligen genom en över-

vakning av processparametrarna i samband med behandlingen.

Genom prov har man tidigare visat vilka variationer i process-

data, som kan tillåtas för att en god avfallsprodukt skall er-

hållas. Aktivitetsinnehållet i avfallskollina mätes genom

Y -mätning antingen direkt på kollit eller genom provtagning

av avfallet innan det behandlas. För visst lågaktivt avfall

uppskattas aktivitetsinnehållet genom dosratsmätningar.

Information om avfallskollina, såsom avfallstyp, behandlings-

metod, behandlingsdatum, aktivitetsinnehåll, dosrat etc.

lagras i ett datorregister.

9. Kostnader för avfallshanteringen

Avfallshanteringen vid verken är intimt sammanlänkad med övrig

drift. Det är därför svårt att få fram verkliga värden för

den specifika kostnaden för avfallshanteringen. För att ge en

uppfattning om storleksordningen kan nämnas att kostnaden

för en färdiggjuten kokill i Ringhals uppskattas vara c:a

10 000 kr. I denna siffra ingår avskrivningskostnader för

ingjutningsanläggning och mellanlager samt råvaru- och personal-

kostnader. Motsvarande siffra för ett bitumenfat i Barsebäck

är c:a 3 500 kr. Den årliga kostnaden för ingjutning av

halvflytande avfall från ett reaktorblock blir då c:a 1.5 Mkr.,

varav 0.5-1.0 Mkr. utgör avskrivningskostnader. Kostnaden för

övrig avfallshantering uppskattas till c:a 0.5 Mkr., varav för-

bränning i Studsvik utgör 60%.

Till de här redovisade kostnaderna skall sedan läggas kostna-

den för transport till slutförvar och slutlagring där.
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10. Stråldoser till personal

Stråldoserna till personalen i samband med avfallshanteringen

ligger erfarenhetsmässigt på 0.01-0.04 man Sv per år. De

största doserna erhålles i samband med underhållsarbeten

eller vid omhändertagande av udda avfall, där speciella me-

toder måste tillgripas. Som exempel på det senare kan nämnas

att enbart slamhanteringen i Ringhals under första halvåret

1981 gav 0.015 man Sv.

Driften av ingjutningsanläggningarna i Barsebäck och Oskarshamn

har under de senaste åren givit c:a 0.007 resp. 0.009 man Sv.

11. Slutsats

Erfarenheterna från avfallshanteringen vid de nordiska

kärnkraftverken har varit till övervägande delen goda.

Behandlingen av avfallet har genomförts utan större problem

eller tillbud. Vissa modifieringar har dock genomförts

för att t.ex. minska stråldoserna till personalen eller

klara av en större avfallsproduktion än beräknat.
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MANAGEMENT AND STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE FROM

NUCLEAR POWER REACTORS FROM THE SAFETY AUTHORITIES1

POINT OF VIEW

by

Alf Larsson
Swedish Nuclear Power Inspectorate
STOCKHOLM

Management and storage of reactor waste is in Sweden
regulated in the Atomic Energy Law and the Radiation
Protection Law. In the opinion of the author these
two laws are inadequate as instruments for the in-
spection and regulating work of the safety authorities.
Due to the general language in the existing laws the
difficulties can be partly overcome, however. Of
special concern is the fact that the governments
final responsibility for the storage of the radio-
active waste is not expressed in the law. The Swedish
nuclear power utilities have taken the position that
they will always have the primary responsibility for
the management and storage of the waste.

The total amounts of reactor waste in Sweden collected
so far are about 4 700 m . The utilities intend to
transfer the waste to a final repository as soon as
possible.

The author stresses the difficulties of the safety
authorities as well as of the utilities to determine
if the form given to reactor waste is such that it
is suitable for storage in a final repository at a
time when the site for the repository is not decided.
Special questions in this regard is the possible
storage of combustible waste in the repository. The
dose rate to be allowed on the packages for transport
is another matter for concern. Due to the risks of
storing large amounts of burnable low active waste
at the nuclear plants the authorities emphasise the
need to use the existing combustion facilities at the
Studsvik research station.

According to the author there are no ready-made solutions
for handling of radioactive waste to be obtained from
other countries. The Nordic countries have to rely
mainly on their own resources.



NORDISKT SYMPOSIUM OM REAKTORAVFALL 1 4 - 1 6 SEPTEMBER 1 9 8 1

Föredragshållare: Alf Larsson, Statens kärnkraftinspektion

~l

M™DIGHETERNAS_STO_PA_HANTE|ING_QCH_LAGgINg=AY_REAKTORAVFALb

INLEDNING

Ramen för mitt anförande är myndigheternas syn på hantering
och lagring av reaktoravfall. Jag kommer av naturliga skäl
att främst gå ut från de erfarenheter som har vunnits inom
den svenska kärnkraftinspektionen. Av den anledningen kan
det vara lämpligt att något beröra bakgrunden till inspek-
tionens nuvarande verksamhet på kärnavfallsområdet.

Vid tiden för den svenska atomenergilagens tillkomst år 1956
syntes det viktigast att staten fick en fullständig kontroll
av klyvbart material. Avståndet i tiden från andra världskri-
get med atombomber över Hiroshima och Nagasaki var fortfaran-
de kort och mera nära i tiden fanns erfarenheter från då ny-
ligen detonerade vätebomber. Radioaktivt avfall sågs främst
som ett problem vid sprängning av kärnladdningar. Avfallet
från en eventuell framtida kärnkraftindustri betraktades in-
te som något större problem ur hanteringssynpunkt. Den sven-
ska atomenergilagen innehåller följaktligen inga bestämmel-
ser om omhändertagande av radioaktivt avfall. Grundtanken i
lagen blev att det skulle vara en förmån att få tillstånd
att få använda klyvbart material. Om tillståndsinnehavaren
inte hanterar det klyvbara materialet enligt lagens bestäm-
melser kan ett tillstånd dras in och materialet förklaras
förverkat till staten.

Strålskyddslagen, som fick sin nuvarande form år 1958, ansågs
som ett tillräckligt laginstrument för hantering a v radioak-
tiva ämnen innefattande också radioaktivt avfall. Eventuella
problem tyckte man huvudsakligen vara av arbetarskydds- och
miljöskyddskaraktär. För kärnkraftinspektionens och dess fö-
regångare atomdelegationens del innebar detta synsätt att
kraftföretagens och Studsviks hantering av radioaktivt avfall
inte bedömdes falla inom inspektionens arbetsområde. I och
med att den s k Aka-utredningen framlade sitt betänkande änd-
rade man uppfattningen. Som ett resultat av utredningen änd-
rades atomenergilagen år 1978 så att den också kom att omfat-
ta anläggningar för hantering och lagring av använt kärnbräns-
le och radioaktivt avfall.

KÄRNAVFALLSENHETEN VID KÄRNKRAFTINSPEKTIONEN

Redan året innan inrättades emellertid en ny enhet inom kärn-
kraftinspektionen för använt kärnbränsle och radioaktivt av-
fall. Enheten fick som en av sina första arbetsuppgifter be-
reda ärenden rörande den s k villkorslagen, d v s lagen om
tillstånd för att få tillföra kärnbränsle till nya reaktorer.
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En viktig uppgift blev att bedöma om ett avtal med det fran-
ska upparbetningsföretaget COGEMA kunde anses vara en till-
räcklig säkerhet för att villkorslagens bestämmelser skulle
vara uppfyllda. När den första utredningen från KBS förelåg
måste inspektionen tränga djupare in i flera centrala områ-
den inom geologin som tidigare endast hade varit aktuella i
samband med seismisk säkerhet.

Som en följd av ändringen av atomenergilagen 1978 krävs nu-
mera i Sverige tillstånd för byggnad och idrifttagning av
anläggningar för hantering och lagring av använt kärnbränsle
och radioaktivt avfall och tillstånd till fortsatt drift av
sådana anläggningar som redan är igång. Ärendena hanteras så
att inspektionen hos regeringen tillstyrker att tillstånd be-
viljas och anger vilkoren för ett godkännande. Det största
ärendet av detta slag hittills är beviljandet av tillstånd
för uppförande av ett centrallager för använt kärnbränsle i
Simpevarp.

Samtidigt som dessa mer kortsiktiga arbetsuppgifter utfördes
påbörjades inom inspektionen ett mer långsiktigt arbete in-
riktat mot att lägga fast principerna för hur reaktoravfall
slutligt skall hanteras och förvaras. En nödvändig förutsätt-
ning för detta arbete är givetvis att inspektionen har en in-
gående kännedom om avfallshanteringen vid de olika kärnkraft-
verken.

SfiKERHETSMYNDIGHETERNAS OCH KRAFTFÖRETAGENS ANSVAR FÖR REAKTOR-
AVFALLET^

Om vi skall ha kärnkraft eller inte är ett beslut som i en de-
mokrati fattas av folkvalda politiska instanser. Säkerhetsmyn-
digheternas uppgift är att se till att kärnkraften är säker.
Säkerheten omfattar inte enbart reaktoranläggningen utan ock-
så alla steg i kärnbränslets väg från gruva till slutlig för-
varing i den mån de lagligen kan påverkas av myndigheterna.

Det primära ansvaret för säkerheten vilar på kraftföretagen.
Till säkerhetsmyndigheternas uppgifter hör bland annat att
för kraftföretagen ange vilka säkerhetsåtgärder som måste vid-
tas, att övervaka att av regering och myndigheter angivna vill-
kor för driften av anläggningarna följs samt att sätta gränser
för normala radioaktiva utsläpp i den mån sådana förekommer.
Om vi i detta sammanhang bortser från kraftföretagens skyldig-
het att följa regler och anvisningar för det normala miljöskyd-
det och betraktar enbart de myndigheter som har till uppgift
att övervaka säkerheten inom verksamheter som grundar sig på
utnyttjande av kärnkraft, kan vi konstatera att de myndigheter
som närmast är berörda i de nordiska länderna är i Sverige
statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut,
i Danmark Tilsynet med Nukleare Anlaeg och Statens Institut
for Strålehygiejne, i Finland Strålsäkerhetsinstitutet och i
Norge Statens Atomtilsy n och Statens Institutt for Stråle-
hygiene. Av uppräkningen framgår att Finland har ett enda



institut för såväl anläggningsfrågor som strålskyddsfrågor
medan de andra nordiska länderna har skilda myndigheter för
dessa frågor.

Den lagstiftning som finns reglerar säkerhetsmyndigheternas
kortsiktiga och långsiktiga arbetsuppgifter. Enligt min upp-
fattning är de nuvarande atomenergilagarna och strålskydds-
lagarna i Sverige knappast tillräckliga instrument för sä-
kerhetsmyndigheternas arbete på kärnavfallsområdet. Mycket
av myndigheternas säkerhetsarbete rörande radioaktivt avfall
har endast indirekt täckning i den nuvarande lagstiftningen
genom lagstiftningens allmänna utformning. Vad som framför
allt brister är att myndigheterna inte kan kräva att anlägg-
ningar för hantering och förvaring av reaktoravfall byggs.
Hur statens slutliga ansvar för avfallshanteringen skall
formuleras framgår heller inte av lagen. De svenska kraft-
företagen är emellertid ansvarsmedvetna och har - enligt min
uppfattning - helt riktigt utgått ifrån att förvaringen på
lång sikt av reaktoravfallet liksom för övrigt också högak-
tivt avfall och använt kärnbränsle är frågor som primärt mås-
te lösas av kraftföretagen själva. Det är mot den bakgrunden
man i Sverige skall se tillkomsten av det slutlager för reak-
toravfall som nu planeras i Forsmark.

SLUTFÖRVARING OCH KRAV PÅ AVFALLETS EGENSKAPER

Redan nu behandlas reaktoravfall vid kärnkraftverken och i
Studsvik så att det uppnår vad som kan kallas en slutlig form
för slutförvaring. Den fram till den 1 januari 1981 ansamlade
mängden framgår av nedanstående tabell.

Reaktoravfall vid kärnkraftverken i Sverige och Finland samt
Studsvik

Bitumenfat

Cementkokiller

Fat, cementingjutna

Fat, ej cementingjutna

Betongtankar

В

2 364

360

20

0

989

360

860 1

97

R

767

861

01k

694

394

S

577

antal
3 058

1 756

937

3 475

117

Som synes är de faktiska mängderna inte alltför stora. Ett
slutförvar blir därför ganska litet jämfört med vad som krävs
för konventionellt avfall. Totalt finns ca 4 700 m3 reaktor-
avfall och vikten uppgår till ca 16 000 ton.

Kraftföretagen avser att så snart som möjligt överföra allt
reaktoravfall till ett slutförvar. Enligt den tidsplan som
har nämnts för myndigheterna skall ett slutförvar stå färdigt
år 1988. Jag kommer inte i det här anförandet att gå in på
de svenska myndigheternas hantering av tillståndsärendet när
det inlämnas till kärnkraftinspektionen. I stället vill jag

1) gäller kompaktorlådor.



något beröra de allmänna problemen mot bakgrund av kraft-
företagens tids- och arbetsplan för slutförvaret.

Som nämnts överförs redan nu den övervägande delen av re-
aktoravfallet i en form som kan betecknas som slutgiltig.
Man kan möjligen tillfoga ytterligare höljen om sådana är
motiverade ur säkerhetssynpunkt men knappast ändra på in-
neslutningsmatrisen. Har nu avfallet en form som är sådan
att en "säker" slutförvaring kan garanteras? Eftersom de
faktiska egenskaperna hos slutförvaret ännu inte är kända
måste såväl kraftföretagen som säkerhetsmyndigheterna ut-
gå från hypotesen att denna förutsättning kan uppfyllas.
Man kan konstatera att det är fråga om ett samspel mellan
reaktoravfallets egenskaper och förvarets egenskaper. Kraft-
företagen är helt beroende av att myndigheterna kan godkän-
na slutförvaret för huvudparten av reaktoravfallet. Men de
måste också inse att de svenska myndigheterna, möjligen
till skillnad mot förhållandena i Förenta staterna, vare sig
har resurser eller anser som sin uppgift att utfärda bestäm-
melser om hur ett slutlager för reaktoravfall skall vara ut-
format .

Säkerhetsmyndigheterna står inför en besvärlig uppgift, om
de har ambitionen att i tid säga ifrån om de anser att vis-
sa avfallsformer är tveksamma att förvara. En sådan viktig
fråga är om brännbart avfall kommer att tillåtas i ett slut-
förvar. Frågan är av vital betydelse för Barsebäck och Ring-
hals. Något definitivt beslut kan inte tas av myndigheterna
förrän slutförvaret är känt. Myndigheterna har emellertid
ännu inte invänt mot fortsatt drift av bitumenanläggningen
i Barsebäck och har inte hindrat idrifttagningen av bitumen-
anläggningen i Forsmark.

Vilka dosrater som kan tillåtas för olika typer av avfalls-
kollin ur hanterings- och transportsynpunkt är en annan frå-
ga av stor betydelse. Den hänger för övrigt samman med ett
annat problemkomplex. Samtliga kärnkraftverk med undantag
av Forsmark har relativt stora mellanlager för reaktoravfall.
Naturligt nog vill man inte utöka mellanlagren mer än nödvän-
digt och vissa verk hoppas kunna klara sig med nuvarande la-
ger fram till den tidpunkt då slutförvaret kommer i drift.
Detta mål är lättare att uppnå om avfallsförpackningar med
högre halt av radioaktivt avfall kan tillåtas i avfallsma-
trisen. Går den ökade ytdosraten ihop med det tänkta trans-
portsystemet till slutförvaret? Begäran om tillstånd till
ökad ytdosrat ställs nu innan transportsystemet är utformat.

Att säkerhetsmyndigheterna ser mycket allvarligt på risken
för brand i lager med aktivt avfall är helt naturligt. Av
den anledningen förefaller det vara en lämplig åtgärd att
kontrollerat förbränna allt brännbart lågaictivt avfall.
Studsviks förbränningsanläggning är här en god tillgång
för Sverige och kanske även för Finland. Det är viktigt att
ett bra utnyttjande av Studsviksanläggningen garanteras, så
att ansamling av större mängder lågaktivt brännbart avfall
förhindras vid kärnkraftverken.



SLUTSATSER

Jag skulle vilja sluta med att säga att enligt min uppfatt-
ning börjar vi i Norden att få fram ett mycket bra under-
lag för bedömning av de långsiktiga säkerhetsfrågorna när
det gäller reaktoravfall. Kraftföretagen håller nu på att
lösa problemen med hantering och förvaring av reaktoravfal-
let. En internationell jämförelse tycker jag visar att vi
knappast har några färdiga lösningar att hämta från utlan-
det. Vi måste främst lita till vår egen förmåga. De krav
som ställs på myndigheter och kraftföretag att ligga i
främsta ledet för utvecklingen måste leda till att vi kon-
centrerar våra ansträngningar till de områden, där de be-
hövs bäst. De personella resurserna framför allt på myndig-
hetssidan kommer alltid att vara små, men detta är inte
nödvändigtvis en nackdel, om de befintliga resurserna ut-
nyttjas väl.
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NORDISKT SYMPOSIUM OM REAKTORAVFALL, KUN6ÄLV 14-16 SEPT 1981

RADIOAKTIVT AVFALL SETT FRÅN STRÅLSKYDDSSYNPUNKT

Ragnar Böge, statens strålskyddsinstitut

INLEDNING

All hantering av radioaktivt material innebär en viss bestrålning
(verklig eller potentiell) dels av de personer som är sysselsatta
i arbetet och dels av den övriga befolkningen i samband med att det
radioaktiva materialet medvetet disponeras som avfall eller i sam-
band med incidenter och missöden i hanteringskedjan.

Aktiviteten som kan ingå i avfallet kan variera enormt, och behand-
las på annat ställe i symposiet. För att kunna bedöma den effekt
avfallshanteringen kan ha måste stråldoserna till både arbetare och
allmänhet beräknas. I alla nordiska länder följer man de rekommenda-
tioner som har utarbetats av ICRP, Internationella strålskyddskommis-
sionen (ICRP nr 26).

GRUNDBEGREPP

Den grundläggande storheten vid strålskyddsberäkningar är den absor-
berade dosen, D. Denna uttrycks i enheten gray = Gy. Tidigare an-
vändes enheten rad. 1 Gy = 100 rad.

Eftersom olika strålslag kan ha olika biologisk verkan används i
strålskyddssammanhang storheten dosekvivalenten, H, som anges i
sievert = Sv. Tidigare användes enheten rem. 1 Sv = 100 rem.

För sambandet mellan gray och sievert gäller:

H = Q . D
där Q är den s k kvalitetsfaktorn. Följande numeriska värden används:

Q

Röntgenstrålning, y -s trå l -
ning, elektroner 1

Neutroner, protoner 10

o-partiklar, flerladdade
partiklar 20 ;;
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Ibland blir stråldosen olika för olika organ i kroppen, t ex vid
intern bestrålning. Med hjälp av viktningsfaktorer, W-p, som har an-
givits av ICRP kan man räkna fram den effektiva dosekvivalenten
(Heff) för hela kroppen (HT = dosekvivalenten till organ T)

н = т u • н
eff J

 W
I "l

Man kan då summera stråldoserna i olika organ till en effektiv hel-
kroppsdos som ger samma totala dödsrisk för cancer och genetiska
skador som om stråldosen hade varit jämnt fördelad över hela kroppen.
För viktningsfaktörerna anger ICRP följande:

gonader
bröst
röd benmärg
lungor
thyreoidea
benyta
resten

T
0,25
0,15
0,12
0,12
0,03
0,03
0,30

I resten ingår de fem organ som får den högsta stråldosen av de organ
som inte finns upptagna i tabellen.

