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Introduction

A previous IFE-Studsvik Pre-Study provided a positive indication that the
Norwegian legacy irradiated metallic uranium inventory could be transported
from its currently compromised interim storage facility to the Studsvik site for
repackaging and stabilization in advance of final storage. [1] Several final storage
options have thus far been identified by IFE, among which are reprocessing and
activity exchange, direct disposal in deep geological borehole, or conversion by
oxidation and integration within existing back-end solutions developed for
commercial UO2 fuels, which in itself precludes neither reprocessing or deep
borehole disposal if chosen at a later date. The Pre-Study also demonstrated the
technical feasibility of conversion of uranium metal to uranium oxide form and
stabilization by the application of sintering and reduction heat treatments,
including demonstration on a smaller batch (-55 g) of defective irradiated
Norwegian metallic fuel.
Stabilization was successfully demonstrated on this material, though, due to its
rather low burnup, it was not possible to assess the impact of treatment parameters
on the release of several radiologically important fission products from the fuel.
Data on the release of nuclides such as 129I and 135Cs, amongst others, was
considered essential in order to narrow and define the processing parameters
which can maximize fission product retention during both treatment and
geological disposal. This data could be obtained by application of the SSSC
process on fuels which had a sufficiently large fission product inventory, such as
uranium metal of higher burnup or, in lieu of this, high burnup UO2.
Following completion of the pre-study, a follow-up was commissioned with the
objective of developing the concepts and designs of the equipment necessary to
perform the oxidation and conversion at a scale capable of processing the
Norwegian inventory (-10 tons). [2] As this material has been irradiated,
processing would require the use of a hot cell facility such as the HM Facility on
the Studsvik site, an important criterion for the development work was to ensure
hot cell compatibility for all equipment. Furthermore, as previous testing had
focused on demonstrating technical feasibility of the process at small scale
(<150g), demonstration that the designed equipment was capable of a throughput
of several tons over the course of a few years was also desirable.
The objective of this study, then, was to continue the development work and
provide further refinement of the SSSC process. In this report, the key results
obtained by hot cell application of the SSSC process on legacy irradiated Swedish
metallic fuel as well as high burnup UO2 fuel will be presented. In parallel, the
results of the scale-up work by demonstration of conversion on 34 kg of
unirradiated metallic uranium within a radiological enclosure will also be
summarized. In both cases, key operational experience was gained with
significant bearing on the continued development and optimization of the process.
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Hot Cell Conversion Activities

A full description of the Hot Cell Conversion activities is included in Appendix A.
In this section the major findings and their implications for the next phase of
process development are summarized.
In this study, highly defective, irradiated Swedish metallic fuel irradiated to a low
burnup was oxidized, compacted, and sintering and reduced at various
temperatures. [3] [4] An identical procedure was repeated on high-burnup UO2
fuels irradiated to a burnup of about 60 MWd/kg in a Swedish commercial
reactor. In both cases, a series of physical and chemical characterizations were
performed, with the objective of determining how the treatments affected the fuel
matrix and fission product inventory, as well as how those treatments affected the
leaching stability of both fuel forms under simulated geological disposal.
The results of this study indicate that non-oxide fuels can be oxidized and reduced
back to stoichiometric UO2, with the final stoichiometry depending on the
temperature applied. The results also provide an indication of the effects that heat
treatment temperature have on fission product retention during treatment, and
fission product retention in the fuel during leaching with simulated groundwater.
Based upon the results obtained, there exists a tradeoff between fission product
release during hot cell treatment and fission product release under repository
conditions featuring penetration of groundwater. Processing by low temperature
treatments (i.e. ≤600 ⁰C) will permit the retention of nearly the entire solid fission
product inventory (apart from iodine) in the fuel, though material prepared under
these conditions will experience a more rapid release of fission products, and – to
a lesser extent – the fuel matrix, into the groundwater relative to commercial UO2
fuel during long term geological disposal if barrier integrity is not maintained.
Conversely, the application of very high temperatures (≥1200 ⁰C) will cause the
release of various fission products with low boiling points (Cs, Rb, Mo, Tc, etc.)
into the hot cell during treatment, while the fuel matrix itself will be more
resistant to groundwater intrusion. If such a high temperature treatment is to be
applied, a method must be developed to ensure that the released radionuclides are
captured and stabilized by some other means to avoid uncontrolled contamination
or release from the hot cell environment. The choice of more moderate
temperatures (i.e. between 800 ⁰C-1200 ⁰C) would seem to provide a balanced
solution: retaining many of the radionuclides within the fuel whilst also providing
a final product with similar leaching behavior relative to commercial UO2 fuel.
Nevertheless, the release of I and Cs during treatment will require the
development of a cold finger capture solution which can sequester these
radionuclides in-situ so as to avoid uncontrolled contamination of the hot cell
environment or unintended release to the environment.
Together, these results provide essential data to help determine the ideal
processing parameters which should be used during the stabilization of low
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burnup metallic fuel for disposal in a geological repository. Furthermore, the
results also offer insight into the performance of high burnup non-oxide fuels such
as ATF and Gen-IV candidate fuels like UN, UC, and U3Si2, if they were to be
integrated into an existing UO2-based back end route by an oxidation and
reduction process.
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Out-Of-Cell Large-Scale Demonstration

A full description of the out-of-cell full-scale demonstration is included in
Appendix B. [3] In this section the major findings and their implications for the
next phase of process development are summarized.
A radiological enclosure was installed at the Studsvik HCL to exclude the
possibility of contamination or other airborne particle release during
demonstration of the SSSC equipment. The necessary equipment was ordered,
constructed, modified, and adapted during the course of the pilot project, with
functionality of each stage being confirmed before installation and testing within
the radiological enclosure. 32 kg of metallic uranium composed of unirradiated
legacy Norwegian material (and therefore consistent with the size, shape, and
chemical purity of the irradiated legacy Norwegian material) was transported from
interim storage at Chalmers Tekniska Högskolan to Studsvik Nuclear AB. The
SSSC process was then demonstrated on this material, with significant operational
experience and lessons-learned during the process, aiding the continued
refinement of the process.
Oxidation was performed on 34 kg of unirradiated material, with a 25 kg batch
size safely demonstrated during a 24-hour period, yielding a production rate of
just over 1 kg/hr, or about 3 g/rod/min, during this test. Operating this production
on a continuous basis would permit the oxidation and stabilization of the entire
10-ton Norwegian inventory within a period of about 400 working days. Larger
production rates could readily be achieved by the addition of active cooling (to
remove process heat), reinforcement of the drum to accommodate more metal
mass, and further optimization of material loading patterns to ensure continuous
access to fresh material. Such improvements could be expected to provide for a
production rate at least double that which was obtained in the Pilot scale.
Blending and pressing were also successfully implemented, with the blender
especially requiring few if any modifications for adequate function at production
scale. Pressing provided green compacts of good mechanical integrity and which
were well suited to handling, loading, and other actions to be performed in bulk
during production, confirming that this mechanism of action is desirable for full
scale use. Reliability issues were encountered with the pressing tool which
indicate a different model which can provide external lubrication of the die,
punch, and other moving parts in contact with powder in order to prevent undue
mechanical wear or production stops. Suitable alternatives have been identified.
Sintering was performed on the kg scale and have demonstrated the importance of
ensuring leak tightness with respect to the reduction and cooling periods of
treatment. As the results of other project stage have narrowed the temperature
range of interest to a maximum of 1200 ⁰C [4] (rather than the initial target of
1500 ⁰C) it is recommended that an alternate, leak tight setup be used instead. A
furnace compatible with Mo/TZM sintering boats is also desirable in order to
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facilitate faster thermal ramp rates during heating and cooling, providing a
significant reduction in processing time.
The leaching results on the converted and sintered material demonstrated a
leaching stability superior to the samples produced during earlier studies [1], and
on par with commercial grade UO2 pellets, demonstrating the significant process
improvements which have been obtained as the SSSC process has been further
refined.
With these results, the demonstration of the SSSC process has been completed at
the pilot scale. The process is deemed to be ready to be installed in the HM hot
cell facility - pursuant to the identified process improvements – and employed for
the stabilization of the Norwegian irradiated metallic inventory.

Protected

5 (8)

STUDSVIK/N-21/074
2021-07-15

4

Summary Conclusions and Future Outlook

The aims of each subproject are deemed to have been achieved. The in-cell
activities have indicated the benefit of a cold-finger capture solution on the
oxidation furnace in order to sequester radioactive iodine, while a separate system
would likely be beneficial on the sintering furnace to, especially, sequester cesium
released during this step. A sintering temperature between 800-1200 ⁰C would
seem best suited to ensure fission product retention in the fuel matrix, though Cs
especially seems difficult to stabilize in the fuel, which may imply that
intentionally driving this fission product off during heat treatment may be
preferable from a safety analysis perspective than to account for a rapid release
during contact with water. If a capture and sequestration system can be
implemented, then this would tend to favor the application of temperatures in the
1000-1200 ⁰C range.
However, as noted during Phase 3, it is crucial to establish a leak tight processing
atmosphere when moving to larger sample volumes. Moreover, it is preferable to
avoid MoSi2 heating elements (standard for high temperature applications) which
would then permit the use of more thermally resistant Mo/TZM sintering boats,
dramatically reducing the sintering processing time (-75 %). Each of these factors
point towards the use of lower temperatures. It is therefore highly recommended
that an alternate furnace type be implemented during sintering, focusing on the
temperature range of 1000-1200 ⁰C. Active cooling on this system may also prove
beneficial to ensure the samples can be returned to room temperature as quickly as
possible without incurring re-oxidation by process gas impurities.
Scale-up of the oxidation furnace system was shown to be highly successful,
reaching a stable production of about 25 kgU/day in the first iteration.
Suggestions to increase production include reinforcement of the oxidation drum,
implementation of active cooling, and optimization of the fresh segment loading
scheme, which together are estimated to offer at least a doubling of the production
rate to 50 kgU/day if desired by IFE/NND. Production of an essentially
completely oxidized product within Oven 1 offers a streamlining of the entire
oxidation system, as Oven 2 is largely vestigial, permitting simplification from
this perspective. A production rate of 25 kgU/day would permit stabilization of
the entire Norwegian inventory in about ~400 work-days (about 2-3 years),
whereas a doubled production would require half that time; ~200 days (1-2 years).
As evidenced from the leaching results obtained in phase 3, significant
improvements in leaching stability can be obtained merely by improving
compaction, motivating additional evaluation of available pressing options. The
ability to provide for external lubrication offers additional benefits at production
scale by reducing the need for maintenance, reducing time and personnel-dose
spent on production stops. Assuming a current or similar, i.e. single punch rotary
press rather than a multi-punch model, about 6kg of pellets can be produced per
hour, or about 50 kg per day. This would imply a similar processing time as that
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required for oxidation, though improvements in press reliability would be
necessary to maintain such a production rate.
Assuming leak-tightness in the Sintering furnace can be achieved, a production
rate of about 100 kg per 2-3 days could be achieved using alumina sintering boats.
Alternatively, if a variant of similar internal volume but with an alternate heating
element, compatible with Mo/TZM, this production could be increased to about
100 kg/day, permitting treatment of the entire inventory in about 100 work-days.
Having acquired essential in-cell data on the SSSC treatment, as well as
considerable operating experience on the implementation of the process within a
hot-cell environment, Project BRKEBEINAR has significantly reduced the
remaining uncertainties related to the project. This enables Studsvik Nuclear AB
to offer the SSSC solution for the Norwegian irradiated metallic inventory. This
process can essentially be tailored to fit the needs and specification of NND and
IFE: with the full treatment resulting in sintered, leach resistant ceramic compacts
compatible with existing geological disposal options for UO2, whereas a partial
treatment such as oxidation only would stabilize the metallic inventory,
eliminating the risk of metal-water interaction. Such a material would be
compatible with treatment by, for example, oxide reprocessing routes, or could be
repackaged or treated according to the Norwegian specification to meet its
ultimate disposal criteria.
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Conversion Tests on Irradiated R1 Metallic and Q13 High Burn
Up UO2 Fuels
Abstract
The Studsvik Small Scale Conversion process has been applied to irradiated metallic
uranium and high burnup UO2 from commercial plant operation. Samples were oxidized
to powder U3O8, compressed to pellets, then sintered and reduced to UO2. The pellet
inventories were assessed by chemical dissolution and isotopic analysis by ICP‐MS, while
chemical and crystallographic analysis was performed using x‐ray diffraction. The
leaching behavior of the sintered compacts was evaluated under exposure to simulated
groundwater over a 30 day period.
From the data, it is clear the ultimate treatment process will require a balancing of
fission product retention in the fuel (lower temperatures) and leaching stability under
repository conditions (higher temperatures). In order to provide for repository stability,
a likely treatment process will necessitate the use of temperatures between 800‐
1200 ⁰C, thereby releasing I, Cs, and Rb isotopes. A method will be required to capture
and immobilize these and other isotopes in order to ensure that they can be stabilized
into a form acceptable for ultimate disposal.
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Introduction

