Brukt reaktorbrensel – avfall eller ressurs?
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Perspektiv

Belyse og drøfte tekniske sider ved dagens to hovedalternativer når det gjelder
behandling/håndtering /sikring av brukt reaktorbrensel:

- Brukt brensel som høyaktivt radioaktivt avfall

- Brukt brensel som ressurs

Presentasjonen bygger i hovedsak på dokumentasjon fra IAEA, OECD/NEA/IEA og
SKB, POSIVA, AREVA, US.DOE.

Dagens kjernekraftteknologi
- uranbasert LWR-teknologi

•

De fleste av dagens kommersielle
kjernekraftreaktorer, drøyt 80 %, er basert på
lettvannsreaktorer, LWR-teknologi.
LWR-teknologien vil dominere i flere ti-år fremover og
i økende samspill med FBR-teknologien.
LWR-teknologien er basert på uran som
energimateriale.

•

Thorium har mange interessante teoretiske
egenskaper, spesielt i en ”brukt - brensel”
sammenheng (saltsmelte-teknologi), men konkurrerer
ikke på kort sikt, 20-30 år, med et system basert på
uran + gjenbruk/transmutasjon i FBR /ADS.

Dagens situasjon
- pr. oktober 2015

•

438 kjernekraftverk i 31 land, 380 GWe

•

68 kjernekraftverk, 67 Gwe) under
bygging i 15 land, de fleste i Kina (24
GWe) og i Russland (7G We).

•

Ca. 11 % av global kraftproduksjon

•

I OECD ca. 18 %, i EU ca.25 %, og i
Norden ca. 20 % (Finland 35 %, Sverige
40 %)

IAEA/PRIS

UTVIKLINGSTREKK
-høsten 2015

•

De fleste nye anlegg bygges i dag i Kina (24), Russland (9) og India (6). 5 nye anlegg i
USA og 3 i UAE (United Arab Emirates, Barakah).

•

I EU satser Finland og Frankrike på ny kjernekraft ( Areva/Siemens, Rosatom ).

•

Sverige oppgraderer sine reaktorer, men kjernekraft er fortsatt det store politiske
stridsspørsmålet som har utredet, debattert og resirkulert i snart 40 år.

•

Japan, Sendai- 1, første oppstart etter Fukushima - ulykken, august 2015. 24 avstengte
anlegg venter på godkjennelse til oppstart.

•

Sveits og Tyskland har vedtatt å avvikle kjernekraft.

Kjernekraft i Norden

•

Sverige : 10 anlegg i drift, 9500 MWe, 62,2 TWh (
2014).
- OKG/E.ON planlegger å stenge Oskarshamn 1 og
Oskarshamn 2 , 2017 – 2020.
- Vattenfall planlegger å stenge Ringhals 1 og 2, 2018 –
2020.
Fjerner ca. 3000 MWe fra nettet.

•

Finland : 4 anlegg i drift, 2700 MWe, 23 TWh
(2014).
- TVO bygger OL3 (EPR,AREVA/ SIEMENS), 1660 MWe, 13
TWh
- Fennovoima bygger et anlegg i Pyhäjoki
(VVER/ROSATOM),
1200 MWe, 9 TWh.
- Tilfører ca. 2700 MWe til nettet.

Svensk kraftproduksjon 1950 - 2014

Svensk Energi

Nordisk kraftproduksjon og – forbruk, 2012 – 2014, TWh/uke

Nord Pool Spot

Brukt reaktorbrensel 1990 - 2040
•

I 2014 ble det ”produsert” ca.
11 000 t brukt reaktorbrensel.
Totalt er det akkumulert drøyt
380 000 t hvorav nesten 260
000 t er lagret og ca. 120 000 t
er opparbeidet. IAEA beregner
at akkumulert mengde er økt til
445 000 t i 2020.

•

Ca 4000 tonn LWR - brensel
opparbeides i året.

•

Anslått mengde brukt brensel
1971 – 2040 : ca. 700 000 t.

Nuclear Technology Review 2015, IAEA
IAEA-TECDOC-1587

Fra nytt til brukt

•

Nytt reaktorbrensel (LWR) består av anriket
uran, 3-5% U-235, resten er U-238. Hvert år
skiftes 20-25% av brenselet ut med nytt
brensel, dvs. et årlig brenselsbehov på 25-30 t.
(150-200 t naturlig uran).

•

Brukt reaktorbrensel inneholder 95-96 % uran
der det meste er U-238, ca. 3%
spaltningsprodukter og drøyt 1% spaltbart uran
og plutonium.

Fra ressurs til avfall -

•

Synet på brukt brensel har skiftet radikalt siden 1970/1980-tallet .
Opprinnelig gikk man ut fra at brukt brensel skulle opparbeides.
Ressursstrategien.

•

Dette lå også til grunn for Granli-utvalgets konklusjon i ”Kjernekraft og
Sikkerhet” (NOU 1978), der flertallet mente at deponering ville gi
meget liten risiko for omgivelsene, og måtte kunne aksepteres.
(Utredningen advarte også mot klimaendringer knyttet til utslipp av
CO2 ).