För intag av radioaktiva ämnen i kroppen används begreppet "committed
dose equivalent" (HCQ):

to + 50
H50 /

to
Й (t) • dt

och som är den dos som ackumuleras i kroppen under de 50 år som följer
efter intaget. Man kan visa att om man år efter år under 50 år fort-
sätter att ta in en aktivitetsmängd som motsvarar H50, blix årsdosen
efter 50 år just lika med H5Q.

För radioaktiva ämnen som efter ett utsläpp kan finnas kvar i miljön̂ fe
under lång tid används begreppet dosekvivalentinteckningen, H : ^^

н
с
 = / и (t)

o

dt

Man kan här visa att om verksamheten fortsätter år efter år med samma
utsläpp blir Hc lika med den årliga stråldosen när det radioaktiva
ämnet har nått jämvikt i omgivningen. (Det förutsätts att omgivnings-
betingelserna hålls konstanta.)

Om verksamheten ej kan fortsätta så länge att jämvikt erhålles be-
räknas dosinteckningen över den tid verksamheten pågår; т ;

H
mHmax

d t

Den "stympade" dosinteckningen är lika med den högsta årsdosen, när
verksamheten avslutas.
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Kollektivdosen, S, ges av:

S = £ N " D
n n

и
där n är en homogent bestrålad delgrupp i befolkningen, N är antal
personer i gruppen och D n är medeldosen inom gruppen. Kollektivdos-
inteckningen, Sc, för en given verksamhet är given av:

Konstant befolkning:

Sc = N / D (t) • dt = N ' Dc

Befolkningen varierar med tiden:
ca —

Sc = / N (t) • D (t) • dto

Ersätts D med H får man istället kollektivdosekvivalentinteckning.
Enheten för kollektivdos är mangray och för kollektivdosekvivalent
mansievert.

ICRPs GRUNDLÄGGANDE STRÅLSKYDDSREKOMMENDATIONER

ICRP anger tre grundläggande rekommendationer för strålskyddet:

o Den verksamhet som förorsakar strålexponeringen skall vara så
att den medför större nytta än skada (justification)•

o Strålskyddsåtgärderna skall vara optimerade, d v s drivna så
långt att kostnaderna för ytterligare strålskyddsåtgärder ej upp-
vägs av de vinster som görs i form av minskade risker.

o Individuella dosgränser skall finnas. Dessa skall tillförsäkra
att icke-stokastiska skador förhindras och att risk för stokastiska
skador hålls på en acceptabelt låg nivå.

Vid tillämpningen av dessa principer gäller följande:

o Den totala kollektiva effektiva dosekvivalentinteckningen, S ,
behövs för att beräkna det totala detrimentet och för att h iäöma
verksamhetens berättigande (justification) och strålskyddsopti-
mering.

o För dosgränserna används den effektiva dosekvivalenten (och dos-
ekvivalenten till organen). Om de radioaktiva ämnena stannar
kvar i miljön måste man använda dosinteckningen vid jämförelsen
med årsdosgränserna.

Beträffande dosgränserna är ICRPs gräns med hänsyn till icke-sto-
kastiska effekter för varje enskilt organ 500 mSv per år för yrkes-
verksamma och en tiondel av detta för individer ur allmänheten. För
ögonlinsen gäller dock 150 mSv per år. Med hänsyn till stokastiska
effekter är för yrkesverksamma den effektiva dosekvivalentgränsen
50 aSv per år och 5 mSv per år för individer bland allmänheten. För
allmänheten finns även en rekommendation att man som genomsnitt över
hela livstiden ej skall överstiga 1 mSv per år. Bidragen från den
s k naturliga bakgrundsstrålningen och från medicinska bestrålningen
skall inte ingå vid denna beräkning.



För att begränsa den globala per caput-dosen kan man även sätta
gränser för den kollektiva effektiva dosekvivalentinteckningen.
ICRP ger inga direkta rekommendationer om detta, men det har genom-
förts i samband med utsläppsföreskrifterna för kärnkraftverk i
Sverige.

ANVÄNDNINGEN AV ICRPs REKOMMENDATIONER INOM AVFALLSOMRÅDET

ICRPs första princip att verksamheten skall vara "justified" kommer
inte direkt in vid avfallsdisponering. Avfallshanteringen är en
naturlig del av hela bränslecykeln och själva "justification" togs
(explicit eller implicit) då beslutet om kärnkraften togs. Någon
prövning i samband med avfallsdisponering behövs därför ej.

I samband med att man skall optimera strålskyddet vid avfallsbe-
handlingen räcker det i de flesta fall att endast beräkna den kollek-
tivdosvinst en viss extra skyddsåtgärd medför. I många fall kan
detta vara avsevärt enklare än en fullständig beräkning av kollek-
tivdosinteckningen. För att bedöma skäligheten för en viss åtgärd
kan en kostnad av ca 20.000 US dollar per eliminerad mansievert an-
vändas som referensvärde för en rimlig kostnad. Det har ofta kri-
tiserats att man över stora populationer (globalt) summerar mycket,
mycket låga stråldoser i samband med beräkningar av kollektivdoser
för optimeringsberäkningar och de totala konsekvenserna. Men med
ett linjärt samband mellan dos och effekt finns det inte någon en-
tydig given undre cut-off gräns för stråldosen.

Numeriska gränser för både individdoser och kollektivdoser kommer
att behandlas av myndigheten i samband med de olika disponerings-
alternativen. Man kan i stort sammanfatta principerna så här:

o Alla individuella stråldoser från avfallsdisponeringen får ej
överstiga de värden som anses vara acceptabla planeringsvärden
för övriga processteg i bränslecykeln, oavsett om stråldoserna
kommer nu eller i en avlägsen framtid.

o Man skall räkna med den ackumulering man kan få i miljön från
långlivade radioaktiva ämnen.

o Skadekonsekvenserna av avfallshantering och avfallsdisponering
får inte nämnvärt förändra konsekvensbilden för hela process-
kedjan i bränslecykeln.

o Strålskyddet i samband med avfallsdisponeringen skall vara opti-
merat.

Vid beräkning och tolkning av kollektivdosinteckningen i samband
med avfallsdisponeringen uppkommer en rad svåra frågor. Det är av
intresse att beräkna kollektivdosinteckningen över olika tidsperio-
der samt över "oändlig tid". Man får då en bild av hur stråldos-
belastningen fördelas i tiden över olika generationer och kan även
jämföra konsekvenserna från avfallshanteringen med normaldriftens
konsekvenser.
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Strålskyddsinstitutet har sagt att det kan vara rimligt att beräkna
kollektivdoserna och därmed detrimentet över de första 10.000 åren.
Denna tidsperiod är av samma storleksordning som människans kultu-
rella historia eller tiden mellan två istider. I samband med be-
räkning av kollektivdoser som ligger mycket långt fram i tiden
(tiotusentals till miljontals år) råder det stora osäkerheter rö-
rande både radiologiska antaganden, befolkningsutveckling samt lev-
nadsvanor. Det är därför mycket svårt att meningsfullt jämföra
kollektivdoser i en avlägsen framtid med kollektivdoser som helt
drabbar de närmaste generationerna (t ex omgivningsdoser från kärn-
kraftens normaldrift, yrkesverksamma etc).

Bedömningen av kollektivdoser (detriment) i en avlägsnare framtid
än 10.000 år är inte en teknisk-vetenskaplig fråga som bör ske mot
de normer som gäller för nutida strålexponeringar. Det är en etisk
och politisk fråga som de ansvariga politikerna måste ta ställning
till.

När det gäller att kvantifiera detrimentet i form av antal fall av
dödliga cancerfall samt allvarlig genetisk skada bör man bygga på
den riskuppskattning som återfinns i ICRPs och UNSCEARs rapporter.

Ett problem som måste beaktas i samband med optimeringsdiskussioner
är att extra åtgärder som planeras för att senare minska doserna i
samband med slutdeponeringen kan medföra en ökning av den yrkes-
mässiga stråldosen. Som en ytterlighet kan tas ett fall med kort-
livade radionuklider ingjutna >i betong eller bitumen med eventuella
kringbarriärer. Här blir de resulterande omgivningsdoserna noll och
en ytterligare insats för att förbättra inneslutningen skulle endast
medföra ökade personaldoser utan någon senare vinst i kollektivdos.
Då och då har röster höjts för att "containment and isolation"
skulle vara att eftersträva. Tyvärr är det inte alltid säkert att
ett sådant system blir optimerat. Ett annat exempel kan vara depo-
nering jämfört med långtidslagring.

OLYCKOR

Normalt är stråldoserna i alla de avfallshanteringssystem som'finns
eller har beräknats mycket låga. Ofta väljs metoder som förväntas
ge en utomordentlig lång fördröjning (t ex via barriärer, berg,
hydrologi m m). Radionukliderna vill då nå biosfären först efter
mycket lång tid och ge individstråldoser som är högst någon procent
av ICRPs dosgränser för allmänheten, även med mycket pessimistiska
antagande om barriärernas integritet och olika fördröjningssteg.

1 samband med hanteringskedjan för avfallet kan man tänka sig en
rad olika haveri- eller olycksscenarios. De viktigaste torde vara:

- brand i avfallslager (bitumen)

- olyckor i samband med transporter

- olyckor i samband med eller efter slutdeponeringen

En lång rad dylika scenarios har analyserats med varierande anta-
ganden beträffande frigjord aktivitet, spridningsvägar m m. I regel
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gör man pessimistiska antaganden och beräknar maximala individdoser
och kollektivdoser. Svårigheten när man skall avgöra om det är accep-
tabla doser eller ej ligger i att det inte finns några gränser för
vad som är acceptabelt vid en olycka. För individdosen kan man ju
jämföra med ICRPs dosgräns för allmänheten och kunna säga att strål-
dosen är "acceptabel" efter en olycka. För kollektivdosinteckningen
kan man räkna fram ett väntevärde i samband med olyckor:

Sc • I P. • S?
acc i x i

där Pi är sannolikheten för olyckan, i och S? är kollektivdosin-
teckningen i samband med olyckan i. Detta värde kan sedan jämföras
med den "normala" kollektivdosen från verksamheten. Man måste åt-
minstone kräva att väntevärdet på kollektivdosen ligger minst en
storleksordning lägre än den normala kollektivdosen. A

NÅGRA SPECIELLA PROBLEM

I samband med strålskyddsberäkningarna för avfallsdeponeringen till- Л
kommer många osäkerheter i antaganden om spridningsvägar, parameter- ™
val, radionuklidinnehåll och produktegenskaper.

När det gäller transformationen: intag av radioaktivt ämne till re-
sulterande dos används i allmänhet ICRPs värden för högsta årliga
intag (ALI). En svårighet här är att dessa värden har framräknats
av ICRP för användning i samband med bestrålning av yrkesverksamma.
Man har då.en mycket homogen grupp av människor. I samband med sprid-
ning av aktiviteten i miljön kan både barn och vuxna drabbas och
även personer som kan ha nedsatta biologiska funktioner, t ex lung-
funktion. Det kan följaktligen bli rätt stora osäkerheter för vissa
radionuklider när dosomvandlingsfaktorerna används under helt andra
betingelser än vad de är tänkta att användas till.

En annan svårighet är att för närvarande finns inte alla radionuklider
i ICRPs tabeller. Detta medför att det kan vara svårt att få tag i —
bra värden för dessa radionuklider. Oftast är dock den största fel- Щ
källan exponeringsvägen, t ex levnadsvanor, utnyttjande av miljön m m.

NÅGRA DOSBELASTNINGAR I SAMHÄLLET —

Några värden som direkt kan relateras till avfallshanteringen är
svåra att få fram. I de följande tabellerna återges en del strål-
doser i samhället och det förväntade antalet skadefall. Detta kan
kanske sätta det hela i perspektiv.

Tabell 1

Tillämpning Antal_Dersoner Årlig_effektiv_dos-
ékvivalent^ mSv

Genomsnitt för de mest dos- 1000 < 10
belastade grupperna i kärn-
kraftarbete (reparatörer,
isolerare m fl)

Genomsnitt för samtliga 3000 3
som fått registrerbar dos
i kärnkraftarbete
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Tabell I (forts.)

Tillämpning

Dito isotoparbete 100 3

Dito radiumarbete 500 3

Dito röntgenarbete Ю00. -• " 1

Tabell 2: Patientdoser vid isotopundersökningar

Undersökning
tet± MBg lEü£i_5§Y

Skelettscintigram Tc-99m . 400 3

Hjärnscintigram Tc-99m . 400 5

Leverscintigram Tc-99m 100 2

Thyreoideascintigram 1-131 3 50

Thyr^oidea funktions- 0,4 7
studie I-131

Tabell 3: Stråldoser vid röntgenundersökningar-,,;, •,•„

ysäfE§2iSBiSS
Lungröntgen (fullformat)

Skallröntgen
Tjocktarmröntgen

Tandröntgen (10 intraorala
bilder)

Effektiv'dosekvivalent

0,3

0,7

5

0,5

(Dosen kan variera mycket' beroende på patient och undersöknings-
teknik.) . . . . - ,.

Tabell 4: Dosfördelningen för yrkesmässigt bestrålade vid svenska
kärnkraftverk, 1979

söner dos TmSvT TmSvT kollektivdos
___ _„

Strålskyddare 90 6,9 37,5 6,1

Servicepersonal 429 3,6 32,3 15,4

Isolerare 79 8,2 "41,5 6,4

Materialprovare . 182 . , 2^9 26,0 5,2

Driftpersonal •• 386 1,8 28,8 6,8

Мек reparatörer . ,1122 . 4,4. 39,8 48,4

El-instrumentpers. 306 • 1,7 13,8 5,1

Kemister 42 1,0 3,8 0,4

Övriga 645 1,0 11,7 6,2
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Tabell 5; Väntad årlig kollektivdos under början av 1980-talet

Antal^be- Arlig_kollek- Totalt_antal
rörda**gerr tivdosz man- föranledda
sänér"per sievert sena skade-
j_ |iil_från_ett

ars_doser

Kosmisk strålning 8 *ilj 2 0 0° 40

Naturligt radioaktiva amen 8 milj 3 000 60
i kroppen

Naturlig gammaetrilning 8 milj 2 000 40
från mark

Kärnkraft yttre miljö, Sverige 8 milj 1 0,02

Kärnkraft yttre miljö, globalt 200 4

Kärnkraft inre miljö, pejreonal 3 Q00 Ю 0,2

Kärnvapennedfall 8 milj 100 2

Bostäder, radon 8 milj 20 000 400

Bostäder, gammastrålning 8 milj 2 000 40

Arbetande i gruvor och 5 000 100 2
bergrum

Kon*um»ntartiki*r 8 milj IQ 0,2

Forskning, undervisning 60 000 10 0,2

övrig industri, personal 30 000 10 0,2

Tandröntgen, personal 20 000 5 0,1

Tandröntgen, patienter 8 milj 500 10

Strålbehandling, personal 1 000 1 0,02

Strålbehandling, patienter 20 000

Röntgen i sjukvård, personal 10 000 5 0,1

Röntgen i sjukvård, patienter 8 milj 5 000 100

Isotopundersökningar, personal 10 000 1 100

Isotopundersöknitigar, patienter 100 000 500 10

I detta sammanhang måste påpekas att man inte kan använda höga
stråldoser på annat håll som ett argument för att acceptera höga
stråldoser inom avfallsområdet.

AySLUTNINC

I föredraget har redogjorts för ICRPs strålskyddsfilosofi, de olika
begreppen som används samt efter vilka principer den tillämpas i
Sverige. Vid diskussioner med kärnkraftföretagen visar det sig att
det är stor enighet när det gäller de grundläggande rekommenda-
tionerna. Innan utsläppsbestämmelserna från 1981 fastställdes hade
strålskyddsinstitutet överläggningar med kraftindustrin beträf-
fande filosofin bakom dessa.
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I samband med diskussionerna om olika planerade avfallsbehand-
lingsalternativ är det i huvudsak två olika frågor som återkommer:

- Hur skall man hantera kollektivdoser som infaller långt i
framtiden, och vilka individdoser skulle kunna anses accep-
tabla?

- När kan man betrakta avfall som icke-radioaktivt och t ex
disponera det på allmän soptipp eller återcykla materialet?

Den första frågan har behandlats i detta föredrag och kan kort
sammanfattas så här: De individdoser som avfallshanteringen kan
väntas förorsaka i en framtid får ej vara högre än att vi skulle
kunna acceptera dem idag och de får ej väsentligt ändra risksitua-
tionen för hela bränslekedjan. Rimlig hänsyn skall tas till kollek-
tivdosbidraget.

Den andra frågan kommer att behandlas i den följande serien av
föredrag.

1981-09-01
RB/GA
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The work of the Danish safety authorities on safety criteria

for radioactive waste management.

Abstract.

In August 1976 the Danish government decided to postpone

indefinitely a settlement on the nuclear energy question.

The reasons was that the government found it necessary to

carry out through and time consuming investigations on reactor

safety and waste management.. Before a settlement could be

reached it would among others be necessary to be sure that

radioactive wastes could be'stored or disposed off in a safe

way.

Therefore, the government asked the safety authorities to

investigate the possibilities for a joint Nordic solution

on the waste problems. Further the authorities were asked to

continue the work with the Waste issue on a broad basis.

In 1977 the Danish utilities laid forward a proposal to carry

out certain investigations on the possibilities of disposal of

radioactive wastes in geological formations in Denmark.

On this background the National Agency of Environmental ;

Protection (NAEP) decided to set up a working group to

establish a policy for the assessment of future proposals

for radioaktive waste management. The working group was

established in the beginning og 1978 with representatives from

NAEP, the Inspectorate of Nuclear Installations, the

Geological Survey of Denmark, Rese -ch Establishment Risoe

and the utilities (as observers).

The establishment of a set of basic safety criteria for disposal '.'

of radioactive wastes was considered to be a main task of the

working group.
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In the spring of 1980 the working group forwarded a report

to the NAEP on a "Proposal for Basic Safety Requirements

Regarding the Disposal of High-Level Radioactive Waste"

and in 1981 a report with a similar proposal for low--and

intermediate- level wastes.

This proposal is described and discussed in this paper. The

proposal comprises the following items:

1. General remarks

2. Definitions.

3. General requirements

4. Radiation protection requirements

5. Transport requirements

6. Requirements of disposal

7. Technical-administrative control requirements.

The main conclusion of this paper is that in establishing

basic safety requirements for waste disposal the difficulties

are first of all related to the radiation protection requirements

for the period after closing the waste disposal repository.



P. Eramersen

MILJ0STYRELSEN

Danmark

Den 3. augurt 1981

Foredrag ved NKA's affaldsseminar i Kungälv den 14.-16.

september 1981.

Danske myndigheders arbejde med sikkerhedskrav (krite-

rier) til radioaktivt affaid.