Similar to early test reactors around the world, the Norwegian research reactors JEEP I
in Kjeller and the Halden Boiling Water Reactor (HBWR) used metallic, natural uranium
fuel until the late 1960’s. This operation resulted in approximately 10 tons of irradiated
uranium metal of rather low burnup – on the order of kWd/kgU up to about
1 MWd/kgU. Following irradiation, these fuels were placed in interim storage until a
final spent fuel handling route could be decided. While metallic uranium can be largely
passivated against room temperature oxidation in air by the formation of a stable oxide
layer, it is unstable under prolonged contact with water and humidity, leading to
oxidation, hydride formation, and hydrogen generation, as well as the potential release
of radioactive nuclides to the environment in the event that additional barriers are
breached.
Stabilization of metallic fuels has been performed or proposed by reprocessing and
fission product vitrification, or by oxidation to a stable oxide [1] [2]. Direct disposal of
metallic fuel has also been proposed, but never effected. Development of the oxidation
route has thus far indicated that converted irradiated metal can be prepared such that
its behavior when subjected to aerated aqueous leaching conditions is consistent with
current UO2 spent fuel streams, providing an opportunity to integrate this waste form
into existing or planned disposal pathways for UO2 fuels. In previous work, irradiated
metallic uranium was oxidized to U3O8, pressed into green compacts, and then subjected
to thermal treatment to include active sintering, between 600 °C and 1500 °C, and finally
reduced to UO2, while its leaching stability was assessed based upon these preparation
parameters. However, given the age and low burnup – hence low fission product
inventory – of the tested samples, it was not possible to elucidate the dependence of
fission product behavior on the processing parameters. Such data is considered essential
moving forward in order to assess what impact processing parameters have on the
release of radionuclides under simulated repository conditions.
In this study, irradiated, partially corroded uranium metal leftover from the operation of
Sweden’s first reactor, the R1 test reactor, as well as high‐burnup (~60 MWd/kgU)
commercial UO2 fuel were subjected to oxidation, sintering and reduction. Aerated
leaching was also performed in simulated granitic groundwater. At each stage, samples
were taken for crystallographic analysis by x‐ray diffraction (XRD) and chemical
inventory analysis by acid dissolution and isotopic analysis by inductively coupled
plasma mass spectrometry (ICP‐MS). By the former method phase, crystal structure, and
material stoichiometry could be deduced, whereas the latter method provided an
indication of the change in fission product inventory during each step, whereby the
leaching rate of fission products into the aqueous phase (FIAP) could be assessed
relative to the changing inventory incurred by each step. Using this data, a treatment
process can be tailored to optimize the stability of converted waste forms in a deep
geological repository.
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Handling and Materials

2.1

Irradiated R1 Residues

Permission to use a portion of low burnup, irradiated R1 residues was received from
SVAFO AB. The irradiated metallic uranium residues were transported from interim
storage (Bergrummet, alt. AM – interim storage facility for intermediate level waste) on
the Studsvik site. Prior to this transport, an Application for an exception [3] to the HCL
(Hot Cell Laboratory) Technical Safety Basis (sv. Säkerhetsteknisa föreskrifter) was
prepared and sent to SSM (sv. Strålskyddsmyndigheten, Swedish Radiation Protection
Authority) in order to permit the handling and treatment of metallic fuel in cell, which is
otherwise not a routinely handled chemical form.
This fuel had been irradiated to a low burnup in the Swedish R1 reactor during the
1950‐60s. It was later stored in wet storage at the Studsvik site, at the FA facility
(sv. Förvaringsanläggning – Storage Facility). During interim storage, water intrusion was
detected and this fuel had suffered severe corrosion due to contact with water,
oxidation, and the formation of uranium hydride and the generation of hydrogen gas.
This chemical interaction has been well documented in the literature [4] and motivates
handling and treatment of the similar Norwegian inventory of irradiated metallic fuel.
Following water intrusion, the R1 residues have been treated in cell by a dry air tumbling
method at room temperature in order to remove traces of uranium hydride on the
residual metal fragments. This product was then homogenized, sieved, and separated
based upon particle size fraction. These fractions were then loaded into a container for
continued interim storage and have since been stored in the AM facility.
Upon arrival at the Studsvik hot cell, the container was opened and the contents
documented, with dose rates and surface contamination measurements also taken. Of
the available canisters, two were selected which had the highest specific dose rate, i.e.,
two canisters with the highest dose per mass of fuel, in order to ensure that material of
the highest possible burnup was extracted. The two chosen worm cans were R12007‐
007 and R12007‐009. Data regarding these cans is presented in Table 1.
Table 1
Mass and Dose Rate Data.
Worm Can
ID

Tare
Weight
(kg)

Total
Weight
(kg)

Total Weight
of Contents
(kg)

Fuel Weight
as of 2007
(kg)

Surface
Dose Rate
(mSv/t)

Dose Rate
@1m
(μSv/t)

R12007‐007

3.8

5.1

1.3

1.008

130

100

R12007‐009

3.8

5.5

1.7

1.498

160

100
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A web camera was used in order to check the condition of the worm can contents. In
Figure 1, the contents of worm can R12007‐007 are shown, while the contents of
R12007‐009 are shown in Figure 2.

Figure 1
Contents of R12007‐007.

Figure 2
Contents of R12007‐009.
Generally, the fuel fragments of R12007‐007 and R12007‐009 looked similar. In both
cases the fuel was characterized by a light to dark brown color, indicative of a surface
composed of uranium oxide of varying stoichiometry. The particle size is noticeably
different between the two samples, reflecting the different sieving fractions. Traces of
aluminum turnings from the cladding can also be seen as silverish/metallic particles in
both cases.
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2.1.1

Characterization of R1 Residues

Upon reception, approximately 5 g of material was taken from each canister for
chemical analysis. The samples were transferred to an active glove box with air
atmosphere in order to prepare a sample for analysis by x‐ray diffraction. Additional
photographs were taken for each sample using a digital camera and under natural
lighting. Examples of these photos are shown in Figure 3 and Figure 4.

Figure 3
Fuel residues from R12007‐007 in air atmosphere glove box.

Figure 4
Close up of residues in glass vial, showing metallic core.
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Under natural lighting, the fuel had a much darker, black color, which can indicate either
a dry higher uranium oxide (i.e. UO2+x ) uranium hydride. Traces of underlying metal
were also visible.
In order to fit samples into the sample holder, it was necessary to press bits of the
sample into smaller pieces, for example with tweezers. This action produced
considerable sparking, which can be seen in Figure 5 and Figure 6.

Figure 5
Initial sparking observed on fuel fragment.
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Figure 6
Considerable sparking observed on fuel residues.
This sparking behavior has previously been noted to occur when the thin (‐nm) oxide
film formed on uranium hydride powders is breached by mechanical agitation. This is an
indication that the previous treatment of the fuel at the Studsvik Hot Cell may not have
been completely successful at removing uranium hydride corrosion products from the
material. In order to minimize the risk for additional ignition and oxidation of the
sample, the remaining fragments were moved into an inert argon glove box for sample
preparation. However, since the bulk of these fragments were – visibly ‐ composed of
ductile, dense uranium metal, it was difficult to liberate smaller fractions of sample for
x‐ray diffraction. Of the liberated material, uranium oxide, hydrated uranium oxide, and
uranium hydride – though, conspicuously, no metal – were detected, and this work was
therefore paused until a more suitable method of diminution could be found and a more
representative sample obtained. Nevertheless, preliminary results from R12007‐007
obtained by this diminution method are shown in Figure 7, Figure 8, and Table 2.
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Figure 7
X‐ray diffraction pattern from R12007‐007.
Rietveld refinement was performed on the obtained pattern, using U4O9, Ianthanite,
uranium hydride, and α‐uranium metal as the modelled phases. Ianthanite is a mineral
phase which is known to result from contact of uranium oxide with water.

Figure 8
Quantification provided by Rietveld Analysis
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Table 2
Quantification provided by Rietveld Analysis.
Phase

Weight percent (%)

U4O9

61 %

Ianthanite

34 %

Uranium hydride (UH3)

4%

α‐uranium metal

<1 %

The majority of the liberated sample was composed of uranium oxide and Ianthanite.
Despite both the previous in cell treatment as well as the ignition which had previously
occurred in the air‐atmosphere glove box, a marginal quantity of uranium hydride (~4 %)
could still be measured in the sample. As less than 1 % of the sample corresponded to
uranium metal – which was otherwise visually assessed to be mostly metallic – the
obtained sample was not deemed to be representative of the whole, and thus the
obtained quantification at best reflects only the most superficial layers of the material.
2.1.2

Non‐Destructive Evaluation of Burnup

Approximately 5 g of metallic fuels from both R12007‐007 and R12007‐009 were set
aside for burnup determination by gamma spectrometry. These tests were performed
using a calibrated Ortec high purity germanium detector (HPGe) using the software
Gamma vision version 6.
The primary isotopes of interest were 134Cs (T1/2 = 2.1 yr.) and 137Cs (30.1 yr.), which
inventory in the fuel is a function of both the total burnup of the samples as well as the
time since discharge from reactor. As the age of the R1 fuel elements is >50 years, i.e.
>25 half‐lifes of 134Cs, the total activity in the fuel is negligible; several orders of
magnitude lower than 137Cs. By gamma spectrometry it is possible to calculate burnup
by measuring the activity of each isotope and comparing to the calculated ratio. Results
are presented in Figure 9.
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Figure 9
Cs and U activity ratios for R1 residues vs burnup.
Unfortunately, due to previous cell handling, the absolute activities and the Cs ratio was
found to be several orders of magnitude higher than expected, indicating that cross
contamination had occurred from irradiated material which had reached both a higher
burnup and deriving from a more recent discharge date, i.e. typical power reactor fuel.
These measurements were repeated for additional samples, and discontinued
thereafter.
In the absence of data regarding burnup, it was decided to use the sample with the
highest specific activity, which was R12007‐007 as per Table 1.
2.2

High‐Burnup UO2 Fuel

Permission was received from Vattenfall Nuclear Fuel to use approximately 40 mm of
rod 3V5‐Q13, a commercial fuel irradiated in Ringhals 3, a Swedish PWR, up to a rod
average burnup of 60 MWd/kgU. Extensive PIE, characterization, and other testing has
been performed on this rod through bilateral and multilateral projects, including a
detailed inventory analysis performed at the behest of SKB and which has been
published openly [5].
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Gamma scanning had previously been performed on this rod as part of a suite of
standard PIE. Burnup analysis was performed by comparison of 137Cs activities relative to
a reference rod for which detailed chemical dissolution burnup analysis had been
performed. 40 mm of samples were harvested from the rod from an axial elevation of
918‐958 mm, where a pellet average burnup of 63.5 MWd/kgU was indicated based
previous analysis [6]. The position of the harvested samples and the burnup analysis are
shown in Figure 10.

Figure 10
Burnup Analysis of Rod Q13 by Gamma Spectrometry, indicating region of sampling [6].
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3

Conversion, Pressing, and Sintering

3.1

Oxidation

All samples were oxidized in a hot cell, using a Carbolite Gero furnace. The furnace used
SiC heating elements, while treatment was conducted in an alumina work tube, with end
pieces to ensure atmosphere control (see Figure 11). Oxidation was performed at 600 ⁰C
using dry technical air.

Figure 11
Heat treatment furnace, with alumina tube, installed in Cell.
Oxidation of the metal‐origin fuel proceeded first in order to minimize the risk of
contamination of the materials by exposure to oxide fuel. Approximately 99.8 g of
residues from R12007‐007 were loaded into an alumina boat. XRD was performed
following oxidation, indicating the uniform presence of U3O8, as shown in Figure 20.
During oxidation, the regular 2‐4 mm metallic fragments were converted to a fine, black
powder. The sample mass increased from 99.8 g to 107.3 g, corresponding to a 7.5 %
increase. As the conversion of metal to U3O8 corresponds to a 17.9 % mass increase, the
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residues were inferred to be composed of approximately 40 % U/UH3 and 60 %
UO2/U3O8 before oxidation.
Following all treatments (including sintering), the metal samples were removed from the
cell and the oxide samples were introduced. As the oxide samples were composed of high
burnup UO2, firm pellet‐clad contact had been achieved during irradiation. In order to
ensure complete oxidation of the fuel, as well as limit residual fuel bonding to the clad,
the samples were compressed in a hydraulic press until the relief of pressure was noted,
effectively crushing the fuel into a powder. While not strictly impactful to the current
work, this relief was noted to occur at approximately 2 tons, as seen in Figure 12.