•

I begynnelsen på 1980-tallet ble direkte deponering tatt opp som et
alternativ delvis pga. ikke-sprednings- spørsmål ( plutonium) og lave
uranpriser.
Avfallsstrategien.

•

Avfallsstrategien er i dag dominerende

- fra avfall til ressurs
•

Finland, Canada, Sveits og Sverige har valgt direkte deponering, mens
Frankrike, Japan, Kina og Russland har valgt opparbeiding. USA planla tidligere
direkte deponering (Yucca Mountain) men dreier nå mot opparbeiding.

•

Opparbeiding og gjenbruk (MOX) er ressurseffektivt og reduserer behovet for
nytt uran med 25 -30 %. Samtidig reduseres varmebelastning og volum av et
deponi for det høyaktive restavfallet som nå i hovedsak er
fisjonsproduktavfall.

•

Opparbeiding og gjenbruk reduserer volumet av langlivet radiotoksisk avfall i
deponiet med en faktor 10, en faktor 100 – 150 hvis MA spaltes (Akselerator Drevet - System, ADS)

KBS-3 systemet

•

Det er i dag en internasjonalt akseptert løsning at brukt reaktorbrensel ( høyaktivt og
langlivet radioaktivt avfall) kan deponeres på en sikker og trygg måte i stabile
geologiske formasjoner ( krystallinsk berg, leire, salt) 500 – 1000 m under
terrengoverflaten.

•

Det svenske KBS-3 systemet utgjør i dag en internasjonal standard for geologisk
deponering og flere land har tillempet konseptet i sin strategi, bl.a. Finland som i mange
år har samarbeidet med Sverige om utvikling av dette systemet.

•

De finske strålevernmyndighetene har nylig bekreftet at KBS-3 metoden kan oppfylle alle
krav til sikkerhet og miljø.

•

Deponering skal starte i Finland rundt 2020 og i Sverige rundt 2025. Disse deponiene
bygges på ca. 500 m dyp i stabile granittformasjoner.

Sikkerhetsbarrierer i KBS-3-systemet

Brenselskapsling
Brenselselement

Berg
Bentonittleire

Primær sikkerhetsfunksjon: Total inneslutning
Sekundær sikkerhetsfunksjon: Forsinke utslipp

Deponi for brukt brensel

Sikkerheten i deponiet
•
•
•
•

Passiv sikkerhet
Tett inneslutning
Stort dyp - Langsomme prosesser
Ingen drivverdige mineraler

•

Sikkerhetsanalysen:
– Mest sannsynlig at alle kapslene forblir tette i 100
000 år, sannsynligvis også i 1 million år
– Flere pessimistiske antagelser:
• Risikobidrag fra kapselbrudd på grunn av
korrosjon som følge av buffererosjon
(1 % av grenseverdien under 100 000 år)
• Risikobidrag fra kapselbrudd som følge av
jordskjelv (1 % av grenseverdien under 100
000 år)
– Tidlig gjennombrudd av barrierene, f.eks. boring,
kan gi farlig dose

Kjernekraftverk/LWR

Brenselsproduksjon
Mellomlagring ved
kjernekraftverket/
sentralt mellomlager (CLAB)

Anrikning

Konvertering

Dagens praksis
Raffinering

Gruve/
Uranutvinning

I det lange tidsperspektivet -

•

De kritiske radioaktive nuklidene skal isoleres
fra mennesker og miljø i så lang tid at
eventuelle utslipp i en fjern fremtid ikke skal
representere noen risiko utover det som
dagens samfunn aksepterer.

•

Radionuklider med svært korte og ekstremt
lange halveringstider, dvs. < 1 år og >> 10
millioner år, representerer ikke noe reelt
radiologisk problem. Kortlivede nuklider dør i
hovedsak ut etter 3-5 år.

Brenselet som ressurs

•

I konvensjonelle (termiske) reaktorer
(LWR) utnyttes ca. 0,5 % av energien i
uran. Hurtige breeder - reaktorer (FBR)
kan utnytte mer enn 80 % av energien
ved å omdanne U-238 til plutonium.

•

1 t U-238 blir dermed ekvivalent med
1GWe-år. Uran kan nå regnes som en
vedvarende energikilde.

LWR/Termisk reaktor

Brenselsproduksjon,
Mixed Oxide Fuel (MOX)
Plutonium

Mellomlagring

Anrikning
Uran

Opparbeiding

Gjenbruk av U og Pu
Deponering

Hvorfor transmutasjon?
•

Det langsiktige risikoaspektet ved brukt
reaktorbrensel er knyttet til noen få kjemiske
elementer – Pu, Np, Am og Cu, og noen få langlivede
spaltningsprodukter som I og Tc.

•

De mest problematiske elementene kan skilles ut og
behandles separat. Separasjon og Transmutasjon
(Partition and Transmutation, P&T).

•

Dette vil redusere/eliminere innholdet av langlivede,
høyaktive komponenter i avfallet og redusere
varmebelastningen i avfallet.

•

P&T kan forkorte levetid og volum av langlivede,
høyaktive komponenter med en faktor 100 – 150.