1. Introduktion.

t

I august 197Ö meddelte den danske regering, at den havde

udskudt beslutningen om anvendelsen af kernekraft på ube-

stemt tid. Som begrundelse for beslutningen blev angivet,

at det var npdvendigt at foretage grundige og tidskraevende

unders0gelser af en raekke forhold omkring Ы.a. reaktor-

sikkerhed og radioaktivt affald. Således 0nskede regeringen,

at få sikkerhed for,at det radioaktive affald fra evt.

danske kernekraftvaerker kunne opbevares eller bortskaffes

på en made, som var fuldt betryggende for befolkningen.

Regeringen anmodede derfor sikkerhedsmyndighederne om

at unders0ge mulighederne for en faelles nordisk l0s-

ning på affaldsproblemerne. Samtidig skulle myndighe-

derne arbejde videre med disse problemer på mere bred

basis.

Ved denne lejlighed beh0ver jeg паврре at kommentere resul-

taterne af de sonderinger man fra dansk side har foretaget

omkring mulighederne for en faelles nordisk l0sning på

affaldsproblemerne. Jeg skal n0jes med at konstatere, at

der ikke mindst de senere år har vaeret et taet samarbejde

mellem de nordiske lande på området reaktoraffald. Det er

bl.a. baggrunden for, at dette seminar finder sted.

Det forhold at "affaldsproblemerne" kan siges at vsre både

teknisk og politisk betonede har nok medvirket til at kom-

plicere de danske myndigheders muligheder for på bi?ed basis

at bearbejde pröblemerne effektivt. Dette forhold er пээрре

heller ukendt for myndighederne i andre lande, hvor kerne-

energien er eller har varet et kontroversielt emne i den
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offentlige debat, men det kan have saerlige aspekter i lan-

de, der som Danmark ikke har besluttet sig for kernekraf-

ten som energikilde.

Efter regeringsbeslutningen i 1976 var der en vis tvivl

om rollefordelingen mellem energimyndighederne på den

ene side og sikkerhedsmyndighederne på den anden. Rege-

ringen besluttede derfor, at projektering, bygning og

drift af affaldsanlffig skulle varetages af energimyndigheder-

ne, men således at den sikkerhedsmaessige godkendelse af

sådanne anleeg skulle varetages af sikkerhedsmyndighederne

på basis af loven om nukleare anlaeg.

Da de danske kraftvsrker i 1977 fremlagde planer om at i-

vserkseette en rsekke unders0gelser vedrprende deponering af

evt. dansk radioaktivt affaid blev der hurtigt opnået

enighed mellem energi- og sikkerhedsmyndighederne om, at

sådanne underspgelser måtte betragtes som forarbejder

til projektering af affaldsanlag. Derfor skulle energi-

myndighederne if0lge den allerede omtalte regerings-

beslutning varetage udf©reisen af unders0gelserne, medens

sikkerhedsmyndighederne skulle bed0mme resultaterne af

unders0gelserne.

På denne baggrund besluttede milj0styrelsen i 1977 at ned-

satte en arbejdsgruppe med den hovedopgave at tilvejebrin-

ge det overordnede grundlag for myndighedernes sikkerheds-

masssige bed0mmelse af fremtidige konkrete förslag til

behandling og opbevaring af radioaktivt affaid.

2. Miljgstyrelsens arbejdsgruppe om radioaktivt affald.

Milj0styrelsens arbejdsgruppe, som består af reprssentan-

ter for sundhedsstyrelsen, Tilsynet med Nukleare Anlsg,

Danmarks Geologiske Unders0gelse, Fors0gsanlag RIS0 og

kraftvaerkerne (som observatörer) begyndte sit arbejde i

begyndeisen af 1978.
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Gruppen skulle:

- f0lge det internationale arbejde på affaldsområdet

- udarbejde forslag til overordnede sikkerhedskrav til op-

bevaring og transport af radioaktivt affald

- f^lge energirayndighedernes arbejde på området

Ved planlsegningen af gruppens arbejde var der enighed om,

at udarbejdelsen af forslag til overordnede sikkerhedskrav

(kriterier) skulle prioriteres h0jt, da disse krav skal an-

vendes ved myndighedernes bed0mmelse af en evt. pladsanspg-

ning for et kernekraftveerk, If0lge danske regler skal en

pladsans0gning indeholde planer for håndtering, opbevaring

og transport af lav- og mellemaktivt affald samt for mid-

lertidig opbevaring og evt. transport af h0jaktivt brugt

braendsel.

Gruppen fandt også, at kravene kunne finde anvendelse ved

bed0ramelse af kraftvaerkernes unders0gelser om deponering

af h0jaktivt affald, og det blev derfor besluttet at udar-

bejde de overordnede sikkerhedskrav i rakkef0lgen:

Deponering af h0jaktivt affald eller brugt braendsel og

midlertidig opbevaring af brugt braendsel, herunder hånd-

tering og transport: April 1980.

Lav- og mellemaktivt affald.

Deponering samt midlertidig opbevaring af lav- og mellem-

aktivt affald fra drift og nedrivning af kerneanlaeg,

herunder konditionering, håndtering og transport: April

1980

Uranmineaffaid.

Varetagelse af uranmalmsaffald ved minedrift, herunder

håndtering og transport: Senere end 1981.



_ 4 -

I overensstemmelse med planen har arbejdsgruppen i foråret

1980 afleveret en rapport til milj0styrelsen med "Forslag til

overordnede sikkerhedskrav til deponering af h0jaktivt af-

fald" og i foråret 1981 en rapport med "Forslag til over-

ordnede sikkerhedskrav for bortskaffelse af lav- og mellem-

aktivt affald".

I Danmark, hvor kraftvaerkernes unders0gelser omkring mulig-

hederne for deponering af h0jaktivt affald i salthorste

nu er afsluttede og naesten faerdigrapporterede, er der na-

turligvis mest opmeerksomhed omkring h0jaktivt affald. Jeg

skal dog ikke ved denne lejlighed, hvor vi jo mest beskaef-

tiger os med reaktoraffald, komme naermere ind på sp0rgs-

målene i förbindelse hermed, men fortaelle lidt om de for-

slag, milj0styrelsens arbejdsgruppe har udarbejdet til de-

ponering m.v. af lav- og mellemaktivt affald. Dette er for

st0rste delens vedkommende netop reaktoraffald og dermed emne

for dette seminar.

3. Dansk forslag til overrodnede sikkerhedskrav (sikkerheds-

kriterier) til bortskaffelse af lav- og mellemaktivt affald.

Forslaget indeholder (se også bilag) f0lgende afsnit:

1. Almene bemaerkninger

2. Definitioner

3. Generelle krav

4. Strålingsbetingede krav

5. Krav vedr0rende transport

6. Krav til deponering

7. Teknisk administrativ kontrol

Som det fremgår af bilaget er kravene meget generelle, og

nogle vil måske sp0rge, hvad sådanne bredt formulerede sik-

kerhedskrav egentlig kan anvendes til.

Det er rigtigt, at kravene kun på mange punkter giver

specifikke anvisninger for håndteringen af radioaktivt

~l
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affald. Det har imidlertid vaeret arbejdsgruppens opfattelse,

at overordnede sikkerhedskrav på et område,som er i stadig

stark udvikling,ikke b0r indeholde rigoristiske tekniske

detailanvisninger som kunne blokere udviklingen.

På den anden side har der i arbejdsgruppen vaeret enighed om,

at myndighederne over for offentligheden så klart som mu-

ligt b0r tilkendegive det bed0mmelsesgrundlag, der vil

blive anvendt ved godkendelsen af f.eks. affaldsdepone-

ring. Generelt formulerede krav som de, arbejdsgruppen

her har foreslået,skal ses som dokumentation for,at myndighe-

derne har etableret et sådant grundlag og dermed forhåbentlig

gjort sig klart,hvor de vigtigste problemer gemmer sig.

4. Kommentarer til kravene.

Uden at gå ind i en detaljeret gennemgang af kravene skal

jeg kommentere nogle enkelte krav for at vise for det

f0rste, at kravene måske ikke er helt så "tandl0se" som en

f0rste gennemlaesning kunne give indtryk af, samt for det andet

at den st0rste vanskelighed ved formuleringen af overrodnede

krav til radioaktivt affald er knyttet til formuleringen af

de strålingsrelaterede krav.

Som eksempel på det f0rste fremgår det af de almene bemaerk-

ninger til kravene, at de alene finder anvendelse på affald -

bortset fra h0jaktivt affald - som består af eller \ndehol-

der radioaktive stoffer i maengder, der överstiger graenser,som

fastsaettes af myndighederne.

Det vil sige, at myndighederne vil vsere forpligtede til at

fastscBtte naermere bestemmelser for, hvornår affald skal be-

tragtes som radioaktivt. u«l fra sp0rgsmålet om (jfr, definitio-

nen af radioaktivt affald (2)), hvorvidt affaldet n0dvendig-

g0r sikkernedsforanstaltninger til beskyttelse mod strålingen.

Myndighederne har således mulighed for at klassificere affald

fra f.eks. kernekraftvaerker. Herved vil visse typer affald

eventuelt kunne klassificeres som ikke aktivt.

If0lge det generelle krav, 3 pkt. 1, geelder:
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11 Som forudsffitning for meddelelse af tilladelse til

nuklear virksomhed, der frembringer radioaktivt affaid,

skal der udarbejdes en forel0big teknisk-administrativ

plan for varetagelse af det radioaktive affald ".

Denne plan skal. jfr. pkt. 5, omfatte affaldets deponering,

såfremt dette ikke kan frigpres til omgivelserne inden 30

år, og affaldet skal snarest muligt efter produktionen depo-

neres, såfremt der ikke er saerlige forhold, der direkte

tåler heriraod.

Baggrunden for dette krav er, at den generation der produce-

rer affaldet, også skal s0rge for dets bortskaffelse. Kravet

er vel filosofisk ikke nyt, men såvidt det er arbejdsgruppen

bekendt, er det fprsce gang, det er sat på tryk, og det er

gruppens opfattelse, at det er daekkende for den danske

regerings politik, som kan formuleres derhen, at affald

f0rst må produceres, når man ved, hvor man skal g0re af

det.

Et andet ekeompel på et krav, der ved f0rste 0jekast kan

synes banalt, men hvor der faktisk ligger en del overvejel-

ser bag, er kravet 5, pkt. 1 og 2 vedr0rende transport:

1. 11 De samlede transportoperationer i förbindelse med

håndteringen af radioaktivt affald skal tilretteleegges

med henblik på at minimere såvel konsekvenserne af even-

tuelle uheld som mulighederne nerfor.

2. Den enkelte transport skal udf0res i overensstemmelse

med gsldende transportbestemmelser ".

Det er klart, at transporter skal ske i overensstemmelse med

gaeldende transportbestemmelser (IAEA's retningslinier).
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Der er nseppe heller tvivl om, at man ved at f0lge IAEA's ret-

ningslinier, kan opnå en h0j sikkerhed ved den enkelte trans-

port. Man b0r imidlertid vare opmarksora på, at IAEA kun gi-

ver anvisninger for enkelttransporter, ikke for transport

betragtet som et generelt led i affaldshåndteringen.

Således findes der i retningslinierne intet svar på sp0rgs-

målet, ora man b0r foretrsekke få og store transporter eller

mange og små, eller om f.eks biltransport er at foretraekke

frem for jernbanetransport eller vice versa. Retningsli-

nierne giver alene anvisninger på den enkelte transports

gennemf0relse.

Eftersom der stilles h«>je sikkerhedskrav til alle akti-

viteter i förbindelse med radioaktivt affald, er det

givetvis n0dvendigt, at der er balance imellem de enkelte

aktiviteters sikkerhedsniveau. Man b0r således, ved fast-

laeggelsen af kravene til transporter af radioaktivt affald

fra f.eks. et kernekraftvasrk til et deponeringsanleeg, ikke

alene se på den enkelte transport, men også på det samlede

antal transporter. Herudover må hele transportsystemets

sikkerhed bed0mmes i relation til sikkerheden ved affalds-

behandlingen som helhed, herunder naturligvis selve depo-

neringen.

Det sidste punkt, som jeg gerne vil omtale naermere, er

sp0rgsmålet om formulering af krav, som direkte sigter på

stralingsbeskyttelse.

Г

For det f0rste er det klart, at der ikke er vaesentlig pro-

blemer, når det gcBlder selve deponeringens udf0relse m.v.

i driftsfasen. Her skal naturligvis geelde, at driften, incl.

midlertidig lagring og emballering skal tilrettelaegges og

gennemf0res i overensstemmelse med seedvanlige regler for be-

skyttelse af personale og befolkning mod stråling.

Men dernaest melder sp0rgsmålet sig om, hvordan man skal op-

stille krav til beskyttelse mod stråling i deponeringsfasen.

Kan man f.eks. henvise til ICRP's anbefalinger?



- 8 -

De dele af anbefalingerne som kunne vaere relevante i rela-

tion til deponeringsfasen er selv et eksempel på raeget bredt

forraulerede krav af så generel karakter, at de naermest kun

udtrykker almindelig sund förnuft. Hvis man skulle udtrykke

sig nega>. i.:-, kunne man måske sammenligne dem med den fine

og dyre kejserkostume i H. C. Andersens eventyr, hvor

laegmanden i skikkelse af den lille dreng står frem og siger:

Jamen han har jo ikke noget på I

Det er nok et stort sp0rgsmål, om ICRP reelt kan vare myn-

dighederne til hjälp, når det drejer sig om at opstille strå-

lingsbetingede krav til deponering af radioaktivt affald ud-

over i driftsfasen. Arbejdsgruppen har valgt at formulere

sig bredt, ikke mindst om strålingskravene, men dog på en

made, der klart siger, hvad sagen drejer sig om, Kravet

lyder:

11 Deponeret radioaktivt affald må ikke medf0re en

särskilt sundhedsmeessig risiko for det enkelte mennes-

ke eller den stedlige befolkning som helhed •'.

Efterf0lgende er der så i kravteksten givet neermere anvis-

ninger på kravets indhold, nemlig at deponeringen skal fore-

tages således, at de radioaktive stoffer udfra en determi-

nistisk bed0mmelse af de herskende forhold forhindres i at

nå frem til mennesker i uacceptable mängder.

Ligeledes skal det ud fra en probabilistisk bed0mmelse kunne

vises, at risikoen for befolkningen i förbindelse med tanke-

lige frig0relser som f0lge af naturkatastrofer er forsvin-

dende sammenholdt med andre menneskeskabte og naturbetingsde

risikomomenter med andre menneskeskabte og naturbetingede

risikomomenter.

For yderligere at understrege meningen med dette krav,

siges i afsnit 7 om den teknisk-administrative kontrol, at

" Efter afsluttet drift af et deponeringsanlag skal

overfladefaciliteter kunne fjernes eller frigives

til andet formål. Endvidere skal det kontrollerede om-

råde kunne ophmves og arealet udnyttes til alminde-

ligt formål uden restriktioner og behov for speciel

kontrol af radioaktivitetsforholdene ".
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Herefter er der vel ikke tvivl от, at det danske forslag

til overordnede krav til deponering indirekte indebserer den

målssetning, at der ikke må slippe radioaktive stoffer ud

til biosfseren overhovedet. Samtidig ligger der dog også

i formuleringerne, at det naturligvis er meningslöst, at

opstille denne målsaetning som et absolut og ud i al frem-

tid gseldende krav.

5. Afsluttende bemarkninger.

I Danmark er det almindeligt, at krav af den art, jeg her

har oratalt, udstedes i form af en ministeriel bekendtgflrel-

se. Bortset fra, at der ikke er aktuelt behov herfor, da

vi jo ikke har kernekraft i Danmark, ville det antagelig

tage lang tid og krseve yderligere meget arbejde med formule-

ringerne, f0r kravene kunne få bekendtg0relsestatus.

Der findes for 0jeblikket kun en bekendtg0relse i Danmark,

som direkte vedr0rer bestemmelser om radioaktivt affald.

Det er en bekendtg0relse om retningslinier for dumpning

af affald, og if0lge denne er dumpning af radioaktivt

affald fra danske skibe og i danske farvande forbudt.

Hvad der vil komme til at stå i en evehtuel fremtidig

dansk bekendtg0relse om deponering af radioaktivt affald

er sveert at udtale sig om, men jfr. de her gennemgåede for-

slag til overordnede krav vil den пшрре indeholde konkrete

anvisninger på bvordan radioaktivt affald skal deponeres.

Til sidst skal jeg blot naevne, at da jeg for et par måneder

siden deltog i et IAEA-arrangement hvis formål det var

at opstille lignende krav eller kriterier, så slog den

tanke mig, at nok kan det vaere svart at lave kriterier i

st lille forum, men det. bliver mange gange vaerre, når 10

eller flere lande slutt.er sig sammen om opgaven.
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REAKTORAFPALD

FRIKLASNING AF RADIOAKTIVT AFFALD

Indledning ved panelindlaeg.

Henning Jensen

Tilsynet med Nukleare Anlaeg, Danmark.

Sikkerhedsforanstaltningerne ved et reaktoranlaeg omfatter

bl.a. teknisk-administrative arrangementer, der skal sikre

at radioaktive materialer, som krasver beskyttelsesforan-

staltninger, ikke kommer ud i almindeligt omlob i samfundet

og naturen.

Tilsvarende arrangementer findes ved andre typer nukleare

anlaeg, f.eks. lägre for radioaktivt affaid, og i det hele

taget alle steder hvor der forefindes egentlige radioakti-

ve stoffer.

I disse arrangementer indgår opretholdelse af klart afgran-

sede stralingskontrolomrader, for hvilke der gaelder sasrlige

bestemmelser for al materialeudforsel. Den samlede maengde

af kontrolområder nationalt set og i videste forstand ocså

internationalt set med tilhorende bestemmelser for trans-

port af materialer mellem områderne kan betragtes som en

administrativ materialeindeslutning for al virksomhed med

radioaktive stoffer.

Materialer kan bringes ud af denne indeslutning på to må-

der - ved friklasning eller ved deponering som radioaktivt

affaid.

Ved friklasning godkendes materialerne til almindeligt

brug i fri cirkulation i samfundet, herunder bortskaffel-



se som almindeligt affald. Forudseetningen for friklas-

ning er derfor, at der ikke kreeves sikkerhedsforanstalt-

ninger af nogen art af hensyn til eventuelle radioaktive

stoffer i materialerne.

Ved deponering af radioaktivt affald forudssettes sasdvan-

ligvis, at deponeringsstedet skal kunne frigives fra ad-

ministrativ kontrol efter deponeringsarbejdets ophor og

forsegling af deponeringsrummet. Affaldet er ikke direkte ^

friklasset, men kontrollen er erstattet af passive sikker-

hedsforanstaltninger i form af deponeringsstedets tekniske

og naturgivne barrierer. Friklasningsproblematikken ligger

dog stadig indbygget i overvejeiserne om kravene til disse w

barrierers langtidsstabilitet.

Tilladelse til rutinernassige udslip af radioaktive stoffer

til atmosfären eller vandområder kan betragtes som en form

for friklasning. Almindeligvis behandles sporgsmålet om så-

danne udslip separat, hvorved friklasningsproblematikken

bliver begraenset til faste materialer af enhver art og vis-

se former for flydende affald, f.eks. kemikalieaffald.