Figure 12
Crushing of high burnup UO2 fuel in hydraulic press.
After crushing the fuel, including cladding, it was loaded into an alumina boat for
oxidation at 600 °C. Similar to the metallic origin fuel, the larger fragments and pieces
were converted into a uniformly fine powder, as seen in Figure 13.
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Figure 13
High burnup UO2 fuel after oxidation at 600 °C.
As the bonding layer of high burnup UO2 and cladding often includes a layer of fuel‐clad
chemical interaction, a section of cladding was removed for examination by microscopy
to assess how much of the fuel periphery was retained by the cladding even after
oxidation. This was important as the fuel periphery contains fuel of very high burnup,
often 2‐3x the pellet average burnup. Extensive retention of this fuel by the cladding
would therefore tend to yield an overestimate of the fuel burnup if compared only to
gamma scanning. Analysis of the post‐oxidation LOM (see Figure 14) indicated that on
average the retained fuel thickness was only about 10 µm, which was deemed to not
appreciably affect the expected fuel average burnup. During conversion the fuel sample
mass increased from 20.37 to 21.13 g, corresponding to a 3.7 % mass increase relative to
a theoretical increase of 3.9 %, while XRD indicated monophasic U3O8.
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Figure 14
Post‐oxidation LOM of cladding.
3.2

Compaction

Following oxidation, samples of powder were mixed with 1 %wt Acrawax binder and
compacted into green pellets. Each pellet was compacted by the application of an
uniaxial load of 4.5 tons, corresponding to 560 MPa at 1 cm diameter. The pellet was
held at the desired pressure for approximately 5 minutes.
The dose rate of the oxidized metallic fuel was sufficiently so as to permit pressing by
hand in the Loading Hall (sv. Laddningshallen) behind the hot cell row (see Figure 15).
Each pellet was approximately 5 g in mass.
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Figure 15
Pressing of oxidized metal powders in the Loading Hall.
The masses of each green pellet were recorded for comparison after sintering and
reduction. The typical appearance of a green pellet is shown in Figure 16.
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Figure 16
Typical appearance of a green pellet after compaction.
Dose rates for oxidized UO2 powders were sufficiently high to require movement of the
press into the cell, whereafter all green pellets produced in this study were pressed in
hot cell. Due to the limited quantity of available UO2 material, green pellets of this
material used less mass (approximately 1.5 g) and were consequently shorter as seen in
Figure 17.

Figure 17
Typical appearance of high burnup oxides after compaction.
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For both materials, green pellet mechanical integrity was deemed acceptable for
continued sintering, though typical compaction defects such as pitting and chipping
were observed in nearly all cases. More serious defects such as end‐capping and axial or
transversal cracking were not observed in the green state [7].
3.3

Sintering

3.3.1

Metal Origin

The compacted green pellets were then subjected to differing heat treatments in
doublets, i.e. two pellets were prepared for each heat treatment. In each case, the
compact was heated in argon to a set temperature, held for four (4) hours, after which
the atmosphere was changed to 5 % hydrogen in argon, where the higher oxides were
reduced to near stoichiometric UO2.0. The samples were held at the heat treatment
temperature for 4 hours, or for 24 hours in the case of 600 ⁰C in order to ensure
reduction. After reduction, the samples were cooled down to room temperature in the
same 5 %‐H2/Ar atmosphere to prevent oxidation by gaseous impurities when above
room temperature.
The mass of each sample was recorded before and after sintering using an analog triple
beam balance scale. The accuracy of these measurements is on the order of a few tenths
of a gram, which is unfortunately of the same order of magnitude as the expected
individual mass change. Nevertheless, the average for all samples is consistent with the
expected values.
Table 3
Sintering of Irradiated Metal.
Sample
K600a
K600b
K800a
K800b
K1000a
K1000b
K1200a
K1200b
K1500a
K1500b

Before Weight

After weight

4.6
4.1
4.4
3.7
3.9
4.4
4.2
3.9
4.2
4.4
Average
Theoretical Reduction (U3O8 ‐> UO2)
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4.6
3.6
4.2
3.6
3.7
4.4
3.9
3.6
4.1
4.3

Mass Change
0.0 %
‐12.2 %
‐4.5 %
‐2.7 %
‐5.1 %
0.0 %
‐7.1 %
‐7.7 %
‐2.4 %
‐2.3 %
‐4.4 %
‐3.8 %
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During sintering, the pellets generally remained intact. However, severe defects were
often incurred. These defects ranged from uneven shrinkage, enhanced chipping, and
pronounced end capping. Partial and complete transversal cleavage and collapse was
observed in several samples which, together with end capping, indicate substantial
residual stresses were present in the material following compression. The relief of this
stress coupled with the material shrinkage induced by sintering and reduction are the
most likely causes of these defects. The condition of the metallic‐origin samples after
sintering is presented in Figure 18.
Despite these defects, the defects were judged to be largely superficial and not affecting
the chemical (i.e. crystallographic phase, oxygen stoichiometry) nor substantially the
physical (i.e. exposed surface area) condition of the samples. Therefore, for each
treatment doublet, one sample was used for analysis by XRD and chemical inventory
measurement by dissolution and ICP‐MS analysis, while the other was reserved for leach
testing. With respect to the latter test, where exposed surface area is known to be an
important parameter, the most intact of the two specimens was used, and all powder
intentionally excluded.
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600 °C

600 °C, 24 hours

800 °C

1000 °C

1200 °C
Figure 18
Condition of Metallic‐origin sample after sintering.
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3.3.2

High Burnup UO2 Origin

Each heat treatment was repeated for compacts deriving from high burnup UO2
material. The mass of each sample was recorded before and after heat treatment, while
a photograph was taken to show the pellet condition. The limitation imposed by the
triple beam balance were even more pronounced with the high burnup samples owing
to their smaller size, nevertheless the average mass decrease was consistent with
expectations, as seen in Table 4.
Table 4
Sintering of High Burnup Material.
Sample
Q600a
Q600b
Q60024a
Q60024b
Q800a
Q800b
Q1000a
Q1000b
Q1200a
Q1200b
Q1500a
Q1500b

Before Weight

After weight

1.7
1.9
1.4
1.75
1.9
1.85
1.85
1.85
1.75
1.65
1.8
2.1
Average
Theoretical Reduction (U3O8 ‐> UO2)

1.7
1.75
1.4
1.55
1.9
1.85
1.7
1.75
1.6
1.6
1.8
1.9

Mass Change
0.0 %
‐7.9 %
0.0 %
‐8.6 %
0.0 %
0.0 %
‐8.1 %
‐5.4 %
‐8.6 %
‐3.0 %
0.0 %
‐9.5 %
‐4.3 %
‐3.8 %

Visual inspection of the samples after sintering indicated a generally similar behavior
with respect to ceramic defects. Chipping, end‐capping, and in some cases radial and
axial cracking were observed, as seen in Figure 19. As with the metallic origin samples,
these defects were not deemed to affect the chemical nor significantly affect the
physical properties of the fuel, and they were used in subsequent testing. Additionally,
powder residues were explicitly rejected for use in subsequent leaching testing.
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600 °C

600 °C, 24 hours

800 °C

1000 °C

1200 °C
Figure 19
Condition of High Burnup samples after sintering.
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4

Chemical Analysis and Leaching Behavior

4.1

Chemical Analysis

Chemical analysis of the samples included crystallographic analysis using x‐ray
diffraction and inventory analysis by acid dissolution and isotopic analysis by ICP‐MS.
4.1.1

Crystallographic Analysis

A Panalytical X’Pert Powder 3 diffractometer with a Cu source was used for x‐ray
diffraction. Diffraction was performed at various stages in the treatment process, and
– in particular – after each heat treatment. A continuous scan between 10 ⁰‐100 ° was
used, with a scanning rate of 0.0012 ⁰/s, yielding a total scan length of approximately
21 hours.
The samples were prepared by loading of representative quantities of powder into an air
tight specimen holder, which in turn prevented spreading of sample contamination to
the environment. The total mass was limited to the dose of the sample, but generally
varied from as much as a few hundred mg to as little as 20 mg.

Figure 20
X‐ray diffraction results for R1 residues.
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Evaluation of the oxidized material indicated only U3O8. For all sintered and reduced
samples, only cubic UO2 was indicated. Rietveld refinement was performed on all
samples.
The Rietveld model included for all samples:


Shifted Chebyshev using the 1/x background correction with 5 coefficients,
as well as sample displacement correction



The zone between 10° and 15° 2θ was excluded from the model due to
background effects from the sample holder



For each crystallite phase, the scale factor was relaxed unit cell, and profile
(w Cagliotti parameter) were refined



For each crystallite phase, preferred orientation was modeleing using
spherical harmonics, while peak shape was modeled by a Cagliotii function
with U, V, W factors applied for asymmetry correction.



Crystallite Size and Strain was relaxed for all phases



A flat plate absorption correction was applied to handle background effects
induced by the specimen holder

The lattice parameter obtained by Rietveld refinement of each sample was used to
provide an indication of the inferred UO2+x in each sample as a result of the reduction.
This inference can be made based upon the known lattice contraction in UO2 which
occurs as additional oxygen atoms are accommodated into the matrix [8]. As the burnup
of the irradiated metal was rather low, the effects of burnup (i.e. the effects of soluble
and insoluble fission products) was ignored for the purpose of the refinement.

Figure 21
Lattice Parameter vs O/U Ratio in unirradiated UO2+X [8].
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In Figure 21, the relationship between O/U ratio and lattice parameter for unirradiated
UO2 is shown. The measured lattice parameters for the treated low burnup material is
also presented. All stoichiometry was found to vary between 2.00 and 2.07, with
samples reduced at 1200 ⁰C indicating stoichiometric UO2.00. A tabulation of the inferred
lattice parameters can be seen in Table 5, where data from converted high burnup
material is also presented.
Table 5
Inferred lattice parameters from Rietveld Refinement.
Reduction
Temperature
Nominal
600 ⁰C (4 hrs)

Converted R1
Lattice
Parameter (Å)
N/A
N/A

Converted R1
Inferred O/U
Ratio
N/A
N/A

Converted UO2
Lattice
Parameter (Å)
5.4799
5.455 (+ U3O8)

Converted UO2
Inferred O/U
Ratio
2.0
~2.44

600 ⁰C (24 hrs)
800 ⁰C (4 hrs)
1000 ⁰C (4 hrs)
1200 ⁰C (4 hrs)
1500 ⁰C (4 hrs)

5.466
5.469
5.469
5.471
5.466

2.07
2.03
2.02
2.00
2.06

5.456
5.462
5.461
5.461
5.457

~2.07
~2.00‐2.01
~2.00‐2.02
~2.00‐2.02
~2.06

Diffraction patterns for high burnup UO2 in its nominal state, as well as following various
stages of treatment are presented in Figure 22.
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Figure 22
Diffraction patterns for high burnup UO2 at various stages.
The high concentration of soluble fission products in the case of high burnup UO2 made
interpretation of the calculated lattice parameter more complicated. These soluble
fission products, as with additional oxygen, have the effect of decreasing the average
lattice spacing. In this case, a correction was introduced based upon the annealing
results reported by Une [9]. The fuel in its nominal state indicated a lattice parameter of
5.4799 by Rietveld – near but slightly higher than the reported values for high burnup
UO2. This may be the result of peripheral high burnup material remaining attached to
the cladding – yielding a slightly lower average sample burnup – or by the accumulation
of additional defects caused by self‐irradiation after base irradiation, or both.
For samples reduced between 800 ⁰C‐1200 ⁰C, the measured lattice parameters were
consistent with values reported by Une for annealed, reduced UO2 of approximately
63 MWd/kgU. For those samples reduced at 600 ⁰C (24 hours) and 1500 ⁰C, the
calculated lattice parameter indicated a reduction to UO2.07 and UO2.06, respectively. The
sample reduced at 600 ⁰C for only 4 hours indicated a rather incomplete reduction,
showing the presence of both U3O8 as well as cubic UO2, which indicated a stoichiometry
of UO2.44. These results together with reference data published by Une can be seen in
Figure 23.
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Figure 23
Measured lattice parameter vs inferred O/U ratio in high burnup material.
In both cases, the results of crystallographic analysis reveal a high degree of consistency
between both the metal and high burnup origin fuel samples.
4.1.2

Inventory Analysis

Fragments of the doublet samples were weighed and then dissolved for isotopic
inventory analysis by ICP‐MS.
A simplified dissolution method was used to determine the nuclide inventory in the fuel
samples. Each fuel sample was introduced into a glass flask, whereafter 90 ml of 8 M
HNO3 was added, followed by heating to 70 °C for at least 4 h. Evaporation of liquid as
well as other volatile elements was avoided by means of a water‐cooled reflux cooler
placed on top of the flask. The solution was then allowed to cool down and thereafter ‐
usually the following day ‐ 50 ml of 7M HCl were added to the solution for at least 2
more hours at 70 °C. All acids used were of purity grade Suprapure.
The dissolution samples were then diluted and analyzed by ICP‐MS with a 2‐point
calibration curve and quantification in the mass range between 82‐254amu.
The inventories were calculated and reported as micrograms of radionuclide of interest
per gram of 238U, i.e. (nX/238U).
Despite the higher burnup of the R1 residues relative to previously assessed material
[10], and the precautions taken in limiting exposure of the material to sources of
contamination during cell handling, inventory analysis of the metallic origin material
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proved difficult to achieve, with results ranging from at or near the detection limit, to
well above what might be expected and, therefore, likely deriving from cross‐
contamination during hot cell handling.
Analysis of the high burnup material proved much more successful. A nominal inventory
was obtained by dissolving and analyzing a sample of untreated fuel by the same
measurement method used for the treated samples. These results compare favorably
with calculated inventories using the ORIGEN code, generally falling within ±3 %.
Fragments of each sample were then taken following treatment, and dissolved and
analyzed by the same method, then normalized relative to the nominal concentration
measured in the reference sample. Each measurement is presented in Figure 24 as a
function of treatment temperature, though it bears mentioning that the measurement
reported at 624 ⁰C are in fact samples treated at 600 ⁰C for 24 hours. This was done
merely to provide an offset between data points to aid in interpretation. One sample
(90Sr, 1200 ⁰C) was found to increase in concentration by a factor of 3x relative to the
nominal value and was discarded on the presumption of cross‐contamination.