Betingelser for transmutasjon

•

Effektiv transmutasjon krever
- Hurtig reaktor (σf > > σa ).
- Uranfritt brensel (ingen oppbygging av
transuraner)

•

Uranfritt brensel skaper
stabilitetsproblemer i en kritisk reaktor
der nøytronbalansen er styrt av reaktivitet
(fysikk).

•

Uranfritt brensel må derfor spaltes i et
underkritisk system (reaktor) der
nøytronbalansen styres av en ekstern
nøytronkilde, Akseleratordrevet System
(ADS).

Hurtig Breeder-reaktor/
ADS

Brenselsproduksjon
Plutonium/Am, Cu

Mellomlagring

Uran

Opparbeiding

Fremtidig syklus
- gjenbruk av U og Pu + Am, Cu

Deponering

”Det Store Bildet”
- hva driver verdenssamfunnet?

”2014 Key World Energy
STATISTICS”/ OECD/IEA,2014

”Det Store Bildet”
-hvilken rolle spiller vannkraft og kjernekraft?

”2015 Key Renewables Trends/
OECD/IEA,2015

KJERNEKRAFT OG MILJØ

•

I praksis er utslipp av CO2 og andre ”drivhusgasser” fra kjernekraft
neglisjerbart sammenlignet med utslipp fra kull – og gasskraft. I et
”vugge - til - grav” perspektiv (IPCC Fifth Assessment Report, 2014) er
utslippet fra kjernekraft på linje med CO2 utslipp fra vannkraft og
vindkraft.

•

Analyser fra IEA (Energy Technology Perspectives, 2015) indikerer at
dersom det såkalte ”2⁰ C” målet skal nås må bidraget fra kjernekraft mer
enn fordobles frem til 2050, dvs. en produksjonskapasitet i 2050 på mer
enn 900GW i forhold til dagens 380GW. En netto økning på over
500GWe.

Globale utslipp av CO2 fra kraftsektoren

•

Estimater av ”unngåtte”(avoided) utslipp tilordnet kjernekraft er beregnet ut i fra hvilke teknologier
som mest sannsynlig ville erstattet kjernekraft.

•

Siden 1971 har kjernekraft redusert det globale CO2 utslippet med nesten 60 Gt, tilnærmet 2 års totale
utslipp.

Data fra IEA ”World Energy Statistics and Balances”, ”Energy and Climate Change”

Hvilken rolle spiller kjernekraft i IEA´s 2⁰C scenarie ?

•

Ca. 20 % reduksjon av CO2 fra kraftsektoren

Hvor stort er bidraget fra kjernekraft i IEAs 2⁰C scenarie?

- I 2050 kan kjernekraft gi det største
bidraget, men det forutsetter bl.a.:

- Økning av kapasiteten på 12-15 Gwe/år.

Kan kjernekraften oppskaleres fort nok?

•

Det er en populær oppfatning at solenergi og vindkraft har et formidabelt tilvekstpotensial, men
historisk er det kjernekraft som har demonstrert den hurtigste tilveksten, Gwe/år.

•

Selv den aggressive utbyggingen av solenergi og vindkraft i Danmark og Tyskland i løpet av det siste
ti - året kan ikke konkurrere med takten i den historiske utbyggingen av kjernekraft i Europa i 1970-,
og 1980-årene, i Belgia, Frankrike og Sverige.
Richard K.Lester/MIT/2014

Brukt reaktorbrensel
- avfall eller ressurs?

Det nukleære svaret:
- utnytte energien ved å spalte de langlivede transuranene
- etablere en håndterbar tidshorisont

•

Direkte deponering av brukt brensel
(FP+Pu+MA). Dagens strategi.
Tidshorisont: 200 000 – 300 000 år

•

Opparbeiding av brukt brensel med
gjenbruk av plutonium (FP+MA).
Dagens strategi.
Tidshorisont: 10 000 – 12 000 år

•

Gjenbruk + Transmutasjon av brukt
brensel (FP).
Ny strategi.
Tidshorisont: 200 – 300 år

•

Oppsummering
•

Det er en utbredt forestilling at kjernekraft har et uløselig avfallsproblem.

•

Problemet er imidlertid først og fremst knyttet til det brukte reaktorbrenselet når
dette behandles som høyaktivt, langlivet avfall som må isoleres fra naturmiljøet i
ekstremt lang tid.

•

Finland og Sverige har vist at problemet er politisk og teknologisk løsbart gjennom
en deponeringsløsning basert på geologi. Denne løsningen er i dag en internasjonal
standard og vil også kunne ta hånd om de restproduktene som må deponeres når
brukt reaktorbrensel behandles som ressurs.

•

Ressurspotensialet i brukt brensel realiseres i første omgang ved gjenbruk av
plutonium i termiske reaktorer (LWR), i neste omgang i hurtige reaktorer (FBR).
Uran blir i realiteten en vedvarende energikilde.
Samme resonnement kan knyttes til thorium.

•

Både IEA og IPCC tillegger kjernekraft en avgjørende rolle når det gjelder å
stabilisere og begrense de globale utslippene av CO2 .

Takk for oppmerksomheten!