Der kan anfores gode gründe til ikke på förhand at udelukke

friklasningsmuligheden. Betydelige materialemaengder i et w

strålingskontrolområde vil vaere ikke-radioaktive, således

forstået at de ikke indeholder radioaktive stoffer på an-

den made end fra naturens hand. Såfremt friklasning er ude-

lukket, må sådanne materialer, som bliver överflödige under

driftsarbejdet eller anskes bortskaffet ved nedlaeggelsen af

en installation, gå ind i systemet for behandling af radio-

aktivt affald. Ultimativt må materialerne deponeres. Dette

medfoler omkostninger og tab af materialevasrdier, som ikke

kan retfaerdiggores i cpnået större sikkerhed. Tvaertimod vil

den belastning disse ikke-radioaktive materialer påforer

affaldsbehandlingssystemet kunne nedsaette sikkerheden. Til-

svarende betragtninger kan gores gaeldende for materialer

med lavt indhold af radioaktive stoffer.



Der er således ikke blot praktiske og ekonomiske, men også

sikkerhedsmeessige gründe til i et vist omfång at foretage

friklasning. En rsekke forhold g0r imidlertid, at problemer-

ne med at fastseette retningslinier og kriterier for friklas-

ning bliver besvärlige. Man har derfor vesret yderst restrik-

tiv og i realiteten kun friklasset materialer, som helt klart

efter direkte kontrolmålinger understattet af viden om mate-

rialernes tidligere anvendelse kan betegnes som ikke radio-

aktive. Priklasningskriteriet her er besternt ved den natur-

lige radioaktivitet.

En gruppe materialer vil omfatte komponentdele, genstande,

diverse affald m.v., som enten er eller muligvis er svagt

forurenede med radioaktive stoffer. Materialerne vil ofte

vaere i blandinger, hvilket vanskeliggor gennemgribende kon-

trolmålinger. En forste forudsaetning for overvejelse af fri-

klasning vil vaere, at der, på basis af radioaktivitetsmålin-

ger og bedemmelse af materialernes forhistorie, kan fastslås

sikre övre vaerdier for radioaktivitetsindholdet. De videre

overvejelser må som for rutinemaessige udledninger til atrr.os-

feeren og vandområder tage udgangspunkt i vurderinger af

strålingsdoserne, som folge af en friklasning, til befolk-

ningens enkelte medlemmer repraesenteret ved kritiske grup-

per og til befolkningen kollektivt.

For de neevnte udledninger til luft og vand kan man i sådan-

ne vurderinger basere sig på, at stofferne spredes og for-

tyndes ud i omgivelserne ved naturlige mekanismer, der kan

beskrives ved mere almengyldige modeller under hensyntagen

til de lokale forhold. For faste materialer som bringes i

cirkulation i samfundet bliver forudseetningerne for dosis-

beregningerne vel i forste raekke besternt af muligheden for

genbrug, der vanskeligt kan modelleres uden at tage udgangs-

punkt i konkrete forudsatninger om hvilke materialer, det

drejer sig om, og i hvilke typer genstande eller andre for-

mer de foreligger.



På grund af disse vanskeligheder er sporgsmålet om opstil-

ling af mere almengyldige kriterier for friklasning fortsat

genstand for behandling.

I erkendelse heraf indeholder det netop fremlagte danske

forslag til overordnede sikkerhedskrav til bortskaffelse

af lav- og mellemradioaktivt affaid ingen egentlige krite-

rier for friklasning. Friklasningsmuligheden er imidlertid

understreget, også når det gaelder materialer med lavt radio-

aktivitetsindhold, idet det forudseettes, at myndighederne ta-

ger stilling til friklasning i de enkelte tilfaelde. I denne

förbindelse kan naevnes, at forslaget direkte bringer sporgs-

målet om friklasning af radioaktivt affaid op til overvejel-

se i planlaegningen af det samlede af faldshandteringssystem.

Det header således bl.a.

"Som forudsaetning for meddelelse af tilladelse til nuklear

virksomhed, der frembringer radioaktivt affaid, skal der

udarbejdes en forelobig teknisk-administrativ plan for

varetagelse af det radioaktive affaid."

"Med mindre det bedommes, at radioaktivt affaid, der lag-

res under teknisk-administrativ overvågning, vil kunne fri-

gores direkte til omgivelserne i lobet af 3o år, skal den

forelobige teknisk-administrative plan omfatte affaldets de-

ponering . "

og videre

"Radioaktivt affald, der ikke vil kunne frigives til omgi-

velserne i labet af 3o år, skal snarest muligt efter pro-

duktionen deponeres, med mindre det kan eftervises, at saer-

lige forhold tåler herimod."

Som det skulle fremgå af dette generelt holdte indlednings-

indlasg om friklasningssporgsmålet, indeholder dette en raekke

problemstillinger, som vil blive naermere belyst i de folgen-

de indlaeg.



Release of Low-Contaminated Reactor Wastes for Unrestricted Use

Göran Carleson, Studsvik Energiteknik AB

Ш

ABSTRACT

Large amounts of low-contaminated or potentially contaminated
material or wastes are generated during the ordinary operation of
nuclear power stations. The following categories are the most
important:

Scrap metals such as stainless steel and aluminium alloys

Oil-water mixtures

Combustible wastes such as paper, plastics, wood and
organic ionexchangers

Various equipments and apparatus which are brought into
the stations for routine operation or service purposes

Construction, ballast and filling material such as concrete
silt, gravel for blast-engines, bitumen, sand, epoxy resins
and filter masses.

Lacking firm and fixed norms as to the applicable radiation levels
which would automatically allow an unrestricted use and/or recyc-
ling of all the waste categories mentioned above, they must today
either be stored for a long time at the site or, according to rules
which are set by the Swedish Radiation Protection Agency (SSI) from
case to case, be released for special depositories, treatments or
recycling purposes.

SSI is investigating ways and possibilities to establish the demand-
ed unrestricted release rules. Studsvik has been charged with the
task to assess the probable individual and collective doses to
the public which would follow from a "declassifying" of low-
contaminated waste. A generic methodology has been used in our
evaluation, which is similar to but more approximate than that used
in an American estimate of potential radiation doses to man from
recycling radioactively contaminated scrap metals reclaimed from
decommissioned nuclear facilities (NUREG/CR 0134). A reference
quantity of waste material assumed to contain a homogeneously divi-
ded reference level of a potentially contaminative radionuclide
(Co 60, Sr 90 and Cs 137 were chosen) was followed the whole re-
cycling pathway from the reactor station to the final product and
consumer level or to a final public waste station. A possible re-
newed recycling as scrap material was included in the calculations.
At each storage, manufacturing or consuming station along the path-
way, maximum individual and collective doses were calculated for
each identified exposed person (population group) and members of
the general public. When applicable, it was assumed that the origi-
nal reference quantity was kept together as an entirety as long as
could reasonably be made probable.



Results will be presented for a recently finished study of the
recycling of scrap-iron with an original contamination level of
100 nCi/kg (3700 Bq/kg). After refining in a steel plant, the
reference mass is assumed to be used for the manufacturing of
such consumers products that will give rise to maximum doses
to the final consumers, for example kitchen sinks, heating plates
and ferrous pipes.

Preliminary results will also be discussed for a similar study
of waste-oils now in progress. They are supposed to be either
burnt at a public disposal site or recycled after refinement.

/EG
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Handling of spent metals from an operating nuclear power plant

Bertil Persson, Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB

During the life time of a nuclear power plant there is a successive

exchange of components and parts of the process systems. This can be

due to normal wearing out of mechanical equipment, different corro-

sion processes or other degradational effects. Another important

reason is the exchange of old constructions to new ones because of

new criteria for operation safty and reliability.

Most of these components and system parts have not been exposed for

the high neutron flux field of the nuclear process, and will there-

fore bee free from direct induced radioactivity in the metal matrix.

Due to corrosion processes in the system and the transport of these

corrosion products in and out from the core area there will still be

a gradual buildup of radioactivity on the system surfaces when radio-

nuclides are incorporated in growing oxide films.

The level of contamination will strongly be influenced by the radio-

activity concentration in the process media and this means for a BWR

that systems exposed to reactor water will be much more contaminated

than systems exposed to turbine steam and condensate.

From our experience at Oskarshamn Nuclear PowerPlant we know that

the need for exchange will arise in all parts of the station. In

tabel 1 is shown the main part of larger components and system parts

that have been exchanged since start up of the first unit in 1971.



Tabel 1: Exchange of large components and system parts at Oskars-

hamn Nuclear Power Plant.

Year

1974

1978

1978

1978

1979

1980

1981

Unit

1

2

2

2

1

1

1

Component or
system part

Feedwater spargers

Spent fuel rack

Two reheaters

Brass condenser tubes

Brass condenser tubes

Moisture separator

Turbine steam piping

Volume

-

25

350
(each)

330

480

110

150

Weight
ton

-

3.3

150
(each)

172

268

30

20

Typical contami-
nation level
kBq/kg

-

~1 000

-

~0.5

~3

10S-106

2

The contamination levels are estimated from spot tests on the most

contaminated parts on each component.

Storage of exchanged components

The spent components that have been exchanged will be treated and

stored in realtion to the level of contamination. Low contaminated

components and scrap metals are placed on a special normal fenced

yard where the scrap metals like condensor tubes have been placed

in old discarded containers.

A more contaminated component like the old moisture separator from

unit 1 have been placed in a special concrete-pit foreseen with a

radiation shielding concrete cover and drainage control facility.

Smaller pieces of equipment that is more contaminated have been

stored in an active storage room in connection to our decontamina-

tion workshop. After treatment these components are stored in our

storage buildning for low radioactive wastes.



Decontamination of scrap components

In many cases the initial level of contamination are so low that an

eventual criterion of recycling permission perhaps could be fulfilled

without any additional treatment. Our only problem in that case is

that these criteria does not exist and our storage facilities have

to be more and more utilized also for these unqualified wastes.

In other cases the levels of contamination will sharply exceed the

areas where we could expect the limitation for recycling. If compo-

nents and parts are suitable for the procedures in our decontamina-

tion workshop they can than be treated there to be easier for hand-

ling and storage and also to become candidates for an eventual coming

recycling.

At our decontamination workshop we can utilize three different pro-

cesses for decontamination.

mechanical wet blasting with glass-suspension

chemical treatment with the well-known Turco-chemicals

electrolytic decontamination with electropolishing technique

To be able to reach those levels where a permission for recycling

eventually could be expected we have found the electrolytic decon-

tamination to be a very effective process. The anodic dissolution

of the metal surface will not only release the oxide layer, but it

will also release those radionuclides that have been incorporated

in a superficial layer of the metal itself. This incorporation is

often the reason why it is so difficult to get rid of the last rest-

contamination with the other conventional methods. In table 2 some

results are shown from electrochemical decontaminations on scrap

pipes from Oskarshamn Nuclear Power Plant.



Tabel 2: Decontamination results on scrap pipes.

Origin

reactor water

clean-up •

system CSS)

reactor water

clean-up

system (SS)

Surface contamination
Bq/cm2

Before

~10 000

~30 000

After

~3

~2

Total contamination
kBq/kg

Before

~1 500

~4 000

After

<1

<1

Thus the levels of contamination that can be reached by decontami-

nation will be <1 kBq/kg even for scrap pipes from the primary sys-

tem.

This means that the overall radioactivity in an annual amount of

around 30 tons of metal scrap from a reactor unit could be less than

30 000 kBq (0.8 mCi) . This small amount of radioactivity in an even- ,

tual recycling procedure will give a very limited exposure. It has

been estimated by Carleson for a ten times higher amount of radio-

activity to reach 19 manrem for very conservative pathways.
I

According to Carleson's study our estimated release could as a con-

servative maximum give an individual dose of around 10 mrems after

50 years of exposure from a water-pipe installation in a privat home.

We hope that the high conservatism in these calculations will make it

possible for the Swedish radiation protection authority to set up the

criteria for recycling based on this study.



We know that this work is going on at the radiation protection autho-

rity and if it will end up in proper criteria for recycling this

will enable us to use our resources and to put our full attention

to the more qualified wastes that is an unavoidable part of nuclear

power operation.

I

1



Nordiskt symposium om reaktoravfall, 1981

Föredrag IV:3 (4)

Avfallsmonitering

Ahti Toivola, Teollisuuden Voima Oy-Industrins Kraft Ab (TVO),
Finland

Inledning

Kraftbolaget Teollisuuden Voima Oy-Industrins Kraft Ab
(TVO) äger två 660 MW Asea-Atom BWR anläggningar på ön
Olkiluoto på Finlands västkust.

TVO I startade kommerciell drift i oktober 1979. System
för avfallshantering levererades tillsammans med an-
läggning si ever ans en av Asea-Atom. Vätskeformigt medel-
aktivt avfall (jonbrytarmassor eller indunstarkoncentrat)
ingjutes i bitumen och förpackas i 200 1 fat. Fast låg-
aktivt avfall komprimeras i 200 1 fat. För monitering av
nuklidinnehållet i avfall har TVO anskaffat en moniterings-
utrustning bestående av halvledardetektor och mångkanal-
analysator. Utrustningens huvudfunktion är mätning av nuk-
lidinnehållet i bitumenfat för rapporteringsändamål samt
monitering av sopsäckarnas aktivitet för att möjliggöra
ev. segregering av säckar i olika aktivitetskategorier.
Mätutrustningen fungerar också som reserv till kemilabora-
toriets mångkanalanalysator.

Beskrivning av system

Systemet består av

- en välkollimerad Ge-Li detektor med 15% effektivitet
och 1,9 KeV resolution,

- en Canberra 80 mångkanalanalysator (4 k),

en PDP 11V03-L mikrodator med RT-11 CLASS och
SPECTRAN III mjukvara,

en TELETYPE 43 printer.

Mätning av sopsäckar sker i scanninganordning där säcken
roterar runt vertikal axel och samtidigt lyfts uppåt så
att detektorn "ser" praktiskt taget hela ytan av säcken
under mättiden (100 s). Bitumenfatens aktivitetsinnehåll
varierar med vida gränser (40 MBq-4TBq) varför utrustning-
en har kalibrerats i 4 olika geometrier med varierande
kollimering och källa-detektor avstånd. Normalt placeras
fatet i ett blyskydd som har en smal vertikal spalt. Detek-
torn är på 6,5 m avstånd från fatet i ett hål i 65 cm
tjock betongvägg som skyddar mätpositionen mot strålning
från fatutrymmet.



Energi- och effektivitetskalibrering för säckmonitering
sker med punktkällor (Co-60, Cs-137, Ba-133). För kali-
brering av fatmonitering användes ett fat fyllt med
vatten som innehåller kända mängder av Co-60, Cs-137 och
Se-75.

Mättiden för både säck- och fatmonitering är 100 s. Antal
isotoper som identifieras och bestämmes kvantitativt av
analysprogrammet har begränsats till 10. Detta förkortar
analystiden till ca 3 minuter per mätning. I utskriften
listas de valda nukliderna (Co-60, Cs-137, Zn-65, Mn-54,
Cs-134, Cr-51, Fe-59, Ag-110, Nb-95, Co-58), aktivitets-
innehållet per säck eller fat för valda nuklider samt
detekteringsgräns för de nuklider som inte förekommer. I
säckmonitering kan en alarmgräns sättas separat för varje
nuklid. utskriften ger indikation om någon alarmgräns
överskrides.

Karakteristika för systemet

För säckmonitering är den lägsta detektbara aktiviteten
2 kBq-20 kBq (50-500 nCi) per säck beroende av nuklid och
säckens totalaktivitet. Säcken väger 5-15 kg så att den
lägsta detektbara aktivitetskoncentrationen klart under-
skrider den i finska lagstiftningen givna frigräns för
radioaktivt material, 74 kBq/kg (0,002 mCi/kg).

För monitering av fat har mätgeometrin anpassats så att fat
med upp till 3,7 TBq (100 Ci) kan mätas. Möjlighet att
detektera Cs-137 i närvaro av compton bakgrund från större
mängder av Co-60 är avgörande för systemets användbarhet.
Den lägsta detektbara aktiviteten av en viss nuklid beror
starkt på det totala nuklidinnehållet i fatet men kan nor-
malt uppskattas vara ungefär 1% av fatets totalaktivitet.

Användning av systemet

Mätutrustningen har använts f.o.m. oktober -80 för moni-
tering av avfall från TVO I. Aktivitetsinventariet i bitu-
meningjutet avfall bestämmes årligen genom mätkampanj där
aktivitets inneha H e t av en del fat bestämmes. Eftersom
nuklidsammansättningen varierar lite från fat till fat kan
det totala aktivitetsinnehållet i förrådet beräknas med
tillräcklig noggrannhet genom användning av resultat från
de uppmätta faten samt ytdosrater som mätes för varje fat.
uppräknade värden för aktivitetsinventariet presenteras
för olika slag av bitumeningjutet avfall i årsrapporten.

Totalmängden för de mest långlivade nukliderna den 31.
december 1980 var i förrådet för TVO I och TVO II 449 GP^
(12,1 Ci) Co-60 och 393 GBq (10,6 Ci) Mn-54. Co-58 rappor-
terades också som beräkningsgrund för långlivade beta-
strålare Ni-59 och Ni-63. Fissionsprodukter har inte före-
kommit i avfallet.

Sopsäckar har mätts i experimentsyfte för att få en uppfatt-
ning om säckarnas aktivitetsfördelning. Första provet inne-
höll 252 säckar som uppstått under TVO I:s normala drift



under hosten -€Q.. Det andra provet innehållande 617 säckar
samlades under åxsr evisionen -81 på TVO L. Fördelning av
Ca-60 aktivitet i dess«; prov visas i tabell nedan:

Co-€u aktivi tet
kBqt

mindre än 37

37 . . . 185

185. . . 740

740.. . 3700

över 3700

procentdel av säckar
revision normal drift

57

21

10

8

4

73

13

6

6

2

Fastän de lågaktiva säckarnas andel säkert, minskas med
tiden kan man\ ändå- antaga a t t err avsevärd- mängd av säckar
a l l t id kommer a.tfc vara radioaktiva- närmast bara i administra-
t iv mening.. Man- uppskattade att: inan med den. nuvarande kon-
taminatiarrsgraden i TVQ I och XX kunde årligen separera
ca. 3Offlt säckar ше£ bägre ärr- 100 ksq (0,0Я27 mCi) av Go-fiO
per säete. Om IUCKV pgptippdeponering kan accepteras för
denna avfallsiB&tgd; betyder det en 5т t ig besparing av ca..
200 st. 2Ц.0 l i t ers fä t och. ffff m3: (netto-) av slutförvarings-
utrymme.

Begränsningar av mätmetoden

Endast nuklrder med en realtivt stark gairanaemission kan de-
tekteras med systemet.. Bland korrosionsprodukter är Fe-55,
Ni-6-3 och NiT-59.' rena: betastrå lare.. Deras aktivitet måste
uppskattas genom, at t använda teoretiska relationer t i l l
aktivitetsmänrgdeas av. mätbara: nukiider:. Bra förutsättningar
för detta finns därför, att Ee-SS har samma modernuklid som
Fe-59 och ovarmänmda nickelisotoper har samma modernuklid
som Co-58.