Figure 24
Change in inventory incurred by each sintering step, relative to the nominal inventory of
the untreated sample. *Note: Measurements reported 624⁰C are in fact samples treated
at 600⁰C for 24 hours. 624⁰C is indicated Only to assist in interpreting the results.
4.2

Leaching Behavior

An intact doublet sample was taken directly for leach testing following sintering. For
these tests, each pellet was leached under aerated conditions in glass flasks containing
250 ml of simplified groundwater (10:2 mM NaCl:NaHCO3). The experiments were
divided into 2 contact periods with a total cumulative leaching time of 1 month (1 and 3
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weeks). At the end of each contact period, the basket containing the fuel sample was
transferred into a new flask with fresh leaching solution. To investigate the leaching
behaviour of radionuclides of interest, liquid samples were extracted at the end of each
contact period and subsequently analysed by ICP‐MS to evaluate the concentration in
solution of atomic masses 82‐254. All samples were stored in 1 % HNO3 prior analysis.
The experimental uncertainty of the leaching data is estimated to be 5‐20 %.

FIgure 25
Cell photograph of sample in leaching basket (A), and in flasks during leach (B) and (C).
The results provided by leach testing are shown in Figure 26 metal‐origin fuels.
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A)

B)

C)

Figure 26
Fraction of inventory release for low burnup metal‐origin fuels for 238U (A), 237Np (B), and
239
Pu (C).
As seen in Figure 26, only the matrix elements of uranium, neptunium, and plutonium
are indicated in leaching results, this because a fission product inventory could not be
established by chemical dissolution owing to low burnup and cross contamination
during cell handling. Measurement of neptunium in the leaching solution at 1500 ⁰C
after only 7 days was below the instrument detection limit, ergo there is only a single
data point after 28 days. To aid in interpretation, the leaching results of the metal‐origin
material is plotted together with untreated high burnup UO2.
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The results of the leaching of high burnup material is presented in Figure 27. As seen,
data for Cs and Rb isotopes at 1500 °C have been removed as these were not found in
the pellet inventory during dissolution. Values for Mo and Tc at 1500 ⁰C should be taken
with caution pending additional characterization of solid residues found in dissolution
flasks.
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Figure 27
Fraction of inventory released into aqueous phase from high burnup material. Inventory
is based upon inventory analysis performed in 4.2.
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5

Discussion

Oxidation of metallic‐matrix and high burnup UO2‐matrix fuels indicate complete
conversion to U3O8. Furthermore, reduction back to UO2 can be achieved by adjusting
the reduction temperature and time. A comparison of the calculated O/U values
obtained for both metallic residues and high burnup UO2 indicate a high degree of
consistency based upon the applied heat treatment, regardless of burnup.
Fission product loss was minimal up to 600 ⁰C, with the bulk of the fission product
inventory being retained if prepared by heat treatment at this temperature. One
exception is iodine which was completely lost during initial oxidation. Isotopes of Cs
were retained by ~95 % at 600 ⁰C but only 30 % at 800 ⁰C, volatilizing and escaping
completely from the samples for heat treatments at higher temperatures. Rubidium as
well was found to be retained during 600 ⁰C, but progressively released at higher
temperatures, following the Cs trends closely.
Molybdenum is known to be sensitive to redox conditions, serving as a buffer by shifting
between insoluble ε‐precipitates and oxide phase [11] [12] [13]. Previous work by
Hiernaut et al. has established the tendency of Mo and Tc to be selectively depleted
from noble ε‐precipitates by oxidation to MoO3 and TcO2 whose boiling points are
significantly lower than their elemental counterparts [14]. In that study, Mo and Tc
were found to be released from the fuel by 80 % and 40 %, respectively, during rapid
oxidation up to 1627 ⁰C. The measured inventory of Tc and Mo was somewhat erratic,
which may indicate that these elements were being buffered between a soluble and
insoluble phase during heat treatments at various temperatures, while both were found
at or below detection limits – an indication that they may have been present as a
volatile oxide phase during sintering or that they had formed a noble metallic phase
which was not digested during inventory dissolution. The matrix soluble Sr and Np
oxides were generally retained in the fuel during treatment.
Undissolved residues were found during chemical dissolution, which were suspected to
derive from the noble precipitates discussed previously. Scanning electron microscopy
coupled with electron dispersive x‐ray spectroscopy was performed in order to ascertain
their chemical composition. The residues were thin and needle‐like, with a surface
indicating either a highly porous microstructure or a high density of bubbles on the
surface. The collected SEM images and EDS mapping are shown in Figure 28.
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Figure 28
SEM EDS of solid residues retrieved from dissolution vessel.
As seen in Figure 28, the needle residues were composed uniformly of zirconium, with
no traces of Mo, Tc, or U, indicating that these were the product of insoluble fragments
of cladding which had been carried along through processing.
While Cs was essentially completely retained in the fuel during low temperature
treatment at 600 ⁰C, it is clear from the leaching data that this retained Cs inventory is
converted into a largely instant release fraction, with nearly half the entire inventory
(~50 %) released into the aqueous phase after only 7 days, and the remainder released
by the end of 28 days. Rubidium follows a similar trend, with high inventory release for
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samples prepared at 600 ⁰C and 800 ⁰C. Leaching of Mo from the fuel is also elevated
relative to the reference case for all temperatures, while Tc shows slower leaching
kinetics when prepared above 800 ⁰C. For both metal‐origin and high burnup UO2 fuels,
the leaching rate of the fuel matrix (that is, actinides such as uranium, neptunium, and
plutonium), was found to be inferior when prepared at 600 ⁰C, while leaching was
generally comparable if prepared between 800 ⁰C‐1200 ⁰C.
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6

Conclusions

The results of this study indicate that non‐oxide fuels can be oxidized and
reduced back to stoichiometric UO2, with the final stoichiometry depending on
the temperature applied. The results also provide an indication of the effects
that heat treatment temperature have on fission product retention during
treatment, and fission product retention in the fuel during leaching with
simulated groundwater.
Based upon the results obtained, there exists a tradeoff between fission
product release during hot cell treatment and fission product release under
repository conditions featuring penetration of groundwater. Processing by low
temperature treatments (i.e. ≤600 ⁰C) will permit the retention of nearly the
entire solid fission product inventory (apart from iodine) in the fuel, though
material prepared under these conditions will experience a more rapid release
of fission products, and – to a lesser extent – the fuel matrix, into the
groundwater relative to commercial UO2 fuel during long term geological
disposal if barrier integrity is not maintained. Conversely, the application of
very high temperatures (≥1200 ⁰C) will cause the release of various fission
products with low boiling points (Cs, Rb, Mo, Tc, etc.) into the hot cell during
treatment, while the fuel matrix itself will be more resistant to groundwater
intrusion. If such a high temperature treatment is to be applied, a method
must be developed to ensure that the released radionuclides are captured and
stabilized by some other means to avoid uncontrolled contamination or
release from the hot cell environment. The choice of more moderate
temperatures (i.e. between 800 ⁰C‐1200 ⁰C) would seem to provide a balanced
solution: retaining many of the radionuclides within the fuel whilst also
providing a final product with similar leaching behavior relative to commercial
UO2 fuel. Nevertheless, the release of I and Cs during treatment will require
the development of a cold finger capture solution which can sequester these
radionuclides in‐situ so as to avoid uncontrolled contamination of the hot cell
environment or unintended release to the environment.
Together, these results provide essential data to help determine the ideal
processing parameters which should be used during the stabilization of low
burnup metallic fuel for disposal in a geological repository. Furthermore, the
results also offer insight into the performance of high burnup non‐oxide fuels
such as ATF and Gen‐IV candidate fuels like UN, UC, and U3Si2, if they were to
be integrated into an existing UO2‐based back end route by an oxidation and
reduction process.
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Upscaling of the Studsvik Small Scale Conversion Process
Abstract
During Phase 3 of Project BRKEBEINAR, full scale equipment which had
previously been designed [1] to accommodate the treatment of 10 tons of legacy
Norwegian irradiated uranium metal fuel was constructed and installed in a
radiological tent at the Studsvik Hot Cell Laboratory (HCL). Once installed, the
system underwent commissioning and stress testing using 30 kg of unirradiated
uranium metal with chemical, physical, and geometrical properties analogous to
the Norwegian inventory.
These tests have demonstrated the practicability of each step of the SSSC process.
Oxidation of uranium metal was performed in several stages, reaching a
maximum throughput of ~25 kg/day in the current design, with suggestions for
further increases in production being offered. Blending with lubrication and
pressing of the oxidized material was also demonstrated, reaching a production of
~2 kg/hr. Improvements in pressing have also been recommended by way of
external lubrication, et alia. Sintering of larger batches of pellets (approximately
6 kg U3O8 over a 3 day treatment) has also been performed, the results of which
have indicated that improvements in furnace leak tightness will be required to
ensure complete reduction to UO2.00, if this is deemed to be required by IFE-NND.
During phase 3, essential experience in the individual steps of the SSSC process
has been accumulated at scale, including handling, oxidation, blending, pressing,
and sintering/heat treatment of several whole segments and tens of kgs of oxidized
powder. This in turn has led to a marked reduction in the process uncertainties and
has offered key insight into how the process can be improved and successfully
implemented as it transitions to the ton scale.
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1

Introduction

The Studsvik Small Scale Conversion (SSSC) process has been developed in
successive stages, beginning with a Pre-Study to scope out the process parameters
and demonstrate the ability of the process to stabilize problematic legacy uranium
spent fuel [2]. Based on the experience of the Pre-Study, a follow-up was
commissioned aimed towards the design of the equipment necessary to implement
the SSSC process in the Hot Cell at the HM Facility on the Studsvik site [1].
Following this, a third study was commissioned to continue the development of
the SSSC process. A sub-project has previously been reported, focusing on
assessing the impact of processing parameters on fission product retention during
treatment and leaching stability under repository conditions during exposure to
simulated groundwater [3]. This, in turn, has provided valuable input data to the
current work.
In this report, the upscaling of the equipment, as developed according to the
specifications found in Appendix A, and the demonstration of its functionality will
be reported in summary. A detailed technical summary of each equipment is
provided in Appendix B.
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2

Preparation and Installation

Based on the designs developed previously [1], suitable suppliers and subsuppliers were identified, offers for equipment collected, and purchases executed
to enable construction of the SSSC equipment. A complete inventory of
equipment and components purchased during the Preparation phase can be found
in Appendix C.
As many items required custom fabrication and/or had a manufacturing lead time
of several months, almost all purchases were made prior to completion of Phase 2
[3], with the consequence that equipment specifications tend to be broad and
flexible, with wider ranges and conditions for operation than may ultimately be
necessary based upon the results obtained in Phase 2. This necessity may result in
additional issues with respect to requirements, limitations, and reliability than
might be strictly necessary based upon the final processing parameters which are
stipulated for the Norwegian inventory. These aspects will be more completely
developed in later sections.
All equipment was either designed and constructed based upon internal design
blue prints (Appendix D) or adapted after purchase of a commercial alternative.
These adaptations include both physical modification as well as electrical
adaptations in advance of installation into the hot cell environment.
The following sections will detail the planning and build up of:


the radiological enclosure



the oxidation system – including stages 1 and 2 – which form the heart
of the metal conversion step



the powder blending equipment which provides for powder
homogenization



the pressing equipment which provides for powder consolidation and
the production of green compacts



and the sintering furnace which provides for heat treatment and
reduction of green compacts.