Fissionspradukfeer: St-Sa, Tc-9ft och I4LZ9 kan inte detekteras
och för dera finns; inga enkla beräkningsmöjligheter genom
jämförelse med andra miklider.. Mängden av Sr-90 i avfallet
karr dock a l l t i * uppsrkattas- vara mindre än. mängden av Cs-137.
Indikation; av en möjrlig förekomst av des^a nu k lider och en
viss grund fiqfr uppakattning av mängderna får man också genom
aktiwitetsuppfaljning. av processvatten.

Liten mängd av. den svaga betastrålåren. C-14 kan antagas stanna
i jonbrytarmassor i vatten renirrgssystemet och hamna in i av-
fa l le t . Det har uppskatta-s att ca I % av produktionen av C-14
skulle finnas i det fasta avfallet- I princip finns, också här
möjligheten a t t få fram användbar, information från process-
vattenmätningar även om en komolieerad provbehandlingsnrocedur
krävs före- vatsfcescintillatarmätningen.
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TVO POWER COMPANY

SUMMARY

TVO Power Company utilizes a multichannel

analyzer to monitor the activity contents of

radioactive wastes at the company's nuclear

power plant in Olkiluoto. Purchase of the

monitoring equipment was motivated partly by

the need to report the inventory of radioactive

nuclides in the waste storage and partly by the

interest to investigate possibilities of

segregating from the waste stream the very low

level trash waste.

The monitoring equipment and procedures are

briefly described in the paper with a summary

of results obtained during 1980; Based on the

measurements of trash Waste a procedure has been

proposed for segregation of trash waste into

activity categories and for simplifying the

treatment of trash with very low activity content.
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EXEMPTION RULES FOR RADIOACTIVE WASTE

by

Jan Olof Snihs

National Institute of Radiation Protection

STOCKHOLM

Background

There is a spectrum of different kinds of radioactive waste

from very low to very high activity, radiotoxicity, concentrations

and volumes. The waste can also be differentiated on the basis of

source term, location, ease of control and economical value. Rules

and regulations for intermediate and high activity waste are

established or are in the process of being established. The basic

principles are containment and long term storage. Low activity

waste is usually also contained and stored with or without a volume

reduction process (such as burning). The qualitative difference of

control for different kinds or waste is eventually found in the

qualities of the final storage.

A problem of special concern relates to low activity waste. There

may be large volumes difficult to handle, low activity concentrations

difficult to measure, the waste material may have a high economic value

etc. If the waste is classified on the basis of working area at which

it is produced, the problems appear in the definition of working

areas.

The meaning of a cut-off or an exemption value should be that the

fate of the waste below such a value should be of no further concern.

That means that the individual dose equivalent rate as well as the

collective dose equivalent commitment caused by the waste should be

below acceptable values. Because there is usually a long and complicated

chain between the release of a radioactive nuclide and the exposure of

man, there is no simple relationship between a given quantity for

waste and the resulting dose equivalent.



If the quantity is total activity, it does not reflect the varying
degrees of toxicity, if the quantity is activity concentration it
does not limit the total release and accordingly the collective dose
equivalent commitment, etc. It is therefore to be expected that a
set of conditions must be fullfilled rather than a single value of
a given quantity.

Reference values
In the assessment of the waste, its release and the resulting radiation
doses, some given facts and values can be used as a reference to give
perspectives to the individual doses.

a Natural^ ac^iv^ityjand^ad^at^ion^ Normally natural activity and radiation
cannot be used per se for judgement of the treatment of the waste and
its resulting doses to man. However, the activity levels and individual
doses as a result of justification and optimization may be more easily
understood and accepted by individual members of the public if they
are compared with natural activity and dose levels and their normal
fluctuations.

b Ex£m£tip£ level_s_ii> £ad_iation
The purpose of these levels is to limit the applicability of certain
paragraphs in radiation protection regulations. The exemption level
most often referred to in connection with radioactive waste is the
concentration level, 2 nCi/g. This is an administrative level for
licensing purposes and should not be understood as an exenption level
for. radioactive waste.

с faVSoirt fr£m_nujcljBar_w£a£orii tests. This is an environmental contamination,
which has been used in studies of the dispersion, distribution and uptake
in the biosphere and in man of some radioactive nuciides. Fallout levels
can therefore be used for reference but not as a basis for exemption
levels.



t

d Ewiromnejrtal_ impact_by the op^ratjoin.jwjuchjcauses^ tiie radioactive
waste. The justification of an operation should include also the
expected costs and collective dose equivalent commitments caused
by the radioactive waste. In some operations the main problems are
connected with the limitation of the normal releases and it would
therefore be inappropriate to p;it exemption levels for radioactive
waste corresponding to an environmental impact exceeding or constituting
a substantial fraction of the impact caused by normal release. However,
in other operations there may be other conditions and it is not possible
to give any simple general principle on the basis of normal operation
and its environmental impact other than it should be considered and
all impacts properly balanced.

e I n£ lpRLP_sysieE Sfjlpj5! limitation^ The dose limits recommended by
ICRP for individual members of the public are maximum values and
include all exposures caused by man-made sources, medical exposures
exempted. Only part of these limits would be used for one particular
source. The limit applying to each particular source is an authorized
limit based on optimization of protection and on a consideration cf
whether the limit is a reasonable part of the total dose limit for
the public. It is essential for the discussion of exemption values that
the resulting doses of exempted waste fit into the system of dose
limitation as described above.

Principles and conditions to be considered. For discussion.
The following principles and conditions are not necessarily complete.

a It is not possible and not appropriate to define general exemption
rules or levels for radioactive waste. It has to be solved on the
basis of "case by case" and on the principles as follows.

b All radioactive waste problems should be considered thoroughly with
regard to the radiological consequences and the economic factors and
practical problems.



с Waste should only be exempted from control if the cost of containment

is unreasonable in relation to the "cost" of the collective dose

equivalent commitment from the uncontrolled release.

d The annual dose equivalent to individuals in the critical group
—2

should not exceed 10 mSv because of exempted released radioactive

waste. Possible summation of doses caused by different waste should

be considered.

е The effective collective dose equivalent commitment should not

exceed 0,5 manSv (GVI year) .

f There should be satisfactory guarantees that the nuclides and

activities are those given in the presumptions and conditions.

This means knowledge of the origin of the waste and/or control

by measurements.

g An exemption can include requirements on the first part of the

distribution in the environment (e.g. that only a certain type of

disposal is permitted).

4 Examples of different types of radioactive waste which may be or

have been released as exempted waste.

226
a Groundwater slightly contaminated by natural Ra in a waterfilled

uranium mine. May be released to a lake.

b Slime from a purification plant for water coming from areas outside

the controlled area but nevertheless slightly contaminated. May be used

with other slime as fertilizer.

с Low activity "nuisance" waste composed of slightly contaminated paper,

insulation material etc. May be handled as inactive solid waste.



d Slightly contaminated o i l from nuclear power plant turbines. May

be burned with other o i l in an o i l power station.

е Contaminated condensor tubes and other sl ightly contaminated metal

tubes or pieces of great economic value. May be sold as scrap-metal

with some restrictions on the f i r s t use.
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PRINCIPLES FOR SAFETY

- Nordic Study on Reactor Waste

Per Ole Nielsen,

Scandpower A/S, P.O.Box 3, 2007 KJELLER, Norway

ABSTRACT

The Nordic Study on Reactor Waste started in 1977 and the work

was terminated in the summer 1981. This paper discusses in

particular the methodology used for safety analysis of a reactor

waste management system, and, through an example from the study,

evaluation of a model for calculation of consequences, evalu-

ation of the importance of the different parameters, and the

problems encountered when comparing the risk related to

different parts of a waste management system. Some of the

quantitative results of the analysis is summarized, and,

finally a few general conclusions of the study is given.

(The reports from the Nordic Study is open litterature and

available in English to anyone interested).



Nfatfdisk symposium om reaktoravfall

Kungälv 14-16 September 1981

PRINSIPPER FOR SIKKERHET - Nordisk Studie av Reaktoravfall

Per Ole Nielsen

Scandpower A/S

1. INNLEDNING

Den nordiske studie av reaktoravfall har pågått siden 1977 og Ы е

avsluttet sommeren 1981. Studien er gjennomf0rt i regi av Nordisk

Kontaktorgan for Atomenergisp0rsmål (NKA) og er delvis finansiert

av nordisk ministerråd, delvis av nationale forskningsmidler.

Arbeidet er i hovedsak utf0rt ved de nasjonale forskningsinstitu-

sjonene Fors0gsanlaeg Ris0, Statens Tekniska Forskningscentral,

Institutt for Energiteknikk (tidligere Institutt for Atomenergi)

og Studsvik Energiteknik AB.

Studien hadde flere formål, blant annet:

gjennomf0re en systematisk sikkerhetsanalyse for alle steg

i en plan for disponering av reaktoravfall

vurdere aktuelle modeller for beregning av konsekvenser

vurdere de enkelte parametres betydning, med ssrlig vekt

på produktegenskapenes betydning for sikkerheten

sammenligne sikkerhetsnivået i ulike deler av disponerings-

kjeden

Sikkerhetsanalysen hadde ikke primaert til formål å få frem kor-

rekte tallverdier for risikoen ved de forskjellige stegene i

disponeringskjeden, men snarere å demonstrere hvordan en slik

analyse kan gjennomf0res og bestemme hvilke parametre som er de

viktigste.

Analysen tar utgångspunkt i avfall slik det foreligger etter

behandling og forpakking. ved kjernekraftverkene. Studien er

videre begrenset til å omfatte bare prosessavfall, og tar således

ikke med brukte kjernekomponenter, og heller ikke avfall fra ned-
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legging av kjernekraftverk eller avfall som måtte oppstå ved

store ulykker.

Resultatene av denne nordiske studie blir behandlet i flere andre

foredrag. Her skal i hovedsak redegj0res for den metodikk som

har vaert anvendt.

2. REPERANSESYSTEM

Til bruk for analysen er det etablert et referansesystem som vist

på Fig. 1. Det f01gende er en kort sammenfatning av referanse-

systemet, en mer detaljert beskrivelse er gitt i /2/.

Reaktor System; Et kraftreaktorsystem bestående av 6 BWR's på

500 MWe hver, alle i drift samtidig i en 30-års periode.

Avfallstyper: To spesifikke avfallstyper er valgt for analyse*

kornforming jonebyttermasse fra rensesystem for reaktorvann

(RWCS-resin) og pulverformig jonebyttermasse fra rensesystem for

vannet i bassenget for brukt brensel (SFPCS-resin). Disse to

avfallstyper inneholder vanligvis mer enn 90% av aktiviteten i

driftsavfallet fra en lettvannsreaktor, men utgj0r normalt mindre

enn 10% av det totale avfallsvolum.

Innstflpning: Begge avfallstyper er forutsatt innst0pt ved blan-

ding med cement eller bitumen. *

Forpakning: To typer beholdere er tätt i betraktning: standard

200 liters stålt0nner og en spesielt fremstillet betongkokille

med et nettovolum på 1 m3 og yttermål 1,2 x 1,2 x 1,2 m. Stål-

t0nnene anvendes for avfall innst0pt i såvel cement som i bitumen»

mens betongkokillene bare anvendes for avfall innst0pt i cement.

Lagring: Tre forskjellige anlegg for mellomlagring av avfallet

er tätt i betraktning:

en lagerbygning for avfall inns»t0pt i cement, hvor avfallet

lagres i en åpen lagringshall

<§



- 3 -

REAKTOR TYPE:

ниш
BWR (6 x 5 0 0 MWe)

AVFALLSTYPER:
Kornformig
jonebytter-
masse

(RWCS-resin) (SFPCS-resin)

хЩЗрЦф&Ъ" Pulverfarmig
jonebyttermasse

INNST0PNINGSMATERIALE:

Cement

å V
Bitumen.

BEHOLDER TYPER: O
Betongkokille

(Im3-net.)
T0nne
(2,00 1)

Ttfnne
(200 1)

LAGER:

Lagerbygning Fjellhall Lagerbygning

TRANSPORT:

Lastebil

K^ ZJttT

Skip

Nedgravning Dellhall
(i sand eller (i sam*, aller (granitt)
leire) leire,

FIG. 1 Referansesystem for avfallsdisponering
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- en lagerbygning for avfall innst0pt i bitumen, hvor avfallet

oppbevares i skjermede lagringsbr^nner under gulvet

et lagringsanlegg utsprengt i fjell hvor begge typer avfall

kan lagres.

Transport: Avfallet antas å transporteres fra kraftverket til

deponeringsanlegget enten på lastebil eller med skip. Transports

containere forutsettes anvendt, og der det er påkrevet vil tran-

sport-containerne utgj0ré ntfdvendig strålingsskjerrning.

Deponering; Tre forskjellige typer deponeringsanlegg er tätt i

betraktning:

nedgravning, hvor avfallet plasseres i utgravninger som

senere dekkes til med de utgravede masser

- betongbunker naer jordoverfläten, bunkeren er oppdelt i

mindre celler der avfallet stables og der mellomrummene

fylles opp med leire, betong eller bitumen

fjellhall med omkring 30 meter overdekking av fast fjell,

mellomrummene mellom avfallsenhetene forutsettes fyllt med

betong, og til slutt fylles alle hulrom med leire.

De to f0rstnevnte deponeringsanlegg antas lagt enten i moraeneleire

eller i moraenesand, f jellhallen forutsettes utsprengt i en

krystallinsk bergart, for eksempel granitt.

3. SIKKERHETSANALYSEN - METODIKK

3.1 Generelt

Sikkerhetsanalysen er i prinsippet gjennomf0rt i f01gende steg:

spesifisering av systemet (referansesystemet)

identifikasjon av hendelser og prosesser (normale såvel som

unormale) som kan f0re t i l utslipp av radioaktive nuklider

vurdering av konsekvensene av disse hendelser og prosesser

utvelgelse av "interessante" scenarier for narmere analyse
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- beskrivelse av de scenarier som skal analyseres nsrmere

beregning av konsekvensene

vurdering av sannsynligheten for disse konsekvenser - hvis

mulig

vurdering av de anvendte beregningsmodeller

diskusjon av viktige faktorer og effekten av variasjoner

i de valgte parameterverdierpå resultatene

sairanenligning av risikoen ved de forskjellige ledd i avfalls-

disponeringskjeden.

Analysen er begrenset til å omfatte bare risikoen for almenheten.

Det kunne vaere 0nskelig også å analysere risikoen for operat0rene,

men en slik analyse må baseres på så detaljerte opplysninger om

systemer og rutiner at analysen bare ville vaere hensiktsmessig om

den ble gjennomf0rt for et konkret anlegg.

Den metodikk som er anvendt belyses kanskje best ved et eksempel.

3.2 b§§tebiltrans£ort_2_brann__i_bitumeninnstggt_avf all

Folgende hendelser under trär sport antas eventuelt å kunne f0fce til
utslipp:

Normale : - håndtering

- milj0påvirkninger

Unormale: - fall

- kollisjon

- tap i vann (elv)

- brann

Av disse skal vi se naermere på analysen av brann i bitumeninnst0pt

avfall.

Beregnings forutsetninger

Det antas at 1 transportcontainer med 8 fat blir alvorlig skadet

i et uhell, og at det oppstår brann som f0rer til at innholdet i

de 8 fat brenner opp. For0vrig gjelder f01gende antakelser:
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de 8 fat inneholder 5 års gammelt RWCS-resin med folgende

nuklidinnhold:

Co-60 :

Cs-137:

Cs-134:

Sr-90 :

350
240

48

10

GBq
GBq
GBq
GBq

(9,
(6,

(1,
(0,

5
4

3

27

Ci)
Ci)

Ci)

Ci)

ved brannen frigjtfres 100% av cesium som gäss, av de rester-

ende nuklider frigj^res 60% som gäss eller partikler mindre

enn lOwm, 25% som partikler st0rre enn lOym, og 15% blir

igjen i asken

branntemperaturen er ca. 1000°C, brannen varer 1 time og

forbrenningsenergien er 48 GJ

vraket etter uhellet er 3 m h0yt og 10 m langt

uhellet finner sted på et konkret sted nasr Oslofjorden

(stedet valgt fordi både befolkningfsfordeling (Tabell 1) og

meteorölgiske data var umiddelbart tilgjengelige)

konsekvensberegningene er utf0rt med regnemaskinprogrammet

CRAC, opprinnelig utviklet for bruk i WASH-1400.

Resultater av konsekvensberegninqene

Individdoser i vindretningen er beregnet som funksjon av avstånden

fra utslippsstedet og for to forskjellige vaerforhold, se Fig. 2.

Maksimalverdien er ca. 0,01 Sv (1 rem) .

De vesentligste dosebidrag kommer fra Cs-137,Co-60 og Cs-134 som

gir omtrent like store bidrag, mens bidraget fra Sr-90 ligger

nesten 2 st0rrelsesordner lavere (vurdert for Pasq C, 3 m/s).

Dosene fra de enkelte nuklidene er, selvsagt, proporsjonale med

utslippet. Resultater fra de seneste eksperimenter synes å

indikere at de antakelser om utslipp under brannen som er lagt

til grunn for disse beregninger er tenunelig pessimistiske, og at

utslippene kanskje kan reduseres med en faktor 10 eller mere.

En analyse av hvilke eksponeringsveier som gir de störste bidrag.



TABELL 1 Befolkningsfordeling - uhellssted ved Oslofjorden-

^*"**»ч.8ЕСТ011

0- 0.8

0,8 1.6

1.6 2,4

2,4 3.2

3.2 4.0

4.0 4.8

4.8 5.6

5,6 6.4

6.4 7.2

7.2 8.0

8,0 9.5

9.5 11.5

11,5 13.5

13,5 16,0

16,0 20.0

20,0 24.0

24.0 28.0

28.0 32.0

32,0 40.0

40,0 48.0

48,0 56.0

56,0 64,0

64.0 72.0

72.0 80.0

BO.O 88.0

BS.O 100.0

100,0 115,0

115,0 140,0

140,0 175.0

175,0 240,0

240.0 310.0

310.0 400.0

400,0 500,0

1

17

12

33

29

96

200

18

3

12

30

15

213

120

500

354

418

855

3848

8108

6053

36812

34888

6093

5392

25405

19513

,14284

35383

23000

10000

17000

109000

2

6

198

165

349

42

60

15

9

12

24

131

60

340

181

' 179

839

12677

4294

3000

7417

2000

1300

500

1500

6500

17500

1S500

28000

SOOOO

71000

196000

3

—

11

53

12

22

83

211

72

18

9

3

6

3

281

193

384

1103

4695

3000

2000

1000

3000

1000

1000

4000

21000

9000

24500

42000

189000

500000

78000

EAST

. 4

3
_

17

12

39

25

30

24

72

60

105

1655

318

575

400

300

10BB

1400

1200

2000

1000

1000

500

4000

3000

1500

2500

32500

74500

95000

665"?

639000

1093500

5

6

B
3

_

9

21

21

75

66

15

191

156

513

757

19060

20218

6793

2438

25000

3000

500

500

1000

5S00

4500

7500

14500

25500

151500

155500

186000

115000

6

3

7

28

71

IB

6

12

273

300

265

200

533

15875

3B000

3500

1028

1700

500

1000

2000

2000

1000

2000

2000

5000

15000

131000

197500

215000

251000

273000

7

9

6

3

32

B3

3

24

-

m

126

444

847

357

170

710

692

591

590

1200

500

5000

1000

1000

2000

1000

5500

10500

24000

33500

610000

100000

1334400

950000

SOUTH

8

14

114

172
-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

166000

290500

763000

1294000

9

7

-

20

106

-

-

.

373

530

1363

957

.

-

-

- -

-

-

-

5000

6500

27000

20000

10

—

15

232

-

_

-

-

-

20

3000

3752

16870

6700

2900

1530

30856

12576

15701

4000

2000

2000

4000

6000

8060

16539

48021

56007

4047

-

11

4

_

_

-

-

-

-

m

950

990

1063

9888

1950

1750

1790

1660

2048

1851

62914

10991

1000

200

4518

3348

24BB

3222

48B1

523B0

-

-

WEST

12

m

2

-

-

-

-

-

400

1265

430

710

1180

. 900

770

690

1261

1000

702

590

2715

5500

5211

4274

3617

4112

6333

241237

10000

-

13

17

_

-

-

-

-

10487

7088

1280

^ 1010

1540

3310

2121

800

700

900

15254

2500

8970

4000

3955

3950

3850

4125

21000

33000

-

14

27

39

15
-

-

93

6

-

260

70

5600

715

2991

3000

40638

23845

5000

6000

1390

2500

2837

3200

3449

10601

34668

72000

110000

15

—

28

12

157

114

NORTH

16

24

9

105

180

114 i 42

36
 :

 105

1919 i 940

1600 1361

2217 i 1845

9090 7725

5004 ! 3385

36 ' 271

45 • 355

i 1344

25S8 1050

843 ' 2506

2081 993

3385 j 13466

12074

44841

5000

15000

23532

346344

4000
 :

 14800

5344

2500

27456

773?

6000

5218

2998 l 16047

1755

17012_j

' 11918

24964

42000

131000

15314

106237

499B2

169B0

24000

30(000
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viser at eksponering via naringskjeden og ekstern bestråling fra

bakkekontaminering er helt dominerende og bidrar med omtrent

halvparten hver, mens bidraget fra de 0vrige eksponeringsveier*

er helt ubetydelig (< 1%) . Andre vaerforhold vil antagelig f0re til

en noe annen fordeling, men vil neppeha noen st0rre innvirkning

på den relative fordeling av dosebidragene.

Ved beregningen av kollektivdosen er det tätt hensyn til såvel

den virkelige befolkningsfordeling som til vaerstatistikken,

og på dette grunnlag er det fremstilt en risiko-kurve, se Fig. 3.

For å analysere konsekvensene av dette uhell om det hadde funnet

sted midt i en storby er den virkelige befolkning i en radius på

ca. 10 km erstattet av en hypotetisk storby med 1 million inn-

byggere. Resultatet av beregninger med en slik befolkningsfor-

deling, men med alle evrige betingelser uforandret, er fremstilt

på Fig. 4.

For dette (og andre) uhellsscenariergir eksponering via naerings-

kjeden et vesentlig bidrag. Det ble antatt at markante lokale

variasjoner i parametrene for nsringskjeden kunne forekomme, og

at slike variasjoner ville kunne f0re til vesentlige endringer i

de beregnede doser. Medlemmer av NKA's radio0kologi-gruppe ble

derfor bedt om å kommentere såvel de anvendte parameterverdier

(tätt fra WASH-1400) som selve modellen, og anbefale parameter-

verdier typiske for hvert av de fire nordiske landene. Mens

modellen generelt ble bed0mt å vaere akseptabel fremkom det forslag

til tildels vesentlige endringer i parameterverdiene (se /3/,

avsnitt 7.1). Fire nye beregninger ble gjennomf0rt med paramete-

verdier typiske for hvert av de fire land. Det fremgår av Fig. 6

at disse endringer av parameter-verdiene bare f0rer til helt

ubetydelige endringer i de opprinnelig beregnede doser.

* Inkluderer' ekstern stråling fra passerende sky3 inhalasjon fra passerende
sky og inhalaajon av resuspendert aktivitet.
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Sannsynlighet

Den mest sannsynlige årsak til brann i bitumeninnst0pt avfall

under transport med lastebil er at lastebilen er involvert i en

ulykke som utsetter lasten for tilstrekkelig h0y temperatur i

tilstrekkelig lang tid til å antenne avfall/bitumen-blandingen.

Sannsynligheten for at en veitransportulykke skal resultere i en

brann av en viss varighet er utredet i /5/ (gjelder for USA):

Varighet av brann Sannsynlighet

mere enn 10 min. 1.10"8 pr. km

mere enn 20 min. 3-10"9 pr. km

mere enn 30 min. 1-10"9 pr. km

mere enn 60 min. 4'10"i°pr. km

Eksperimenter utf0rt i Finland /6, 7/ og i Sverige /8/ har vist

at en avfall/bitumen-blanding ikke antennes lett, og at t0nnene

må utsettes for en temperatur på 800-1000°C i 10 til 20 min. f0r

biandingen begynner å brenne. Transporteres t0nnene ubeskyttet

er sannsynligheten for brann altså av st0rrelsesordenen 1O~8 til

10~9 pr. km.

Avfall med relativt h0yt nuklidinnhold, som for eksempel referanse-

avfallet, må transporteres i skjermede transport-containere, for

eksempel av armert betong med veggtykkelse på f.eks. 300 mm.

Om denne betong-containeren er noenlunde intakt etter ulykken vil

den utgj0re en effektiv beskyttelse av innholdet mot en brann av

flere timers varighet. Sannsynligheten for at en beholder av stål

skal punkteres i et trafikk-uhell er også utredet i /5/:*

Vegg-tykkelse av Sannsynlighet
stålbeholder for punktering

13

25

38

51

mm

mm
mm

mm

2,7-10-9 pr.

2,0.10"9 pr.

3,6-10-Ю pr.

2,9-10-10 pr.

km

km

km

km

* Tilsvarende utredninger om beholdere av andre materialer, f.eks. betong,
er ikke identifisert.
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Det er ikke funnet noen statistikk som korrelerer eller

kombinerer sannsynligheten for fysisk skade og varighet av

brann, men i samme rapport angis at bare 24% av kollisjons-uhell

også involverer brann.

Det synes rimelig å anta, at for bitumeninnst^pt avfall som

transporteres i skjermede containere er sannsynligheten for brann

mindre enn 10"10 pr. km transportlengde. For hele referanse-

_ systemet er sannsynligheten for et slik uhell av sttfrrelsesorden

" 10-5, regnet over 30 års drift.

_ 4. SAMMENLIGNING AV RISIKI

w
4.1 Generelt

Et av formålene med den nordiske studie var å företa en sammen-

ligning av risikoen for hvert enkelt steg i en disponeringsplan

for reaktoravfall, samt, om mulig, å vurdere mulighetene for en

optimalisering av en slik plan.

En sammenligning av risiko er bare mulig dersom risikoen for

hvert enkelt delsystem kan uttrykkes på samme mate. Generelt

sett er dette ofte meget vanskelig, og det aktuelle tilfeile er

intet unntak. Hvordan kan man for eksempel sammenligne en

strålingsdose som er mottatt i en periode med mer eller mindre

kontroll med en dose som mottas 10 000 år senere? Og hvordan

kan man sammenligne en årlig individuell committed dose som vil

holde seg tilnarmet konstant i hundrevis av år med en dose

commitment fra et enkelt-utslipp forårsaket av et uhell?

4.2 Problemer ved sammenligning av risiko

Typen av resultater som er beregnet innen denne sikkerhetsanalyse

variérer sterkt på grunn av ulikheter i metoder og data. Dette

vil fremgå av nedenstående översikt over hvilke hendelser og

prosesser som har vart analysert, og hvilke typer av resultater

som ble beregnet for de enkelte tilfellene.
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1. Avfallslager - Brann i bitumervinnstflpt avfall:

- Individual life-time committed doses* som funksjon

av avstånd, og for ulike vaerforhold

Total collective dose commitments*

- Sannsynlighetsfordeling relatert til vaer-

statistikk og befolkningsfordeling

Sanns/nlighet for brann

2. Transport - Fall-i-vann uhell:

Maximum individual committed doses* basert på

temmelig pessimistiske antakelser

Total collective dose commitment*

- Sannsynlighet for veitransportulykke som resul-

terer i at lasten mistes i en elv

3. Transport - Brann i bitumen-innstflpt avfall:

Individual life-time committed doses* som funksjon

av avstånd og for ulike vaerforhold

- Total collective dose commitments*

- Sannsynlighetsfordeling relatert til vaerstatistikk

og befolkningsfordeling

Sannsynlighet for veitransportulykke som resul-

terer i bitumen-brann

4. Transport - Förlis:

Maximum individual committed doses*

Maximum collective dose commitments*

- Sannsynlighet for skipskollisjon som resulterer

i ulike hendelsesforl0p

FOP å unngå misforstaelsev er dosebetegnelsene angitt på engelsk
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5. Deponering - Br0nn-scenarier:

- Maximum annual individual committed doses (betyr:

committed dose fra maksimalt utslipp i en ett-års

periode)

- Maximum annual collective committed doses (ikke

dose commitments). Dette maksimum er antatt å

komme etter 500 år, hvor utslippet hvert år til-

svarer det maksimale årlige utslipp

Sannsynligheten for et intakt sluttlager (deponiet)

er antatt å vaere «1. Sannsynligheten for et defekt

sluttlager kan ikke bed0mmes.

6. Deponering - Opphold direkte oppå-sluttlageret:

- Annual og life-time individual doses (anvendte

beregningsmetoder antas å gi temmelig realistiske

resultater)

Sannsynlighet kan ikke bed0mmes

7. Deponering - Intrusion ved utgrävning:

Individual dose rates (anvendte beregningsmetoder

antas å gi temmelig realistiske resultater)

Sannsynlighet kan ikke bed0mmes

8. Deponering - Landbruk:

- Maximum annual individual committed doses

- Sannsynlighet kan ikke bed0mmes.

Det fremgår umiddelbart av ovenstående liste at de dosens

som er beregnet for de ulike del-systemer ikke er direkte sammen-

lignbare, saerlig skiller dosene som er knyttet til deponerings-

scenariene seg ut fra de 0vrige. Dette skyldes hovedsakelig at

dosene i disse scenariene domineres av meget langlivede nuklider
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kombinert med det faktum at disse dosene (i de fleste tilfeller)

er beregnet ved bruk av forenklede metoder. Br0nn-scenariene kan

tjene til illustrasjon av dethe: det er antatt at brunnen gir

akkurat tilstrekkelig forsyning av drikkevann, det vil si at

det blir ikke noen akkumulering i br0nnen av radioaktive materi-

aler, de konsumeres etterhvert som de siver inn i br0nnen. For

langlivede nuklider og med en konstant innstr0mning til br0nnen

vil individ-dosene bli omtrent uforandret fra år til år. Etter

konsumering vil de radioaktive nuklidene f0lge avl0psvannet til

en eller annen vann-resipient, (som i de aktuelle beregninger

er 0stersj0en) og vil akkumuleres der. Dersom det ikke tas

hensyn til mekanismer som fjerner nuklider vil collective

committed dose etter 500 års forl0p bli nesten 500 ganger så

stor som committed dose fra det f0rste året. Det finnes imidler-

tid mekanismer som reduserer innholdet av nuklider (i tillegg,

selvf0lgelig, til den radioaktive disintegrasjon). Transfor-

mering av nuklidene til kjemiske förbindelser som er mindre

10selige i vann eller som i mindre grad tas opp og inkorporeres

i kroppen, og opptak i langlivet organisk materiale er eksempler

på slike mekanismer. A ta virkningen av slike mekanismer i

betraktning krever anvendelse av meget raffinerte beregnings-

metoder, dessuten er dataunderlaget ennå mangelfullt.

I de aktuelle beregninger innen .en nordiske studie har man, som

et av flere mulige alternativer, antatt at dosen i det 500" året

(det siste av 500 år med samme utslipp) ei. representativ for den

maksimale årlige dosen. Det har ikke vaert mulig å beregne dose

commitments. De beregnede kollektiv-doser er basert på den

nåvaerende befolkningstetthet, realistiske beregninger av

kollektivdosen 500 år frem i tiden er umulige eller spekulative

idet intet er kjent om befolkningstetthet eller -fordeling så

langt inn i fremtiden. Betydelige endringer i levevaner og

-vilkår må også forventes.

På den andre siden er det ofte likevel mulig å trekke relevante

og gyldige konklusjoner, selv om den tilgjengelige informasjon

er mangelfull.
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To ulike typer av sammenligninger kan gjennomf0res: sairanen-

ligning av én del av avfallsdisponeringsplanen men en annen

del, og sammenligning av alternative I0sninger for en besternt

del av systemet, for eksempel sammenligning av bitumen og

cement, av stålt0nne og betongkokille, av land- og sjötransport,

og av ulike former for deponering.

4.3 Resultater fra analysen

En del spesifikke resultater av analysen kan tjene som utgångs-

punkt for sammenligningene, en sammenstilling er gitt i

Vediegg 1. (En rekke forutsetninger og antakelser for bereg-

ningene er av vesentlig betydning for resultatene, disse data

er gitt i NKA-rapportene /1, 2, 3, 4/).

Resultatene er illustrert grafisk på figurene б og 7 og sammen-

lignet med den naturlige bakgrunnsstraling» Blokkene i diagram-

mene angir ikke den virkelige usikkerheten, men viser bredden

mellom den h0yeste og laveste dose eller dose rate som er

beregnet innen denne studie for et enkelt scenario eller en

klasse av samh0rende scenarier.

De to figurene b0r anvendes med stadig referanse til Vediegg 1

og til informasjon gitt i dette kapittel. Ved en mer. detaljert

bed0iraning av resultatene b0r også de forutsetninger og antakelser

som er gitt i NKA-rapporten studeres. Anvendt med försiktighet

kan sammenligninger av den type som er vist på figurene 6 og 7

vare nyttige og informative.

5. KONKLUSJONER

5.1 Generelt

Den nordiske studie har vist at metoder og data som er n0dvendige

for gjennomf0ring av en sikkerhetsanalyse er tilgjengelige. Det

er imidlertid ikke alle metoder og data som er like tilfreds-

stillende, og det er opplagt at for visse uhells-scenarier Ь0г

det finnes eller utvikles bedre metoder og/eller skaffes bedre

data.



(Sv/a)

10»

1

ю-»

io-г

Naturlig ю-з
bakgrunn

10-
ц

10-5

ю-
6

10"
8

10-9

lO""»

- 18 -

Total dose* enkelt hendelse

/4

Lagring

\

!J3
Transport Deponering

* Total corrtitted dose fra enkelt-uhell med lav eamsynlighet

FIGUR б Individ-doser og dose-rater

(man Sv/a)

IO
7

10«

Naturlig
 1 0 <

bakgrunn

1О
Ц

10'

10*

10

1

io-»

lo'
2

io-
3

Total dose for enkelt hendelse

I I
[Lagring

tu m

Transport iDcponcrini;

FIGUR 7 Kollektiv-doser og dose-rater



- 19 -

Denne studien har ikke hatt til formål å koirane med forslag til

generelle krav, men det har likevel vart mulig å indikere noen

eventuelle krav til produktegenskaper, til konstruksjonen av

ulike systemdeler, og til nuklidinnhold.

Det har også vaert mulig å trekke mange forskjellige typer konklu-

sjoner på grunnlag av studien, blant annet å indikere visse

betingelser og forhold som ikke er kritiske. De viktigste

konklusjoner er sammenfattet i de folgende avsnitt. Konklu-

sjoner som er naer knyttet til selve avfallsproduktenes egenskaper

er behandlet i foredraget til M. Bonnevie-Svendsen /9/.

5.2 Konklusjoner med henblikk på lagring

- En st0rre brann i et avfallslager er analysert, flystyrt

synes å vsre mest sannsynlig årsak. Andre ulykkes-

scenarier er vurdert å ha enda lavere sannsynlighet og

vil ikke f0re til st0rre konsekvenser.

- Selv om individual dose commitments beregnet for en brann

i bitumen-innst0pt avfall i et lager er st0rre enn alle

0vrige beregnéde dose commitments eller annual committed

doses, er sannsynligheten for denne hendelse så lav at

risikoen knyttet til dette scenariet anses lavere enn for

mange av de andre. (Se også konklusjon vedr0rende bitumen-

brann ved transportulykke)c

5.3 Konklusjoner med henblikk på transport

Risikoen knyttet til en brann i bitumeninnst0pt avfall er

ikke ansett som spesielt kritisk. Det b0r imidlertid

sikres at utslippet av radionuklider fra et enkelt uhell

ikke kan bli vesentlig st0rre enn det som er antatt i

denne studien, idet dosene da kan 0ke til et nivå hvor

akutte helseefekter kan forekomme. Et 10 ganger st0rre

utslipp fra brann i lager og et 100 ganger st0rre utslipp

fra brann ved transportuhell ville trolig anses som uaksep-

table.
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Ut fra et rent risiko-synspunkt synes sj0transport å

vare å foretrekke. Analysen av sjtftransport er imidler-

tid bar& gjennomftfrt for ett enkelt ulykkessted og det

kan ikke utelukkes at en analyse for andre ulykkessteder

kan £0re til vesentlig st0rre individdoser. De dosene

som er beregnet for landtransport er derimot ikke langt

fra de maksimalt mulige.

Strenge krav til den mekaniske styrke av avfallskolli

synes ikke motivert fra et transportsikkerhets- j

synspunkt.

5.4 Konklusjoner med henblikk på deponering ,

De modeller som er tilgjengelige for beregning av doser

i de forskjellige diffusjons-scenarier inneholder ingen

detaljerte beskrivelser av de kompliserte fysiske og

kjemiske fenomener som i virkeligheten finner sted. Dette

er en alvorlig mangel, da disse fenomener kan ha betydelig

innflytelse på såvel doser som på tidspunktet når

eksponeringen finner sted.

De modeller som er tilgjengelige for beregning av doser

i de forskjellige diffusjons-scenarier kan ikke på til-

fredsstillende mate ta hensyn til barrierene mellom

avfallet og omgivelsene. De beregningsmetoder som

anvendes i dag resulterer trolig i alt for h0ye doser og

for tidlig tidspunkt for eksponeringen.

Parameter-variasjoner viser at retensjonstiden i marken

er av vesentlig betydning for de br^nn-scenarier der det

er en viss avstånd mellom deponiet og br0nnen. I de

beregninger som er gjennomf0rt innen den nordiske studie

er det antatt at det ikke er noen retensjon av nettbpp de

nuklidene som dominerer dosene. De beregnede doser vil

vare betydelig lavere dersom retensjonsfaktorene for disse

nuklidene i virkeligheten er vesentlir; annerledes enn antatt.

Noen av de uhells-scenarier som er analysert kan gi h0ye

doser i nedgravningsalternativet. De beregnede doser

fra betongbunkers- og fjellhall-alternativene er alltid

den laveste. Disse doser er i alle tilfelle for lave til å
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vaere av saerlig betydning. Det er således, fra et

sikkerhetsmessig synspunkt, ingen saerlig begrunnelse for

å foretrekke en dypereliggende fjellhall fremfor en

betongbunker naermere j or do ver flat en.