2.1

Radiological Enclosure

A radiological enclosure (hereafter, “tent,” Figure 1) was constructed to house the
treatment equipment in available space within the Studsvik Hot Cell Facility. The
dimensions of the tent are consistent with the available space found within the
HM facility. The purpose of the enclosure was to eliminate the risk of unintended
contamination of the HCL facility by powder and dust produced during treatment.
This location was selected owing to the need for all chemical or physical
conversion processes to be performed at a nuclear facility such as HCL. An
intermediate step-over was included, where change-out and respirator were
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provided to the operator for activities requiring entrance into the tent, i.e. loading,
unloading, service, etc.

Figure 1
Cross-section of radiological enclosure.

The tent was kept at under pressure, with ultimate ventilation of about 1000 L/s. A
pre-filter and a double HEPA filter was applied to the exhaust to ensure retention
of all particulates created during treatment.
2.2

Transportation of Metallic Uranium

34 kg of metallic uranium (Figure 2) was purchased and transported from
Chalmers Tekniska Högskolan to the Studsvik site. The rods consisted of
12 x 2.8 kg segments of natural uranium, each approximately 30 cm long and
2.54 cm in diameter, consistent with irradiated legacy Norwegian material.
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Figure 2
Unirradiated metallic uranium segment.

2.3

Oxidation Oven 1

The primary oxidation oven (referred to as oxidation oven 1, (see Figure 3) was
designed such that entire segments of 30 cm x 2.54 cm metal rods could be loaded
into the furnace at operating temperature. Once inserted, the rods would be heated
and retained in the hot zone by a perforated steel drum (Figure 2), itself designed
to hold a maximum of about 50 kg of metal at any one time. A perforation size
and pitch were estimated based upon static oxidation tests performed previously
[2]. Nevertheless, the assembly was designed with internal gearing (Figure 3) such
that the drum and perforation could be changed if initial testing showed it to be
unsatisfactory. This gave the system flexibility during the design phase, but also
introduced reliability issues owing to the need for gearing which could withstand
high temperatures. Ceramic gears were chosen due to their thermal resistance,
though prolonged periods of use led to their gradual consumption thus
replacement. It is therefore recommended that – once a suitable perforation size
and pitch has been identified – the oven should be reconstructed with external,
metallic bearings, thereby locking the design and increasing reliability.
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Figure 3
Oven 1 on receipt (A), perforated steel drum (B) in stand (C), and the entire Oven furnace
assembled and installed in the radiological enclosure (D).

Initial testing of Oven 1 included unloaded heating up to 700 ⁰C, loaded heating
with iron, and – finally, loaded heating with approximately 30 kg of metallic
tungsten rods with similar dimensions and physical properties to metallic uranium.
In all tests, the oven system responded well and a stable temperature could be
generated, although the effect of very large masses (>25 kg) rotating in the oven
was noted to cause significant vibration and increased wear on the system. Future
tests were therefore limited to 25 kg, whereas reinforcement could be provided in
order to increase loading, if desired.
An important safety aspect with respect to Oven 1 was the ability to switch over
from oxidizing to inert environment in the event of temperature excursion. A
series of tests were performed testing different argon flow rates, and measuring
time to reach <1 % O2, sufficient to give a power reduction of 20x relative to air,
or 100x relative to pure O2. A blowdown flow rate of 500 L/min Ar was chosen as
this resulted in an oxygen suppression of a factor of 10x within 1 minute, as seen
in Figure 4.
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Figure 4
Oxygen suppression using a blowdown flow rate of 500 L/min.

Owing to a lack of suitable analog, it was not possible to test the oxide spalling
effect of uranium oxidation prior to installation in the radiological enclosure.
2.4

Oxidation Oven 2

The oxidation reaction provided by Oven 1 was expected to produce a mixture of
oxide and metal, as was noted in previous studies. A secondary oxidation oven
(Figure 5:A) was therefore constructed in order to catch all spalled material
flowing through oven 1, and continue oxidation to ensure removal of all metallic
residues. A 6-stage split hinge furnace was selected, with an auger screw installed
to propel smaller amounts of material through the oven, where it could be
oxidized at higher temperatures (>600 ⁰C) before collection and further
processing. Functionality of the furnace and auger was tested initially using ZnO
powder (Figure 5:B) prior to installation in the radiological enclosure,
demonstrating satisfactory temperature stability across all furnace zones. The
rotational speed of the screw was tunable by adjustment of the electric driver
motor, though an initial speed was chosen such that a powder residence time of
2 hours in Oven 2 could be reached.
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Figure 5
Ovens 1 (left) and 2 (right) coupled together in series (A), and ZnO powder collected at the exit of
the auger screw (B).

2.5

Blending and Pressing

A pharmaceutical grade blender (Figure 6) was used in order to provide the dual
function of blending in internal lubrication such as stearic acid, as well as offering
the possibility of homogenizing different batches of Norwegian fuel to provide a
more even average burnup profile.

Protected

7 (28)

STUDSVIK/N-21/064
2021-07-01

Figure 6
Blending equipment upon receipt.

Preparation of this instrument was largely limited to modifying the electrical
construction, although tests were performed to ensure functionality before
installation within the radiological enclosure. Blending of various materials was
tested, though the blending of blue dye and aquarium sand (Figure 7) is perhaps
the most illustrative.
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Figure 7
Testing of blender using mixture of blue dye and aquarium sand at different stages, in beginning
(A) through to fully blended (D).

With functionality confirmed, the blender was ready to be moved into the
radiological enclosure.
A mechanical press (LFA, DTP Tablet Press) was acquired and modified in
parallel to provide for compaction after blending. Tests on the pellet press were
performed in parallel, using a variety of surrogate materials such as ZnO, CeO2,
iron, and powdered sugar (see Figure 8), among others. Flowability of the
different materials varied widely, with the interesting observation that – of all the
surrogates – powdered sugar provided pellets of the best quality.
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Figure 8
Sugar tablets produced by pellet press.

Vibration - initially in the form of mechanical tapping, but ultimately in the form
of an electric vibrator - was used on the intake funnel in order to improve
flowability.
With functionality confirmed, the press was ready to be moved into the
radiological enclosure.
2.6

Sintering Oven

The sintering oven was designed in order to be able to be run at any temperature
between 600-1500 ⁰C, the range of temperatures which had previously been used
for sintering and reduction tests [2] [3].
The breadth of this temperature range had implications on which materials could
be used within the furnace. For example, in order to reach 1500 ⁰C under reducing
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conditions, Kanthal MoSi2 heating elements were deemed the most appropriate,
which in turn excluded the use of Mo-bearing Mo or TZM sintering crucibles in
favor of alumina. The use of alumina, in turn, limited the rate of heating and
cooling to a maximum of about 1-2 ⁰C/min to exclude the possibility of thermal
stresses leading to mechanical failure, thereby adding significant time to the
sintering regime, e.g. around 40 hours of a 54 hour treatment (75 %) was required
for heating and cooling cycles.
Nevertheless, verification of the oven functionality was performed by unloaded
heating of the alumina crucibles in various atmospheres. Issues were encountered
early in the demonstration process owing to the tendency of the chamber to leak in
oxygen. This resulted in additional efforts to re-seal the chamber, including
application of high temperature sealant, installing additional insulation, etc. With
these efforts, it was possible to reduce oxygen concentration in the oven to about
0.2 %, which was considered sufficient to provide for reduction when using 5 %
H2 in N2 formier gas.
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3

Demonstration

In section the demonstration of the SSSC equipment performed is presented.
3.1

Oxidation

Oxidation parameters were tuned first by oxidizing individual segments and
adjusting temperature and flow rate. A bar of tungsten was added in order to
simulate the effect of mechanical fretting of multiple segments without adding the
energy potential of additional uranium. A temperature goal of 500-600 ⁰C was
decided for the oxidation. A final flow rate of approximately 2 L/min O2 was
decided based on the power of the furnace required to hold the oven temperature
stable at 500 ⁰C, namely about 2-3 kW.
As seen in Eq. 1, the oxidation reaction releases 4 MJ/mol of reactant, translating
1 MJ/mol of reactant O2. As a flow rate of 2 L/min O2 corresponds to
approximately 1.5 mmol/s O2, this flow rate was expected to result in an energy
release roughly equivalent to the output of the furnace assuming 100 % uptake of
available oxygen. It would also result in the conversion of about 16 g/min
(1 kg/hr) of uranium metal. Nevertheless, sensitivity was tested by increasing the
flow rate up to 4-6 L/min during certain operation periods.
3𝑈

4𝑂 → 𝑈 𝑂 ,

∆𝐺

4 𝑀𝐽/𝑚𝑜𝑙

(Eq. 1)

During initial tests, oven 1 was run separately with a glass collection vessel placed
directly underneath the oven to catch all oxidized material. This collection vessel
was placed on a digital scale (Kern, DE35K) to provide online monitoring. During
low temperature oxidation (T<300 ⁰C), pronounced sparking was observed
(Figure 9) through the bottom penetration. This was taken as evidence that
spalling of metallic or partly metallic particles was occurring, which afterwards
were combusting during transport from the drum to the collection vessel,
essentially confirming functionality of the system design.
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Figure 9
Combustion of spalled particle during collection.

This phenomenon was only observed during low temperature treatment, however.
As temperatures in the oven exceeded 300 ⁰C, the phenomenon essentially ceased
to be observed, which was taken to indicate that this combustion process was
occurring instead within the furnace.
Samples of powder taken during and after these tests indicated complete
conversion to a fine, black (Figure 10) U3O8 powder, as measured by x-ray
diffraction.
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Figure 10
Powder collected following oxidation.

Once the desired conditions had been dialed in to satisfaction, additional segments
of uranium were added to test controllability with increased charge. During these
tests it was noted that additional segments resulted in an approximately linear
increase in the oxidation rate, indicating the setup had reached a surface-area
controlled condition in terms of reaction speed of about 3 g/min/segment, with
this production rate decreasing gradually as the segment is consumed. Increases
in oxygen flow rate above 2 L/min O2 resulted in only slight increases in
productivity, consistent with previous work on uranium oxidation kinetics in
which exposed surface area and temperature were found to dominate [4].
3.1.1

Full Scale Oxidation

Based upon the convergence of several parameters, including oven drum weight
capacity, furnace power vs heat release due to uranium combustion, and the metal
consumption rate per rod, a final heating test was decided based upon the loading
of approximately 24.5 kg of uranium metal, using 7 fresh rods (19.7 kg) and about
5 kg of partially oxidized segments from previous tests. This test was considered
the final phase of the demonstration, showing that the process could be scaled up
and safely controlled to achieve stable oxidation at production levels.
The final demonstration began with loading of the additional uranium segments
and heating up to 500 ⁰C without air flow. Despite the lack of air flow, oxidized
powder was still produced, albeit at a reduced rate, corresponding to about
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1 g/min/segment, indicating that some amount of air was leaking into the system,
but not enough to produce a significant amount of heat or affect system
controllability. XRD analysis of this powder confirmed the uniform presence of
U3O8.
Once the set temperature was reached, the oxygen flow was increased, resulting in
a marked increase in the sample temperature (see Figure 11). The oxygen flow
rate was modified in steps, between approximately 0-3 lpm to keep the sample
temperature between 525-575 ⁰C, with the flow completely suspended if
temperature exceeded 575 ⁰C. During this time, all heat in the system was
provided by combustion, as the furnace output was essentially zero. Due the large
amount of thermal inertia in the system (25 kg uranium metal, 50 kg steel, ceramic
inserts, etc.) the temperature fluctuations were generally very slow, with cycle
lengths on the order of 30 min. This was repeated for about 4 cycles before
satisfying that the system was in a controllable state and shutting down for the
night. The oxygen flow was throttled, and the system cooled down. Measurement
of the produced powder indicated a total of about 5 kg (of 24.5) had been
produced, indicating a production rate of 3 g/min/segment, consistent with
previous trials.

Figure 11
Initialization of full-scale oxidation with drum temperature, furnace temperature, and furnace
output during the treatment.

Due to the time required to heat the system up (-3 hours) and cool it down
(8 hours), it was decided to perform a single long oxidation test using a shift
schedule using the residual metal which had yet to be oxidized from the
initialization test – this is because no more uranium metal was available for
testing.
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Long testing followed a similar protocol as the initialization test, i.e. heating
without oxygen flow, followed by toggling of the flow between 1-3 lpm to keep
the system temperature cycling within the desired setpoints (Figure 12).

Figure 12
24-hour oxidation at full load.

Oven 1 was coupled into oven 2, and the auger screw was used to transport the
oxidized material to a collection vessel, albeit no heat treatment was provided in
this stage as all previous XRD indicated a uniform product of U3O8 from oven 1.
Periodic sampling was performed by switching out and weight the collection
vessel (Figure 13), and a production rate was calculated based upon the number of
fresh rods inserted before initialization. As seen in Figure 12, the system
maintained a production of 3 g/min/segment for the first few hours of production,
which gradually decays as the segments are consumed, before diminishing to
about 1 g/min/segment after 10 hours, at which time about 75 % of the material
had been oxidized. At about this time, the oxygen was gradually increased to 4, 6,
and ultimately 8 lpm O2 at about 13 hours, after which no further material was
observed to be produced. Small amounts of additional heat was produced in the
furnace over the next 1-2 hours, after which the oven temperature and output
power reached a stable condition, and no other visual or thermal indications of
oxidation could be seen.
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Figure 13
Typical oxidation product collected at the exit of oven 2.

Following the conclusion of this test, the oven was opened and thoroughly cleaned
to estimate the total quantity of discharged uranium oxide powder. Of the 34 kg of
uranium metal inserted, 38.52 kg were recovered. As XRD (Figure 14) indicated
the presence of, to varying degrees, U3O8 and UO3 only, an estimated oxygen
stoichiometry of the product can be expected within the range of UO2.6-2.75 leading
to an expected mass range of 39.7- 40.3 kg. As no metallic uranium could be
recovered from the oven to explain the discrepancy, it is inferred that this
1.2-1.8 kg (3-5 % mass defect) has been coated onto the internal surface as a fine
powder which was not possible to completely recover.
Radiological evaluation of the enclosure and surrounding did not yield an
appreciable quantity of uranium, indicating the oven system was rather tight.
Nevertheless, future iterations and/or modifications of the design should be
adjusted to ensure confinement of as-much-material-as-can-be-achieved in the
space between the drum and the funnel on its way to Oven 2 in order to prevent
unnecessary contamination.
Having achieved the objectives, no further tests were conducted within Oven 1
and Oven 2.
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Figure 14
Typical Rietveld refinement pattern of oxidized uranium metal.

3.2

Blending and Pressing

Following confirmation of functionality, the major fraction of oxidized powder,
i.e. ~32 kg, were loaded into the blending equipment together with 320 g of
stearic acid. These were then blended for about 2 hours by which time all material
was visually homogenized, consisting of fine particles of similar characteristics to
the starting oxide powder.
The mixed powder flowed easily from the mixer into a 20 L container used for
interim storage between steps.
Demonstration of the pressing equipment focused first on assessing pellet
mechanical integrity, and secondly on assessing powder flowability and
feedabililty.
Initial tests were performed on 120 g of oxidized powder mixed manually with
zinc stearate as binder/ internal lubricant. The resultant 5 mm tall x 10 mm
diameter pellets (Figure 15) displayed good integrity during handling, far superior
to those produced by hydraulic press in previous studies [2] [3].
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Figure 15
Initial batch of pressed pellets.

A larger batch was then prepared using approximately 2.6 kg mixed manually
with stearic acid, then loaded into the pressing funnel chamber. Poor flowability
was encountered during this test, inferred to be caused either by poor mixing or
due to the weight of the loaded material restricting movement, or both. Manual
agitation of the powder by low frequency hammering generally resolved these
difficulties, however, and pellets of acceptable integrity were produced. After this,
subsequent tests used an electrical vibrator to provide satisfactory flow. However,
after these tests it was necessary to perform a service of the press as some
mechanical components were found to be susceptible to wear due to tramp powder
gliding between them. Owing to this, it was decided that the final model should
feature external lubrication by, for example, stearic acid suspension, in order to
promote cleaning and lubrication of the tools during long pressing campaigns.
Such commercial options were identified during the course of the project (Korsch
XP1, Medelpharm Styl’One Nano) and it is recommended that such a solution be
implemented for future testing and production campaigns.
After cleaning and service of the press, it was decided to press approximately 6 kg
of the 32 kg powder produced by the full scale blending campaign, where the
remainder could be used for future tests using a more robust and reliable pressing
system. The use of vibration provided for good flowability during this large-scale
testing, and the first 4 kg were produced without incident. Increased mechanical
wear was observed during the latter 2 kg, with a general decline in fill, pellet
integrity, and irregular size/geometry, reinforcing the need for external lubrication
for larger campaigns. Nevertheless, 5.9 kg of green compacts of acceptable quality
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were produced in about 1 hour and loaded into sintering boats (Figure 16) before
work with the press was discontinued, having demonstrated upscaling of the
process and provided key experience for moving forward.

Figure 16
6 kg of green compacts loaded into sintering boats.

3.3

Sintering

The sintering oven was designed in order to be able to be run at any temperature
between 600-1500 ⁰C, the range of temperatures which had previously been used
for sintering and reduction tests [2] [3].
Based upon the results of [3] and the difficulties encountered in ensuring leak
tightness in the oven, it was decided to run sintering and reduction at scale with a
peak temperature of 1200 ⁰C. A simulation of the sintering and reduction was
performed using a Linseis PT1600 Simultaneous Thermal Analyzer (STA) which
can monitor mass change during thermal treatment. For this test, a single pellet
produced by the pressing equipment was loaded into an alumina crucible and
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subjected to the sintering and reduction conditions (albeit with faster heating and
cooling rates) planned to be used in the sintering oven. In Figure 17, it can be
observed that binder (zinc stearate) bakeout occurred during an approximately 47minute period, completing once the sample reached 515 ⁰C. The sample was then
held at 1200 ⁰C under argon for 4 hours, whereafter the atmosphere was switched
to 5 % H2 in Ar (Varigon) for an additional 4 hours. Under these conditions,
reduction was completed in about 25 minutes, where 66 mL/gU3O8 varigon (3.3
mL H2/gU3O8) reduced 1.5 by Fel! Hittar inte referenskälla., indicating a 70 %
efficiency of H2 in reducing the higher oxide.

Figure 17
Sintering and reduction simulation by STA.
𝑈𝑂

2𝐻 → 3𝑈𝑂

2𝐻 𝑂

(Eq. 2)

This sample was carried over into testing for leaching stability.
A series of sintering tests were performed at large scale during the demonstration
phase. Due to the sensitivity of aluminum oxide to thermal shock, each test
consisted of heating in nitrogen gas at 2 ⁰C/min, up to the pre-set sintering
temperature, which was held for 10 hours before the process gas was switched to
Formier 5 % H2 in N2. The set temperature was held for an additional 4 hours
before a cooling cycle of 0.3-2 ⁰C/min was initiated, with Formier flow held until
the samples cooled to about 100 ⁰C to maintain stoichiometry. In these tests, a set
temperature of either 800 ⁰C or 1200 ⁰C was used, leading to sintering times
between 40-54 hours. Process gas flow rates varied between 20-32 lpm.
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Crucibles were loaded at different axial elevations in the furnace to test
homogeneity of the process gas during reduction.
The first test was performed at 1200 ⁰C, following the simulated sintering test. The
results of this test were mixed, as pellets stacked in the top had been reduced to
powder, while those placed at the bottom were largely intact. Those placed in
between were a mixture of the two. XRD was performed on the products, with the
results from the lower section presented in Figure 18 whilst those from the upper
section are shown in Figure 19.

Figure 18
XRD on residues retrieved from the furnace lower section.

Figure 19
XRD on residues retrieved from the furnace upper section.

The results of XRD offered insight into the cause of the sintering failure, as the
material retrieved from the upper section is composed of nearly completely
unreduced U3O8, while that retrieved from the lower section is composed of a
minor fraction of well-reduced UO2.00 (Å = 5.472) as well as major fractions of
U3O7 and U4O9. These results were taken as indication that – despite the efforts to
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seal the furnace following the gas leak tests conducted previously – significant inleakage was incurred during the heat treatment, causing the formier gas to be
ineffective and even re-oxidizing previously reduced material.
Following this, a pronounced effort was made to more completely seal the furnace
and ensure leak tightness. Once these methods were exhausted a final test was
made. For this test, a sintering temperature of 800 ⁰C was used in an effort to
decrease the thermal expansion and minimize leaking in the chamber. Four
sintering boats were loaded with 500g each of pellets and placed in 4 different
regions of the furnace.
This more extensive effort paid dividends: of the 4 separate layers of pellets which
were prepared, the bottom two had pellets composed extensively of brown, quasidense compacts. The upper layers contained, however, fractions of mostly dark
grey with brown compacts interspersed. Brown being characteristic of well
reduced, stoichiometric UO2.00. Samples from each zone were taken, and x-ray
diffraction performed on the brownest material from the bottom and the greyest
material on the top in order to estimate the range of stoichiometries obtained. The
result of diffraction and quantification are presented in Figure 21Figure 20 and
Figure 21 for the residues from the bottom, i.e. mostly brown, and from the top,
i.e. mostly grey, respectively.

Figure 20
XRD on residues retrieved from the furnace bottom, “most brown”.
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Figure 21
XRD on residues retrieved from the furnace top, “mostly grey”.

A mostly uraninite, cubic UO2 phase was identified for both phases, though a
secondary higher oxide was detected for both to varying degrees. The brown
material was inferred to consist of UO2.01 (Å=5.470) with a minor fraction of
U3O8, leading to an overall stoichiometry of UO2.05, while the greyish material
was inferred to consist of UO2.09 with a minor fraction of U3O7, yielding an overall
stoichiometry of UO2.16.
These results confirm that sintering and reduction can be implemented in large
scale within equipment which could be installed in HM. They also emphasize the
importance of leak-tightness, especially during the reduction and cooling phase
where the pellets require an oxygen-free atmosphere to reduce completely as well
as to avoid re-oxidation. The efforts at improving leak-tightness resulted in pellets
of adequate purity in certain sections, but it is considered that a separate system
should be developed to ensure that a higher purity can be reached. The design of
such a system would be aided by a more well developed processing range,
although already a reduction in maximum temperature from 1500 ⁰C down to
800-1200 ⁰C offers a significant increase in the available choices of furnace and
material combinations. The ability to opt for Mo/TZM sintering crucibles alone
offers a significant streamline of this process step between 50-70 % owing to
faster thermal transients.
3.4

Leaching

The pellet produced from the sintering simulation (NKB 1200) was carried over
into a leaching experiment to assess the back-end stability of the converted
material. The sample was exposed to simulated groundwater, and exposed for 7
and 28 days, respectively, with aliquots of the leaching liquid taken at the end of
each exposure period. From this, the fraction of uranium of in the aqueous phase
can be calculated based upon the mass of sample undergoing leaching.
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Remarkably, the leaching performance of the pellet produced in this stage of the
project is considerably better (see Figure 22, NKB1200) than any pellet produced
during the previous studies, and it is rather on par with the unirradiated
commercial quality pellet analyzed.

Figure 22
Cumulative leaching of NKB 1200, with samples produced in previous study [2].

Analysis of the pellet surface indicated a uniform UO2 crystal structure, with
lattice parameter 5.467, indicating a surface stoichiometry of UO2.04 formed after
28 days of aerated groundwater exposure.
Given that the sintering parameters were identical, this improved performance can
likely be inferred to be due to the use of a mechanical rotary press compared to the
hydraulic press used during the pre-study. In addition to having a similar
mechanism of action as commercial pellet manufacturing, the use of a rotary press
offers a generally more even application and equilibration of force during the
pressing cycle. These result in superior green compacts and, naturally, pellets of
improved sintered quality. These results provide a strong indication that continued
improvement in pellet manufacturing can offer significant advantages in
improving back end material stability.
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4

Conclusions

A radiological enclosure was installed at the Studsvik HCL to exclude the
possibility of contamination or other airborne particle release during
demonstration of the SSSC equipment. The necessary equipment was ordered,
constructed, modified, and adapted during the course of the pilot project, with
functionality of each stage being confirmed before installation and testing within
the radiological enclosure. 32 kg of metallic uranium composed of unirradiated
legacy Norwegian material (and therefore consistent with the size, shape, and
chemical purity of the irradiated legacy Norwegian material) was transported from
interim storage at Chalmers Tekniska Högskolan to Studsvik Nuclear AB. The
SSSC process was then demonstrated on this material, with significant operational
experience and lessons-learned during the process, aiding the continued
refinement of the process.
Oxidation was performed on 34 kg of unirradiated material, with a 25 kg batch
size safely demonstrated during a 24-hour period, yielding a production rate of
just over 1 kg/hr, or about 3 g/rod/min, during this test. Operating this production
on a continuous basis would permit the oxidation and stabilization of the entire
10-ton Norwegian inventory within a period of about 400 working days. Larger
production rates could readily be achieved by the addition of active cooling (to
remove process heat), reinforcement of the drum to accommodate more metal
mass, and further optimization of material loading patterns to ensure continuous
access to fresh material. Such improvements could be expected to provide for a
production rate at least double that which was obtained in the Pilot scale.
Blending and pressing were also successfully implemented, with the blender
especially requiring few if any modifications for adequate function at production
scale. Pressing provided green compacts of good mechanical integrity and which
were well suited to handling, loading, and other actions to be performed in bulk
during production, confirming that this mechanism of action is desirable for full
scale use. Reliability issues were encountered with the pressing tool which
indicate a different model which can provide external lubrication of the die,
punch, and other moving parts in contact with powder in order to prevent undue
mechanical wear or production stops. Suitable alternatives have been identified.
Sintering was performed on the kg scale and have demonstrated the importance of
ensuring leak tightness with respect to the reduction and cooling periods of
treatment. As the results of other project stage have narrowed the temperature
range of interest to a maximum of 1200 ⁰C [3] (rather than the initial target of
1500 ⁰C) it is recommended that an alternate, leak tight setup be used instead. A
furnace compatible with Mo/TZM sintering boats is also desirable in order to
facilitate faster thermal ramp rates during heating and cooling, providing a
significant reduction in processing time.
The leaching results on the converted and sintered material demonstrated a
leaching stability superior to the samples produced during earlier studies [2], and
on par with commercial grade UO2 pellets, demonstrating the significant process
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improvements which have been obtained as the SSSC process has been further
refined.
With these results, the demonstration of the SSSC process has been completed at
the pilot scale. Updates to the equipment design based upon the project lessons
learned can be found in Appendix E. The process is deemed to be ready to be
installed in the HM hot cell facility - pursuant to the identified process
improvements – and employed for the stabilization of the Norwegian irradiated
metallic inventory.
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Appendix A
BRKEBEINAR URS Produktutveckling 2021-05-30
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Komponent
Ugn 1 - Oxidationsugn
med Tumlare
Ugn 1