5.5 Konklusjoner med henblikk på disponeringsplanen totalt sett'

Nesten alle beregnede kollektiv-doser er meget lave sammen-

lignet med den naturlige bakgrunnsstrålingen.

Bare i noen få av utslipps-scenariene er de beregnede

individ-doser (committed doses eller dose commitments)

av samme stflrrelse eller större enn dosen fra den naturlige

bakgrunnsstrålingen. De fleste av disse scenarier har

imidlertid meget lav sannsynlighet (bitumen-brann, intru-

sjon ved utgrävning) eller de er svart konservative (noen

av br^nn-scenariene).

Scenariene med landbruk og intrusjon ved graving fortjener

imidlertid saerlig oppmerksomhet. Den forste fordi den

ikke uten videre kan klassifiseres som usannsynlig eller

konservativ, den andre fordi den ikke er konservativ og

kan resultere i meget h0y doserater.
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VEDLEGG 1

ANALYSE - RESULTATER

Dette vedlegg inneholder en del utvalgte resultater av den

sikkerhetsanalysen som er gjennomf0rt innen den nordiske

studie av reaktoravfall. Resultatene er avrundet til naer-

meste 5 eller 10. Forutsetninger og antakelser for beregninger

og analyse er gitt i NKAyrapportene /2/ og /3/, en diskusjon

av de anvendte data er gitt i /4/.

This appendix contains some specific results of the safety

analysis carried out within the Nordic Study on Reactor Waste.

The results are rounded off to nearest 5 or 10. All input-

data and assumptions for the calculations are given in the

NKA-reports /2/ and /3/, while a discussion of these data is

found in /4/.



Note: Where the probability is given, this refer to the

total reference system, i.e. 6 reactors operated

in 30 years.. Distance between reactor and reposi-

tory is chosen as 200 km for land- as well as sea-

transport.

1. Storage - Bitumen fire

Individual lifetime committed dose at

500 meters distance from the site of

the accident.

Dose in more favourable weather con-

dition

0.1 Sv

0.05 Sv

Total collective dose commitment

maximum 50 manSv

most probable range 1-10 manSv

Probability of airplane crash against

building 10"5

Transportation - Fall-in-water accident

Maximum individual committed dose 10-5 Sv

Total collective dose committment

Probability of transport accident

followed by water immersion

0.05 manSv

< 10"6

Transportation - Bitumen fire

Individual lifetime committed dose at

500 meters distance from the site of

the accident 0.01 Sv



I
Dose in more favourable weather con-

dition (maximum, which occurs at

1500 meters distance) 10"3 Sv

4.

Total collective dose commitment

maximum,

most probable range.

Probability of transport accident

involving fire in bltumenized waste

Transportation - Ship wreckage

Maximum individual committed dose

(release to sea from one undamaged

concrete mould) (occurs 10 years

after accident).

(release to sea from one severely

damaged concrete mould).

50 manSv

0.5-10 manSv

10-5

0.5 microSv

5 microSv

Maximum collective dose commitment

(release to sea from one undamaged

concrete mould) (occurs 10 years

after accident). 0.01 manSv

(release to sea from one severely

damaged concrete mould). 0.05 manSv

Probability of concrete block lost

at sea, and severely damaged when

hitting bottom. < 10"6

Probability of vessel foundered at

depth greater than 80 meters, and

recovered after 6 months. < 10~6



Г 1
5. Disposal - Well scenarios

5.1 Water_f rom_well_near_intact_regositgr;£

Maximum annual individual committed dose.

Shallow land burial (C-14 and 1-129

dominated component, max. occurs

25 years after closure). 0.05 Sv

Shallow land burial (Cs-135-dominated

component, max. occurs 10,000 years

after closure). 5'10~
ц
 Sv

Concrete bunker (C-14 and 1-129

dominated component, max. occurs 200-

400 years after closure). 5«10~
5
 Sv

Concrete bunker (Cs-135-dominated

component, max. occurs 10,000 years

after closure). 5-10"
7
 Sv

Rock cavern (C-14 and 1-129 dominated

component, max. occurs 300-500 years

after closure). 5-10"
5
 Sv

Rock cavern (Cs-135-dominated compo-

nent, max, occurs 20,000 years after

closure). 10~
7
 Sv

Maximum annual collective committed dose

(Committed dose from the exposure in

year 500 after the year of maximum re-

lease to well, se above).

Shallow land burial (1-129 dominated

component). 10 manSv

Shallow land burial (Cs-135 dominated

component). 1 manSv



Concrete bunker (1-129 dominated .

component). 0.05 mänSv

Concrete bunker (Cs-135 dominated

component). 5 * 10~ 3 manSv

Rock cavern (1-129 dominated com-

ponent) . 0.05 manSv

Rock cavern (Cs-135 dominated com-

ponent) . 10"3 manSv

Probability can not be assessed, but it should be

remembered that there is assumed a period of institu-

tional land use control of 200 years after closure of

the repository.

5.2 Water_from_well_near_fractured_rg2osit

The case does not apply to shallow land burial. All

individual doses are very similar to the ones calcu-

lated for the preceding scenario. All collective

doses are practically identical to the ones calcu-

lated for the preceding scenario.

5.3

This and all the following cases do not apply during

the period of institutional land control; which im-

plies that the earliest poosible time at which doses

can be received in these scenarious is 200 years

after closure.

Maximum annual individual dose.

Shallow land burial (Cs-137 dominated). 0.5 Sv

Concrete bunker (Cs-137 dominated). 0.05 Sv

Rock cavern (C-14 and 1-129 dominated) 5«10-5 Sv

Collective doses will be almost identical to the

values in the previous two scenarios.



5.4

This case does not apply to shallow land burial.

Maximum annual individual dose.

Concrete bunker (Cs-137 dominated). 0.1 Sv

Rock cavern (C-14 and 1-129 dominated). 5-iQ"5 Sv

Collective dose, as above.

6. Disposal - Dwelling on top of repository

Annual individual dose. 0.1 Sv

Life-time individual dose. 5«10~8 Sv

7. Disposal - Intrusion by excavation

Maximum dose-rate. No earth cover.

Shallow land burial. 10"3 Sv/h

Concrete bunker. 5*10~6 Sv/h

Dose-rate with one meter earth cover

Shallow land burial. 10~7 Sv/h

Concrete bunker. 10" u Sv/h

Individual committed dose via inhala-

tion (Cs-137 dominated).

Shallow land burial, blasting. 5"10~7 Sv

Shallow land burial, digging. 5'10~6 Sv

Concrete bunker, blasting. 5*10~9 Sv

Concrete bunker, digging. 5«10""8 Sv

8. Disposal - Farming

Maximum annual individual committed

dose via vegetables.

Shallow land burial (Sr-90-

dominated). 0.1 Sv

Concrete bunker (Cs-137 dominated). 5*10~6 Sv



Maximum annual individual committed

dose, via inhalation (Cs-137 dominated)•

Shallow land burial. 10~9 Sv

Concrete bunker. 10~10Sv
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SAMMANDRAG

Flytande och fast radioaktivt avfall som genereras vid kärntek-

niska anläggningar måste ges en sådan form som möjliggör säker

•lagring och transport till en slutlig förvaringsplats.

Denna rapport behandlar utförandet och funktionen hos systemet för

behandling av vätskeformigt och fast avfall i Forsmark 3. Vidare

beskrivs cementsolidifieringssystemet i Centralt Lager för Använt

Bränsle (CLAB) samt en mobil ingjutningsanläggning.

Behandlingssystemet för vätskeformigt avfall i Forsmark 3 är base-

rat på drifterfarenheter erhållna under ca tio år. Systemets upp-

gift är att uppsamla och behandla de olika avfallskategorierna på

sådant sätt att den största möjliga vattenmängden kan återanvändas

i kraftstationen. Härigenom säkerställes att minsta möjliga mängd

radioaktivt avfall utsläppes till recipienten.

Solidifieringssystemet i Forsmark 3, vilket utnyttjar bitumen som

matris, är baserat på drifterfarenheter erhållna från de bitumen-

system som är installerade i de två TVO-stationerna i Finland. Den

avgörande skillnaden mellan dessa system och andra bitumensystem

är den viktiga pyrolytiska behandlingen av den organiska jonbytar-

massan innan den blandas med varmt bitumen. Denna behandling till-

försäkrar frånvaron av sönderfallsprodukter som är brännbara eller

som kan förorsaka skumbildning under omblandningsprocessen. Från-

varon av brännbara sönderfallsprodukter ger dessutom en säker han-

tering och lagring av den bitumeniserade produkten.



Avfallsbyggnadens layout och installationen av de beskrivna syste-

men har utförts så att personalens stråldoser blir lägst möjliga.

Beräkningar baserade på mätningar och konservativa antaganden vi-

sar att den årliga kollektivdosen till drift-och underhållsper-

sonalen blir ca 10 man'mSv (1 manrem).

Solidifieringssystemet i CLAB, vilket utnyttjar cement som matris,

är baserat på drifterfarenheter erhållna under sju år. Karakte-

ristiskt för det solidifierade avfallet är den höga mekaniska

hållfastheten, 30-50 MPa, och den låga läckagehastigheten för ce-

sium, 10 g/cm *d. Genom att använda ett korrekt recept vid soli-

difieringen av den besvärliga kornformiga jonbytarmassan erhålles

en produkt som vare sig sväller eller sönderfaller efter ca 4 års

exponering i vatten. Solidifierat avfall från kärnkraftverk har

lagrats i fuktig atmosfär vid temperatur mellan -20°C och 25°C men

visar inga tecken på sprickbildning på grund av frostskador.

Baserat på de positiva drifterfarenheterna från cementsoli-

difieringen har ASЕA-ATOM utvecklat ett mobilt solidifie-

ringssystem. Systemet inryms i en standardcontainer med längden 30

fot och slutprodukten är kubiska betongkokiller med sidan 1,2 m.
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ABSTRACT

Liquid and solid radioactive wastes generated at nuclear facili-

ties must be immobilized to ensure safe storage and transportation

to a final disposal site.

This paper concerns the design and functions of the liquid and so-

lid waste treatment systems in FORSMARK 3. Furthermore, the cement

solidification system in the Central Storage Facility for Spent

Fuel (CLAB) will be narrated in detail. Also, a decription will be

given of a new developed mobile solidification system.

The liquid waste treatment system in FORSMARK 3 is based on the

experiences gained from about 10 years of operation. The task of

the system is to collect the different waste categories in subsys-

tems and treat the waste to make it possible to re-use the main

part of the water in the nuclear power plant. This will ensure

that a minimum of waste will be discharged to the recipient.

The bitumen solidification system in FORSMARK 3 is based on the

experiences gained from operations obtained from the bitumen sys-

tems installed in the two TVO units in Finland. The deciding dis-

tinction between these systems and others is the important pyro-

lytic treatment of the organic ion exchange resins before mixing

them with hot bitumen. This treatment will ensure the absence of

burnable decomposition products and products that will cause

foaming of the bitumen during the mixing procedure. Furthermore,

the absence of burnable decomposition products makes the handling

and storage of the bituminized products more safe.



The layout of the waste building and the installations of the sys-

tems described will mainly influence the occupational radiation

exposure. Calculations based on measurements and conservative as-

sumptions show the annual collective dose to the operational and

service personnel in the radwaste building will be about 10 man'

mSv (1 manrem).
 4

The CLAB cement solidification system is based on the experiences

gained from seven years of operations. The cement solidified waste

products are characterized by high mechanical strength, 30-50 MPa,

and by low leach rates of cesium, 10 g/cm
2#
d. By using a correct

solidification recipe, solid products containing the normally

troublesome bead resins are resistant to swelling and shows no

signs of disintegration after being immersed in water for about 4

years. Waste, solidified at nuclear power plants and stored in a

humid atmosphere at temperatures between -20°C and 25°C, show n^

signs of frost cracking.

Based on the positively experiences gained from the operation of

the cement solidification plants and the recipes used, ASЕA-ATOM

has developed a mobile solidification system which is installed in

a 30 fot container. The waste is solidified in prefabricated cubi-

cal concrete molds with a side length of 1,2 m.
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AVFALLSANLÄGGNING FÖR FORSMARK KRAFTSTATION

BLOCK 3

Inledning

Avfallsanläggningen för kärnkraftstationen Forsmark 3 har till

uppgift att ta emot vätskeburet radioaktivt avfall från kontrol-

lerad area. Anläggningen kan funktionsmässigt uppdelas i ett be-

handlings system och ett solidifieringssystem.

I behandlingssystemet behandlas det vätskeburna avfallet så att

renat vatten i första hand kan återanvändas inom stationen och i

andra hand utsläppas till kylvattenkanalen.

De erhållna restprodukterna, dvs indunstarkoncentrat samt jonby-

tar- och f iltermassor, förs till solidif ieringssystemet, där de

ges en form, som är lämplig för lagring och transport.

Behandlingssystemet är i sin tur uppdelat i ett antal delsystem, i

den fortsatta framställningen betecknade stråk, med sinsemellan

olika driftuppgifter. Se figur 1.1 och 1.2.

Systemdjrjinage_s_tråjce_t tar emot dränagevatten från reaktorns

och turbinens primärsystem. Detta vatten har låg konduktivi-

tet och varierande radioaktivitet.

Go3.vdr£n£gestra_ket tar emot golvavloppsvatten, tvättstucje-

vatten och kemivatten, vilka i allmänhet har låg radioakti-

vitet, men hög halt av lösta och suspenderade föroreningar.

Slamstråjcet tar emot jonbytarmassor, såväl kornformiga som

pulverformiga, från verkets reningssystem.

jCnduns_ta£stråJtet renar vatten med hög föroreningsgrad och med

för hög radioaktivitet för att medge utsläpp.



Utsläp£sstråjcet tar emot vatten som har en aktivitetsnivå,

som medger utsläpp samt renat överskottsvatten från avfalls-

anläggningen.

Solidifieringssystemet omfattar en del, där avfallet torkas och

blandas med bitumen, en transportdel och en lagringsdel.

Behandling av vätskeburet avfall

Systemdränagestråket

Systemdränagestråket omfattar en mottagningstank med volymen 225

m , två precoatfilter av tallrikstyp och en bäddjonbytare. Vidare

ingår en pump för transport av vattnet genom reningskedjan samt

utrustning för backspolning och beläggning av filtren och jonby-

taren.

Stråket tillförs normalt läckage- och dränagevatten från reaktorns

och turbinens primärsystem samt överskottsvatten från avfallsan-

läggningens slamstråk. Oet tillförda vattnet har som regel låg

konduktivitet och varierande radioaktivitet.

Mottagningstankens vatten renas genom kontinuerlig pumpning genom

stråkets filter. Vid hög nivå i tanken dirigeras vattnet automa-

tiskt genom jonbytaren till stationens system för upparbetat av-

saltat vatten eller, om överskott av vatten föreligger, till ut-

släppsstråket. Vattnet kan även manuellt dirigeras till golvdtä-

nagestråket.

Filtren kan under såv :
Л rundpumpning som utpumpning vara inkopp-

lade i valfri kombination inklusive båda filtren parallellt eller

i serie. Vid utpumpning kan vattnet ledas antingen genom eller

förbi jonbytaren oberoende av* vald filterkombination.

Stråkets reningsfunktion övervakas genom konduktivitetsmätning

före och efter filtren samt efter jonbytaren och vidare genom ak-

tivitetsmätning efter jonbytaren. Vid för hög konduktivitet eller

aktivitet efter jonbytaren stoppas utpumpningen från stråket auto-

matiskt och vattnet dirigeras tillbaka till mottagningstanken.



Golvdränagestråket

Golvdränagestråket omfattar två mottagningstankar, vardera med

volymen 125 m3 och ett precoatfilter av tallrikstyp. Vidare ingår

två pumpar för transport av vattnet genom reningskedjan och två

pumpar för transport av vatten till indunstarstråket. För back-

spolning och beläggning av filtren utnyttjas den utrustning, som

ingår i systemdranagestråket.

Golvdränagestråket mottar vatten från golvdränage, tvättstuga,

aktiv verkstad och kemilaboratorim, dvs vatten, som i allmänhet

har låg aktivitet, men som är förorenat med lösta och suspenderade

ämnen. Det inkommande vattnet fördelas på mottagningstankarna i

valfri, förvald kombination, så att exempelvis kemi- och tvätt-

vatten leds till en tank och golvdränagevatten till den andra.

Då en mottagningstank är fylld, pumpas vattnet normalt genom filt-

ret och vidare till utsläppsstråket. Utpumpningen stoppas vid hög

konduktivitet eller aktivitet hos vattnet efter filtret. Vatten,

som ej är lämpligt för utsläpp, leds istället till indunstarstrå-

ket, varvid vattnet från den ena mottagningstanken kan indunstas

samtidigt som vattnet från den andra filtreras. Före inmatning

till indunstning rundpumpas vattnet för omblandning och provtag-

ning och vid behov justeras vattnets pH-värde genom tillsats av

syra eller lut. Under den tid indunstning av vattnet från en tank

pågår, kan alla tillflöden till stråket ledas till den andra tan-

ken.

För att undvika sedimentering i mottagningstankarna kan vattnet

hållas under kontinuerlig rundpumpning.

Slamstråket

Slamstråket är uppdelat i en pulverdel och en korndel. Pulverdelen

tar emot pulverformig filter- och jonbytarmassa från reningssys-

temet för turbinkondensat, reningssystemet för bränslebassängen



8

samt från avfallsanläggningens filter. Korndelen tar emot kornfor-

mig jonbytarmassa från reningssystemet för reaktorvatten samt från

avfallsanläggningens jonbytare.

Pulverdelen omfattar två mottagningstankar, vardera med volymen

75 m , en pump för dekanteri

till solidifieringssystemet.

75 m , en pump för dekantering och en pump för transport av massa

Pulvermassan, vilken transporteras i form av en vattenuppslämning,

dirigeras till förvald mottagningstank. Normalt samlas massa från

kondensatreningssystemet i den ena tanken och massa från bassäng-

reningssystemet och avfallsanläggningen i den andra.
v. •

Efter det att massa tillförts en mottagningstank tillåts massan

att sedimentera och e*ter en förutbestämd tid dekanteras över-

stående vatten bort genom ett inuti tanken rörligt rör, som följer

vattennivån. Det dekanterade vattnet pumpas via ett mekaniskt fil-

ter till systemdränagestråket, där det tillförs reningsflödet på

pumpens sugsida. Vattnet kan även ledas till förvald mottagnings-

tank i golvdränagestråket. Dekanteringen stoppas vid hög slamhalt

i vattnet.

Innan den sedimenterade massan pumpas till solidiferingssystemet

sker omblandning med hjälp av tryckluft, som inblåses i botten av

tankarna. Efter varje massatransport spolas berörda ledningar med

vatten.