Specifikation

Effekt:
Max temp.:
Temperaturnoggrannhet
(mätning + reglering):
Laddningskapacitet
tumlare:
Varvtal tumlare:
Vägning:
Produktivitet:
Atmosfär:
Övertemperaturskydd:
Spjäll för nödblåsning:
Nödblåsningsfilter:

Ugn 2 Efteroxidationsugn och
Pulvertransportör
Ugn 2

Effekt:
Max temp.:
Temperaturnoggrannhet,
(mätning + reglering):
Produktivitet:
Varvtal oxidationsskruv:
”Portionsstorlek”
i oxidationsskruv:
Atmosfär:
Övertemperaturskydd:

Pulvertransportör

Anpassning för Lyftram
till Ugn 1 och Ugn 2

Appendix A1

Processfilter:
Transportkapacitet:
Varvtal transportskruv:

Uppfyllt
Ja/Nej

10 kW
850°C
500°C vid 100 L/min gasflöde

Ja
Ja
Ja

± 5°C

Ja

0-50 kg
0-60 rpm
0-2000 kg, relativt mätfel ±1.0 kg
24-120 kg/dygn
Syrgas, 0-100 L/min.
Inert gas, 0-400 L/min.
Fristående termoelement som slår av värmare
samt växlar till inert atmosfär med forcerat flöde
Öppningstryck max 0.1 bar
Filtreringsgrad ca 50 µm

Ja (1)
Ja
Ja
Ja (2)
Ja
Ja

10 kW
1300°C
700°C vid 100 L/min gasflöde

Ja
Ja
Ja

± 5°C
24-120 kg/dygn, anpassas till produktionen i Ugn 1
0.15-0.65 rpm

Ja
Ja (4)
Ja

ca 100 g
Syrgas, 0-100 L/min.
Inert gas, ca 0-100 L/min. (delflöde från ugn 1)
Fristående termoelement som slår av värmare
samt växlar till inert atmosfär med forcerat flöde
(samma som Ugn 1)
Filtreringsgrad ca 50 µm
240-1200 kg/dygn
1.5-6.5 rpm

Ja (5)
Ja
Ja

Endast för att verifiera skruvens funktion
Ugnarna ska vara förberedda för montage i en framtida lyftram enligt koncept
från SSSC

Ja
Ja (3)
Ja

Ja
Ja
E.T
E.T

Ja

STUDSVIK/N-21/064

Komponent
Kutsmodul – Pulverblandare och Kutspress
Pulverblandare

Kutspress

Anpassning för stativ
med höj-/sänkbar arm
samt rälssystem
Ugn 3 - Sintringsugn och
Sintringsdeglar
Ugn 3

Specifikation

Kapacitet:
Max temperatur:
Max pulverdensitet:
Varvtal skruv:
Varvtal orbitalarm:
Tätningsmaterial:
Bottenventil:
Intern ytfinhet:
Vägning:

Uppfyllt
Ja/Nej

15-100 kg
80°C
ca 3 kg/L
Max 94 rpm
Max 2.4 rpm
Viton/Silikon/Buna (ej PTFE)
Skjutspjällsventil DN 125
Ra <1.45 µm
0-2000 kg, relativt mätfel ±1.0 kg

Utreda hur pulver ska matas in från blandare till press. Helst statiskt med hela
volymen. Bygga vald lösning provisoriskt
Tryck:
Max 50 kN
Kutsstorlek:
d 9mm x h 8mm
Produktivitet:
Max 3600 kutsar/h (ca 10 kg/h)
Vägning:
0-2000 kg, relativt mätfel ±1.0 kg
Pulverblandare och kutspress ska vara förberedda för montage i ett framtida
stativ enligt koncept från SSSC

Effekt:
Max temp.:
Temperaturnoggrannhet,
(mätning + reglering):
Produktivitet:
Atmosfär:

Sintringsdeglar

Appendix A2

Övertemperaturskydd:
Modell:
Material:
Storlek:
Volym:

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
E.T

Ja (6)
Ja
Ja
Ja
E.T
Ja

20 kW
1700°C vid gasflöde 6 L/min
1000°C vid gasflöde 25 L/min

Ja
Ja
Ja

± 5°C
1-3 dygn/batch
Inert gas, 0-25 L/min, driftflöde 6 L/min.
Vätgasblandning, 0-25 L/min.
Fristående termoelement som slår av värmare
Staplingsbara med hål för gascirkulation
Aluminiumoxid
380 x 125 x 45 mm
2.4 L

Ja
Ja (7)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

STUDSVIK/N-21/064

Komponent
El-/styr-/dataskåp
Instrumentskåp

Försörjningsmedia
Syrgas till ugn 1 och 2
Flaskpaket
Inert gas till ugn 1 ugn 2
Flaskpaket
Inert gas till ugn 3
Flaskpaket
Vätgasblandning till ugn 3
Flaskpaket

Appendix A3

Specifikation

Uppfyllt
Ja/Nej

PC (tangentbord, skärm, stativ)
Mjukvara för loggning/plottning av signaler (BenchLink? BenchVue)
Logger
Styrmodul Ugn 1
Styrmodul Ugn 2
Styrmodul Pulverblandare
Styrmodul Kutspress
Styrmodul Sintringsugn
Elskåp matning
Elskåp signaler
Vågdisplay Ugn 1
(Styrning atmosfär till Ugn 1 och Ugn 2) görs ev. av Entech
(Styrning atmosfär till Sintringsugn) görs ev. av Entech
Styrning tumlare
Styrning oxidationsskruv
Nödstopp

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tryck:
Max flöde:
Max förbrukning:
Tryck:
Max flöde:
Max förbrukning:
Tryck:
Max flöde:
Snittförbrukning:
Tryck:
Max flöde:
Max förbrukning:

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

>10 <200 bar
100 l/min
144 m3/dygn
>10 <200 bar
400 l/min
6 m3/15 min
>10 <200 bar
25 l/min
7 m3/dygn
>10 <200 bar
25 l/min
36 m3/dygn

Generella krav
Samtliga moduler ska vara förberedda för att kunna anpassas att ingå i en produktionsutrustning i HM

Ja

Material i relevanta komponenter ska vara lämpliga avseende temperaturer

Ja

Material i relevanta komponenter ska vara lämpliga avseende strålning

Ja (8)

Not.
(1) 50 kg kan laddas men vikten bör begränsas till ca 18-24 kg pga skakningar
(2) Produktiviteten hamnar i nedre regionen av kravet för att inte utveckla för mycket värme (resultat från
huvudproj.)
(3) En kulventil öppnas istället för ett spjäll, vilket ger noll i öppningstryck
(4) Produktiviteten ligger långt över kravet (resultat från huvudproj.)
(5) Portionsstorleken avgörs av produktivitet i ugn 1 och rotationshastighet för skruven i ugn 2
(6) Verkar troligt att hela blandarens volym kan läggas på statiskt mot pressen förutsatt att det finns en aktiv
hjälp (vibrator) för att få fram oxiden hela vägen till stansen
(7) Tar uppemot 3 dygn pga den enormt långa avsvalningstiden
(8) Isolering på kompensationskablar till TE är inte optimala avseende strålningsbeständighet, men anses duga.
En glidtätning i kulventilen på Ugn 1 är inte optimal avseende strålningsbeständighet, men anses duga.
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Driftklarhetsverifiering (DKV) av processutrustning till
BRKEBEINAR
Huvudinnehåll
Driftklarhetsverifiering (DKV) av BRKEBEINAR processutrustning: Ugn 1, Ugn
2, Pulverblandare, Kutspress, Ugn 3 samt Uran-tält och övrig kringutrustning,
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utrustningarna och deras installation. Processutvecklingen som utförts i
utrustningen redovisas inom huvudprojektet.
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Komponent

Antal

Leverantör/Fabrikat

Ugn 1 - Oxidationsugn med Tumlare
Ugn 1
Tumlare
Inklusive monteringsdetaljer
Trumma
Motor

Spec./Att tänka på

SNA 000753
1

Entech

1
2

SNAB/Eibers Edeby/
Wevik
Wevik
Sigbi/Nanotec

Växellåda

1

Sigbi

Motorstyrning + kablage

2

Sigbi/JVL

RS485 kablage+USB/RS485 dongel

1

Sigbi/JVL

Koppling

3

Jens S

Lager

8

Lily Bearing

O-ringar

4

Lastceller

4

Kulventil för nödblåsning (utlopp)
Nödblåsningsfilter

Artikelnr/ritn.nr.

Appendix C1

1

Ingår i Entechs leverans
Fagerbergs

1

Uttagspost med tryckregulator för
syrgas. Dubbel installation, Ahall/HCL

2

Linde gas

Uttagspost med tryckregulator för
inert gas, Ar. Dubbel installation, Ahall/HCL

2

Linde gas

Specialdesignad av
leverantören TBD
SNA 000538
AP8918L9504-E
PG2 060-350/NEMA23
Planetväxel 350:1
SMC85C1-Q5AABX5
RS485-M12-1-5-5 Cable+RS485USB-ATC-820
BKS/30/14-PFN/15-PFN
Silicon Nitride Si3N4 Ceramic
Keramlager till tumlaren
Ball Bearings
O-ring Kalrez 4079
artikelnummer:
7582-241
Integrerade i maskinfot
DN50 med pneumatiskt don
TBD
Ska klara temp. och flöde
Tryckreducering från gasflaska/flaskpaket.
330315 SIMPLEX 1 OXYGEN.
Max tryck in: 200 bar
308715 HÖGTRYCKSSLANG OXY
Tryck ut: 0-10 bar
3M
Max flöde: 100 l/min
330266 DUPLEX 2+2 FLASKOR Tryckreducering från gasflaska/flaskpaket
ARGON.
Max tryck in: 200 bar
307250 HÖGTRYCKSSLANG AR Tryck ut: 0-10 bar
N2 HE 3M
Max flöde: 400 l/min

STUDSVIK/N-21/064

Ugn 2 - Efteroxidationsugn och
Pulvertransportör

SNA 000647

Ugn 2

1

Entech

Ugnsinsats (Oxidationsskruv)

1

Wevik

Processfilter
Monteringsdetaljer
Motor
Motorstyrning+kablage

1

Pulvertransportör

1

Wevik

1
1

SNAB/Ejbers Edeby
Sigbi eller Wevik
SNAB

Monteringsdetaljer
Motor
Typ labbstativ
Kutsmodul - Pulverblandare och
Kutspress
Pulverblandare
Kutspress
Reservdelar kutspress
Anslutningsrör för direkt dockning
blandare-press
Blandarattrapp (tratt). Provisorisk
design för test med 100 kg
pulvertryck
Ugn 3 - Sintringsugn och
Sintringsdeglar

Appendix C2

SNAB/Ejbers Edeby
se ugn 1
se ugn 1

Specialdesignad av
leverantören TBD
Specialdesignad av
leverantören TBD
TBD
TBD

Ska klara temp. och flöde
Fästen etc.