Korndelen omfattar två mottagningstankar, vardera med volymen

75 m , en pump för vattentransport och en ejektor som drivs av

pumpen och som används för transport av massa till solidifierings-

systemet. Den kornformiga massan tillförs förvald mottagningstank

tillsammans med stora mängder transportvatten. Efter det att mas-

san har sedimenterat pumpas överskottsvattnet via det mekaniska

filtret till i första hand systemdränagestråket och i andra hand

till golvdränagestråket. Kornmassan transporteras normalt till

solidifieringssystemet utan föregående omblandning, vilket inne-

bär att tankarna utnyttjas maximalt som uppehållsvolymer före so-

lidifiering.
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indunstarstråket

Indunstarstråket är uppbyggt kring en indunstaranläggning av ter-

mokompressor typ med en kapacitet av 4000 kg/h. Reningsfaktorn, de-

finierad som förhållandet mellan torrsubstanshalterna i koncen-

tratet och kondensatet är lägst 10 . I stråket ingår vidare två

tankar, vardera med volymen 30 m3» för mottagning och buffertlag-

ring av indunstarkoncentrat samt två pumpar för transport av kon-

centrat till solidifieringssystemet.

Till indunstarstråket leds sådant vatten från golvdränagestråket

som har hög föroreningsgrad och för hög aktivitetsnivå for att

medge utsläpp.

Indunstaren arbetar automatiskt och erfordrar manuella ingrepp hu-

vudsakligen vid start och stopp samt vid tömning av koncentrat.

Det vatten, som skall indunstas, tillförs kontinuerligt i sådan

takt att nivån i indunstarens koncentratkrets hålls konstant.

Kondensatet leds efter kylning till systemdränagestråket för åter-

användning alternativt till utsläppsstråket. Det utgående konden-

satet övervakas genom mätning av dess konduktivitet och vid hög

nivå stoppas utpumpningen.

Tömning av indunstaren sker då koncentratet har nått en torrsub-

stanshalt av cirka 15 %. Koncentratet töms satsvis till vald kon-

centrattank, där det lagras under kontinuerlig omblandning. Efter

lagring pumpas koncentratet till solidifieringssystemet.

ytsläppsstråket

Utsläppsstråket omfattar två mottagningstankar, vardera med voly-

men 225 m , två pumpar samt provtagningsutrustning. Till stråket

förs sådant vatten som har låg aktivitetsnivå, men som ej är läm-

pat för återanvändning på grund av sitt innehåll av kemiska eller

mekaniska föroreningar. Tillflödet utgörs normalt av tvätt- och

spolvatten från stationens kontrollerade area och vatten från

golvdränagestråket samt, om behov föreligger, renat överskotts-

vatten från systemdränage- och indunstarstråken.
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Tillflödet leds till den ena av mottagningstankarna. Då denna tank

är fylld dirigeras flödet automatiskt till den andra mottagnings-

tanken samtidigt som rundpumpning av innehållet i den fyllda tan-

ken startar. Efter en bestämd tid uttages ett vattenprov i vilket

bestämmes totalß - och У -aktivitet. Vid acceptabel låg aktivi-

tetsnivå pumpas hela tankinnehållet till kylvattenkanalen via en

provtagningsutrustning, i vilken ett mot flödet proportionellt

vattenprov uttages samtidigt som den utpumpade vattenmängden regi-

streras. Under utpumpningen kan även inkopplas en aktivitetsmäta-

re, vilken vid hög aktivitetsnivå stoppar utpumpningen.

Om utsläppsstråkets mottagningstankar har tillförts sådant vatten

som ej får släppas ut, kan detta pumpas till valfri mottagnings-

tank i golvdränagestråket för ytterligare rening.

Drift

Avfallsanläggningen ar dimensionerad för att vara bemannad under

dagtid fem dagar per vecka. Under övriga tider sker övervakning

från kraftverkets centrala kontrollrum, vid onormala förhållan-

den, som t.ex. stora läckage i reaktor- eller turbinanläggningarna

samt under revisionsavstallning, kan kontinuerlig bemanning er-

fordras.

Manöver av komponenter sker under normala driftförhållanden från

avfallsanläggningens kontrollrum eller i specifika motiverade

fall från lokala kontrollpaneler. Automatiska funktioner finns

dels där så erfordras för att klara anläggningens drift med förut-

sedd bemanning och dels där så är motiverat för att minska perso-

nalens arbetsinsatser och dosbelastning.

I avfallsanläggningens kontrollrum finns processinstrumentering

inklusive signalgivning för sådana driftparametrar, som erfordras

för kontroll av den löpande driften samt indikering av drifttill-

stånd för komponenter, som manövreras härifrån.
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Solidif ier ingssystemet

Avfallskategorier och aktivitetskoncentrationer

Systemet skall omhänderta, förbehandla och i bitumen inkapsla ne-
dan angivna avfallskategorier:

Kategori

Kornformig jonbytarmassa
från Reaktorreningssystemet

från Avfallsbehandlingssystemet

Pulverjonbytarmassa
från Kondensatsystemet

från Avfallsbehandlingssystemet

Pulverjonbytarmassa
från Bränslebassängens
reningsssystem

Indunstarkoncentrat

Anmärkningar

Ärlig
mängd
nr

11

7

96

8

6

124>

Aktivitetskonc.
GBq/mJ 1'

60002)

5303>

5

1) Fissionsproduktaktiviteterna är antagna en faktor 10 lägre än

dimensionerande bränsleskada. 37 GBq = 1 Ci

2) Kornformig jonbytarmassa från reaktorreningssystemet och av-

fallsbehandlingssystemet har antagits vara sammanblandade.

3) Pulverformig jonbytarmassa från kondensatreningssystemet, av-

fallsbehandlingssystemet och bränslebassängens reningssystem

har antagits vara sammanblandade.

4) Den årliga volymen indunstarkoncentrat har antagits bli 12 m3

med en torrhaltsubstans 15 viktsprocent.



12

SY§temets_up.p.byggnad_och_drift

Bitumeningjutningssystemet är uppbyggt av följande delsystem: En

torkningsposition, en blandningsposition, en påfyllningsposition,

en lockpåläggningsposition, en svalningsposition och en position,

varifrån de fyllda plåtfaten med hjälp av förrådets travers tran-

sporteras till förrådet. Se figur 1.3.

Torkning^posj^tronen består av en konisk torkapparat, som är utrus-

tad med en planetarisk omrörare. Till torkapparaten är ansluten en

ejektor, en kondensattank, en centrifugalpump, en kylare och en

ånggenerator. Torkapparaten, som används för avdrivning av vatten

samt lättare flyktiga organiska ämnen, uppvärms med ånggeneratorn.

Vattnet och de lättare flyktiga beståndsdelarna kondenseras i

ejektorns drivvatten och transporteras därifrån till kondensat-

tanken och uppsamlas där. Från kondensattanken transporteras vatt-

net via kylaren till det vätskeformiga behandlingssystemets upp-

samlingstankar. Torkapparaten är installerad på en vågutrustning.

Med hjälp av denna bestämmer operatören den viktsmängd vätskefor-

migt avfall, som får påfyllas torkapparaten. Temperaturgivare är

installerade i torkapparaten och styr torkningsprocessen.

Blandningsjaqs^tionen består av en konisk bländare som är instal-

lerad på en vågutrustning. Med hjälp av denna bestämmer operatören

den viktsmängd bitumen, som skall överföras till biandaren innan

det torkade och friflytande materialet, som finns i torkapparaten,

kan överföras till biandaren. Denna är liksom torkapparaten upp-

värmd med hjälp av ånga från ånggeneratorn. Efter påfyllningen av

varmt bitumen, avtappas torkat material från torkapparaten och med

hjälp av den planetariska skruven omblandas bitumenet och det tor-

kade materialet.

På^y].lning£spos^tionen är installerad omedelbart under blandnings-

positionen. I denna position finns en droppskål som manövreras med

en robot. Dessutom finns en nivåvakt som är direkt ansluten till

den höj- och sänkbara domen. Med hjälp av en åkvagn transporteras

ett tomt plåtfat till påfyllningspositionen. Efter det att domen
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anslutits tätt mot plåtfatet avtappas en viss viktsmängd bitumeni-

serat avfall.. Efter påfyllningen för sk jutes droppskålen till en

position under biandaren varefter det fyllda plåtfatet transpor-

teras med hjälp av åkvagnen till lockpåläggningspositionen.

Locket lägges på plåtfatet med hjälp av en robot och förseglas

därefter fast till plåtfatet. Efter monitering av ytdosraten tran-

sporteras det fyllda plåtfatet till en avsvalningsposition, där

fatet får stå cirka 24 timmar innan det transporteras till förrå-

det. Transporten sker med en koordinatstyrd och TV-övervakad tra-

vers som är installerad i förrådet.

Parametrar_som_gåverkar_den_solidifierade_grgdukterj

Innan respektive avfallskategori blandas med bitumen måste allt

vatten avdrivas för att möjliggöra en inbäddning i bitumenmatri-

sen. Det är även viktigt att de på organisk basis uppbyggda anjon-

bytarmassorna pyrolyseras innan dessa blandas med varmt bitumen.

Genom pyrolysen avdrives brännbara sönderfallsprodukter och pro-

dukter, som kan förorsaka skumbildning i samband med inblandningen

av avfallet i bitumenet.

Torknings- och pyrolysprocesserna styrs som förut nämnts av tempe-

raturvakter. Det är härvid viktigt att den termiska sönderdel-

ningen av anjonbytarmassan, dvs. den Hofmanska nedbrytningen är så

fullständig som möjligt.

För att begränsa svallning av den blandning, som består av korn-

formig jonbytarmassa och bitumen, är mängden torkad kornformig

jonbytarmassa, som får blandas med bitumenet, begränsad till ca 50

volymprocent. Härigenom begränsas svallningen till ca 5 %, dvs.

innehållet i ett 200-litersfat kan svälla ca 10 1, om fatet skulle

exponeras under längre tid i vatten.



14

Fullskalebrandprov har utförts på bitumeniserad pulverformig an-

jonbytarmassa och bitumeniserad pulverformig biandbäddjonbytar-

raassa varvid jonbytarmassorna förbehandlades dvs. torkades och py-

rolyserades enligt den beskrivna processen. Brandproven visade att

den bitumeniserade jonbytarmassan ej underhöll brand, detta till

skillnad från jonbytarmassa som icke pyrolyserats före bitumeni-

seringen.

Aktivitetsmängder och stråldoser

Avfallsanläggningens behandlingssystem och solidifieringssystem

är installerade i en friliggande byggnad benämnd avfallsbyggnaden

med kulvertförbindelse till stationens huvudbyggnader. Avfalls-

byggnaden innehåller dessutom system för elförsörjning, uppvärm-

ning och ventilation, ett lokalt kontrollrum samt personalutrym-

men.

Utformningen av byggnaden och installationen av system i denna hör

nära ihop. Konstruktionsarbetet styrs av systemkomponenternas

krav på separering, läge i förhållande trll varandra, samt strål-

skydds-, säkerhets- och byggnadstekniska krav. Bakom strålskydds-

kraven ligger främst målsättningen att personalens stråldos skall

kunna hållas på en rimlig låg nivå.

De riktlinjer som följts vid utformningen av byggnadslayout och

installation är följande: Rör och komponenter innehållande radio-

aktiva ämnen installeras för sig och ej tillsammans med inaktiva

eller mindre aktiva system utom där så är oundvikligt på grund av

funktionskrav. Vidare har stora komponenter såsom tankar, filter,

värmeväxlare och pumpar, som kan bli radioaktivt kontaminerade, i

allmänhet placerats i separata rum för att minska stråldosen vid

service. Byggnadslayouten är utformad så att korridorer med låg

strålningsnivå finns på varje plan i den omfattning, att de flesta

utrymmen med aktiva system har sin egen ingång från en sådan kor-

ridor. För att minska personalens stråldos vid service och tillsyn

av aktiva system, har dessa utformats med rikliga möjligheter till

renspolning.
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För dimensionering av strålskärmar, dvs. väggar och bjälklag runt

aktiva rör och komponenter, så har antaganden gjorts angående akti-

vitetsinnehållet i de olika systemen. För att garantera en viss

konservatism så har det driftfall identifierats, som medför störs-

ta möjliga aktivitetskoncentration och som svarar mot förhållan-

dena vid s k dimensionerande bränsleskada.

Som underlag vid uppskattning av strålningsnivåer och stråldoser

vid anläggningens normala drift så har ovan nämnda aktivitetskon-

centrationer kompletterats med mera realistiska sådana. Dessa ka-

rakteriseras av att fissionsproduktaktiviteten är antagen en fak-

tor 10 lägre än vid dimensionerande bränsleskada. Vidare skall

dessa värden betraktas som medelvärden under driftåret.

De beskrivna aktivitetsvärdena benämnes i fortsättningen "maxn-

respektive "normal" värde.

I tabell 1.1 redovisas de årliga mängderna pulver- respektive korn-

formig jonbytarmassa som förväntas nå slamstråket. Dessa massor

svarar för den största delen av de radioaktiva nuklider som till-

förs avfallsanläggningen. Aktivitetskoncentrationen i pulverfor-

mig och kornformig jonbytarmassa redovisas i tabell 1.2 respektive

1.3. Koncentrationerna avser jonbytarmassa i sedimenterad form och

i tabellerna anges både normal- och max-fallet. I normalfallet har

den kornformiga massan en aktivitetskoncentration som är ca en

tiopotens större än den pulverformiga, medan enstaka satser pul-

vermassa kan ha en koncentration motsvarande den för kornformig

massa i maxfallet.

I solidifieringssystemet torkas och bitumenfixeras jonbytarmas-

sorna. Den resulterande blandningen tappas på 200-liters plåtfat.

Genom bitumenfixeringen sker en koncentrering av aktiviteten jäm-

fört med den i tabellerna 1.2 och 1.3, med en faktor 5-7 för den

pulverformiga och med en faktor 1,5-2 för den kornformiga jonby-

tarmassan. I båda fallen förutsätts dock att massorna ej koncen-

treras så att aktivitetskoncentrationen i det fixerade avfallet
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överstiger 37 000 GBq/m (1000 Ci/m ) . Den resulterande årliga

produktionen blir 150-200 fat med en ungefärlig fördelning på 60,

30 och 10 % mellan pulverformig massa, kornformig massa respektive

indunstarkoncentrat. Faten placeras 12 stycken i ett betongkärl

(väggtjocklek 0,1 m) , vilket utgör transport-och förvaringsenhet i

avfallsförrådet. 150-200 fat motsvarar en årlig produktion av 13-

17 betongkärl. Beräknade dosrater på ytan samt på olika avstånd

från fat och betongkärl redovisas i tabell 1.4.

Den totala årliga kollektivdosen för avfallsanläggningen har be-

räknats för normala driftoperationer inkluderande service och un-

derhåll. Aktivitetskoncentrationer enligt normalfallet har förut-

satts för anläggningens olika system och komponenter. Vid dränera-

de rör och komponenter har förutsatts att viss, byggd på erfaren-

het, mängd av aktiviteten kvarstannar. Dosrat på det avstånd från

rör och komponenter, som är relevant med hänsyn till betraktat ar-

betsmoment, har beräknats och kombinerats med uppskattad tidsåtgång

till stråldoser.

Resulterande kollektivdoser redovisas i tabell 1.5, av vilken fram-

går att det uppställda målet på 10 man'ir.Sv (1 manrem) uppfylles.

Därvid har förutsatts att service och drift av övriga system med-

för en kollektivdos på 1,2 man'mSv. Största delbidraget för be-

handlingssystemet utgörs av service och tillsyn av ventiler i

slamstråket samt tillsyn av filter i systemdränagestråket. Mot-

svarande för solidifieringssystemet är tillsyn och service av tork

och bländare.



Tabell 1.1 Ärlig mängd jonbytarmassa från stationens renings-
system

Pulverformig massa från Backspolningar/år Massa/år(m3)

Turbinkondensatrening 120 96

Bränslebassängrening 20 6

Avfallsanläggningens filter 80 8

Summa 220 110

Kornformig massa från Backspolningar/år Massa/år(m )

Reaktorvattenrening 6 11

Avfallsanläggningens jonbytare 2 7

Summa 8 18
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Tabell 1.2 Aktivitetsleoncentration i pulverformig jonbytarmassa

Nuklid Maxvärde GBq/m3 1) Normalvärde GBq/m"

Cr-51

Mn-54

Co-58

Co-60

Zn-65

Sr-89

Sr-90

Zr-95

Nb-95

Mo-99

Tc-99m

Te-132

J-131

J-133

Cs-134

Cs-136

Cs-137

Ba-140

La-140

Np-239

Summa

52

25

350

1 500

1 100

99

59

210

310

16

18

13

210

23

8 800

10

11 000

240

280

1 800

26 000

14

2

63

93

93

2

0,3

41

48

0,4

0,4

0,3

33

2

59

0,3

63

7

9

3

530

1)
37 GBq = 1 Ci
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Tabell 1.3 Aktivitetskoncentration i kornformig jonbytarmassa

Nuklid Maxvärde GBq/m3 Normalvärde GBq/nr

Cr-51

Mn-54

Co-58

Co-60

Zn-65

Sr-89

Sr-90

Zr-95

Nb-95

Mo-99

Tc-99ro

Te-132

J-131

J-133

Cs-134

Cs-136

Cs-137

Ba-140

La-140

Np-239

400

19

280

860

840

1 100

770

50

85

3

4

23

1 600

96

14 000

3

17 000

250

290

210

400

19

280

830

830

110

77

50

85

0,3

0,4

2

160

9

1 400

0,3

1 700

25

29

21

Summa 37 000 6 000

1)
37 GBq » 1 Ci
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Tabell 1.4 Dosrater (mSv/h1*) på fat och betongkärl
innehållande bitumenfixerad jonbytarmassa

Fat (200

Avstånd
(m)

0
1

2

5

1)

från ytan Pulvermassa
normal

730

40
12

2

max

10 000

570

180

34

Kornmassa
normal

2 400

130

41

8

max

8 900

480

150

29

Betongkärl (12 st fat)

Avstånd från
(m)

0

1

2

5

1)
10 mSv/h

ytan Pulvermassa
normal

170

42

18

4

= 1 rem/h

max

2 100

550

230

53

Kornmassa
normal

540

140

56

13

max

1 700

470

200

45

Tabell 1.5 uppskattad årlig kollektivdos (man'mSv1*)
för avfallsanläggningens normala drift och underhåll

Behandlingssystem 3,5

Solidifieringssytem 5,3

Övriga system 1,2

Summa 10,0

1)
10 man mSv = 1 manrem
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2.

BETONGINGJÜTNINGSSYSTEM FÖR CENTRALT LAGER FÖR

ANVÄNT BRÄNSLE

Inledning

I Centralt Lager för Använt Bränsle (CLAB) finns liksom i Forsmark

3 ett behandlingssystem för vätskeformigt avfall och ett solidi-

fieringssystem. Behandlingssystemet är uppbyggt enligt samma

princip som det i Forsmark 3. Solidifieringssystemet i CLAB använ-

der som matris cement istället för bitumen.

Följande avfallskategorier skall omhändertas och ingjutas.

Kategori A § ^ 9 mängd Aktivitetskon- , ..
m centration GBq/m '

2)
Pulverformig jonbytarmassa 18 ' 1880
filterhjälpmedel

Kornformig jonbytarmassa 25 3580

Anmärkningar till tabellen

1) 37 GBq = 1 Ci

2) 10 vikt-% TS

3) Sedimenterad massa i vatten till jämn nivå