Specialdesignad av
leverantören TBD
TBD
TBD
TBD

Anslutningar, flänsar, fästen etc.
Roterar transportskruven
Provisorisk lösning för att positionera skruven

SNA 000735
1
1
1

Hosokawa
LFA Machines
LFA Machines

04-LFC-41
DTP12
Enligt spec.
Behövs någon typ av tätning mot boot

1

SNAB

Byggs ad hoc
SNA 000756

Ugn 3

1

Entech

Sintringsdeglar

12

KG Fridman

Standarddeglar

2

KG Fridman

Specialdesignad av
leverantören TBD
Specialdesignade av
leverantören TBD
KAQ-11435 i KA-997

För att utröna om det går att hårdkoppla blandare och
press med statiskt pulvertryck mot pressen

STUDSVIK/N-21/064

Förstudie, test av sintringsdeglar
Uttagspost med tryckregulator för
inert gas, N2. Dubbel installation, Ahall/HCL
Uttagspost med tryckregulator för
vätgasblandning, Formier 5%.
Dubbel installation, A-hall/HCL

2

2
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KG Fridman

Specialdesignade av
leverantören TBD

Belastningstest i temperatur

Linde gas

330297 SIMPLEX 1 ARGON.
307250 HÖGTRYCKSSLANG AR
N2 HE 3M

Tryckreducering från gasflaska/flaskpaket.
Max tryck in: 200 bar
Tryck ut: 0-10 bar
Max flöde: 25 l/min

Linde gas

330321 SIMPLEX 1 HYDROGEN Tryckreducering från gasflaska/flaskpaket.
308714 HÖGTRYCKSSLANG H2 Max tryck in: 200 bar
2M
Tryck ut: 0-10 bar
Max flöde: 25 l/min

Elektroskandia

TBD

Dustin

Laptop

El-/styr-/dataskåp
Instrumentskåp

.1-2

Dator/instrument-bord
PC (tangentbord, skärm, stativ)

1

Comkort till dator för logger

1

Logger med x st. instickskort

1

Testhouse
Nordic/Keysight

Ett eller två skåp för placering av styrmoduler till
utrustningarna, samt PC, PLC, elskåp etc.
Pulpettyp
För loggning av mätdata. Behövs LAN för BenchVue Blev
Laptop ist för stationär
Ifall GPIB föredras över USB

1st Logger DAQ973A 2st
Instickskort/Multiplexer
DAQM901A

För loggning av mätdata. Hur många kanaler behöver vi
och hur många får plats? OBS! Prata med Staffan innan
beställning för USB & Ethernet är standard nu och ev.
GPIB option (seriellt verkar ha utgått helt). Verkar som
om vår vanliga modell ska ersättas med ny

Mjukvara för loggning/plottning av
signaler

1

Testhouse
Nordic/Keysight

BenchVue (Ingår i köpet av
logger)

Blir nästan gratis och noll tid om BenchLink kan
användas. OBS! Prata med Staffan innan beställning för
det finns möjligheter som vi inte vetat om (BenchLink har
tex. utgått & den nya BenchView fås som fullversion med
ny logger (låst till den, och verkar bara funka med LAN).

Styrmodul Ugn 1
Styrmodul Ugn 2
Styrmodul Pulverblandare

1
1
1

Entech
Entech
Hosokawa

TBD
TBD
TBD

Till-/frånslag samt reglering
Till-/frånslag samt reglering
Till-/frånslag samt reglering

STUDSVIK/N-21/064

Styrmodul Kutspress
Styrmodul Ugn 3
Elskåp matning
Elskåp signaler

1
1
1
1

LFA Machines
Entech
SNAB
SNAB

Vågdisplay Ugn 1

1

Ingår i Entechs leverans TBD

Visning av vikt

Styrning tumlare
Styrning oxidationsskruv
Styrning pulvertransportör

1
1
1

SNAB
SNAB
SNAB

TBD
TBD
TBD

Nödstopp

1

SNAB

TBD

Till-/frånslag samt varvtal
Till-/frånslag samt varvtal
Till-/frånslag samt varvtal
Bryta all kraftmatning utom till säkerhetsfunktioner och
mätgivare

Extra TE, Typ N

TBD
TBD
TBD
TBD
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Till-/frånslag samt reglering
Till-/frånslag samt reglering

Pentronic

Försörjningsmedia/förbrukning
Syrgas till ugn 1 och ugn 2
Flaskpaket (12 x 50L)

1

Linde gas

O2 (2.5)

Inert gas, Ar till ugn 1 och ugn 2
Flaska 50L

1

Linde gas

Ar (4.0)

Inert gas, N2 till ugn 3
Flaskpaket (12 x 50L)

1

Linde gas

N2 (4.0)

Vätgasblandning, Formier 5% till ugn
3. Flaskpaket (12 x 50L)

1

Linde gas

Formier 5% (4.0)

El, A-hallen
El, HCL
Tryckluft

Tryck: >10 <200 bar
Max flöde: 100 l/min
Max förbrukning: 144 m3/dygn
För nödblåsning av ugn 1 och 2
Tryck: >10 <200 bar
Max flöde: 400 l/min
Max förbrukning: 6 m3/15 min
Tryck: >10 <200 bar
Max flöde: 25 l/min
Snittförbrukning: 7 m3/dygn
Tryck: >10 <200 bar
Max flöde: 25 l/min
Max förbrukning: 36 m3/dygn
Helst kunna köra alla ugnar samtidigt (> 40 kW), annars
behövs drygt 20 kW
Helst kunna köra alla ugnar samtidigt (> 40 kW), annars
behövs drygt 20 kW
Till blandarens bottenventil

STUDSVIK/N-21/064

Gasrör + projekteringskostnad
Dubbel installation, A-hall/HCL
Rörkopplingar, väggfästen
Telfer
Telferbalk med installation
Rullvagn Kutspress
Verktygsvagn
Tält HCL
Kort pallyft
Montage, div.
Extrafläkt ugn 2
Extra lager ugn 1
Stativ till blandare, mtrl.
Träspång bakom tältet
Gas, förbrukning
Skyddsutrustning

1

Linde Gas

1
1

Svafab/Ahlsells
JMK
JMK
Gerdmans
Gerdmans
Elajo
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100 m 10 x 1
25 m 12 x 1
HCL-hyllan
HCL-hyllan

STUDSVIK/N-21/064

Ca
leveranstid

20 veckor

Beställt, Leveransdatum
datum

200710

10 veckor
8 veckor

Levererat
Anm.
datum

V46

V49

V44

v45

V41

v45
V41

V44

V44

200915

2 veckor

200915

V42

2 veckor

200915

V42

omgående

V45

3 veckor

V45
V41
V44

20 veckor

200710

V46

Ingår i ugnsleverans

V03
V48
omgående

V46

V47

omgående

V46

V47
Saknas en till HCL
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20 veckor

200710

10 veckor

V46

V49

V50
V48

8 veckor

-----V42
V42

10 veckor

------

5 veckor
omgående

----------------

27 veckor
6 veckor

200708
200709

V5
V35
V44

200722
-----200920

20 veckor

200710

V49

5 veckor

200903

V46

2011xx

200903

200910

200910

FAT planerad till V4
Mod. stans kommer senare. Dokumentation saknades
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STUDSVIK/N-21/064

200709

V35

V36

omgående

V46

V47

omgående

V46

210301
Saknas en till HCL

omgående

-----200921

omgående

200917

200921
------

omgående

200916

V41

200918

25 veckor

200916

V41

200918

20 veckor
20 veckor
27 veckor

----------------

Ingår i ugnsleverans
Ingår i ugnsleverans
Ingår i blandarleverans.
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STUDSVIK/N-21/064

---------------------

20 veckor

20 veckor

200710

V48
V42
V42
-----------

200917

Ingår i ugnsleverans
Byggs in i ugnsskåpet
Byggs in i ugnsskåpet
Ingår i ugnsleverans
Byggs in i ugnsskåpet
Byggs in i ugnsskåpet

Byggs in i ugnsskåpet

V41

1v

V42

1v

V42

1v

V42

1v

V42
V47
V50

210220
--------

Tar N2 istället
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V44

V49
V49

V50
V45

Summa:

Summa:
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Design of Equipment for the Oxidation of Legacy
Norwegian Metallic Fuel at the HM Facility
Abstract
In 2017‐18, a pre‐study was performed in collaboration with the Institutt for
energiteknikk (IFE) and Studsvik Nuclear AB (SNAB) to assess the viability of applying the
Studsvik Small Scale Conversion (SSSC) method to the legacy Norwegian irradiated
metallic fuel inventory, currently stored at Stavbrunn in Kjeller and at Halden. The SSSC
method features controlled oxidation of the spent metallic inventory to U3O8, followed
by pressing, sintering, and reduction of the compacts to UO2. This UO2 matrix is
compatible with several different waste handling strategies, among them geological
disposition as has been selected in Sweden and Finland.
During the pre‐study, a small sample of irradiated metallic fuel (≈50g) was transported
to the Studsvik Hot Cell facilities, where the SSSC process was applied. Following the
positive results of the pre‐study, a continuation project was initiated with IFE, Norsk
Nukleær Dekommisjonering (NND), and SNAB in order to design the necessary
equipment and adaptations at the HM facility on the Studsvik site such that the entire
metallic fuel inventory could be treated by the SSSC method. This included the
development of designs for systems whereby the controlled oxidation of several tons of
irradiated metallic uranium could be performed within a ten (10) year period, handling
and processing the resultant powders, pressing of green pellets, and sintering of the
green compacts into more dense forms to improve mechanical integrity and chemical
stability during intermediate and long term storage. Additionally, conceptual designs
were developed for the packaging and storage of materials after each step.
The designs developed during this continuation project will enable NND/IFE to proceed
with the pilot scale demonstration of the SSSC method on an entire JEEP I fuel element
during 2021‐2023, and ultimately the stabilization of the entire Norwegian metallic
inventory.
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1

Introduction

1.1

Background and Design History

In 2017‐18, a pre‐study was performed in collaboration with the Institutt for
energiteknikk (IFE) and Studsvik Nuclear AB (SNAB) to assess the viability of applying the
Studsvik Small Scale Conversion (SSSC) method to the legacy Norwegian irradiated
metallic fuel inventory, currently stored at Stavbrunn in Kjeller and at Halden [1]. The
SSSC method features controlled oxidation of the spent metallic inventory to U3O8,
followed by pressing, sintering, and reduction of the compacts to UO2. This UO2 matrix is
compatible with several different waste handling strategies, among them geological
disposition as has been selected in Sweden and Finland, but also provides a stable
matrix for safe prolonged intermediate storage or chemical reprocessing, depending on
the waste handling strategy selected by NND.
During this pre‐study, a small sample of irradiated metallic fuel (≈50 g) with hydride
defect was transported to the Studsvik Hot Cell facilities, where the SSSC process was
applied. Application of the SSSC method indicated complete conversion of the metallic
matrix, including hydrides, was possible by exposure to oxygen at temperatures above
500 °C. The pre‐study also gave crucial inputs regarding the upscaling of equipment,
namely:


The oxidation of uranium metal produces an oxide‐bearing product which
spalls off from the underlying metal



The spallation product contains both higher uranium oxides as well as
residual metal which must be subjected to additional oxidation. The
spallation product features a high specific area



Oxidation of the spallation product is highly temperature dependent.
Retention of the spallation product in the heated zone, in close contact with
the metal, can lead to sudden exotherms reminiscent of thermite reactions

These observations led to the conclusion that increasing the production of the future
oxidation equipment required:


Two‐stage oxidation process, where the first stage consisted of multiple
metal fuel segments and the second consisted of the spallation products



Spallation products should be removed from the underlying metal
continuously by, for example, mechanical fretting/rubbing



Spallation products should be separated from the bulk metal by, for
example, falling through a mesh
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Smaller quantities of spallation products should be oxidized continuously
until all residual metal is removed. This can occur at higher temperature to
improve kinetics, depending somewhat on the quantity and geometry of
spallation products present

A set of technical specifications was developed based in part upon these observations
and are included as Appendix C, while a general process description is included
Appendix D.
In parallel, a literature review was conducted in support of the pre‐study, whereby
operating experience from the Los Alamos Nuclear Laboratory (LANL)‐led ARIES project
was able to be incorporated into certain design elements [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]. The
ARIES project is a United States Department of Energy (DoE) run project under the
auspices of the surplus plutonium disposition program. Within this project, weapons
plutonium – composed of cores of metallic Pu weighing a few kg each – are converted to
a stable PuO2 product before preparation into MOX fuel, which can be used in a
commercial LWR reactor. The oxidation of metallic plutonium being similar to the
oxidation of metallic uranium, a thorough review of the publicly available ARIES
literature was performed.
Having begun in the late 1990’s, this project has been able to accrue over 20 years of
operating experience, and has led to the evolution of – as of 2020 – three (3)
generations of oxidation furnace designs – so‐called DMO or “direct metal oxidation”
furnaces [2]. These designs can be regarded as a case of convergent evolution; featuring
adaptations and encompassing essentially all of the observations made by Studsvik
during the SSSC pre‐study. In order to leverage this operating experience, the LANL DMO
furnace was used as the basis for the Studsvik SSSC furnace design. This design will not
be elaborated upon further within this report, but references have been provided if
further review is desired.
1.2

Purpose of the Continuation Project

Following the positive results of the pre‐study, a continuation project was initiated with
IFE, Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), and SNAB in order to design the necessary
equipment and adaptations at the HM facility on the Studsvik site, such that the entire
metallic fuel inventory could be treated by the SSSC method. This included the
development of designs for systems whereby the controlled oxidation of several tons of
irradiated metallic uranium could be performed within a ten (10) year period, handling
and processing the resultant powders, pressing of green pellets, and sintering of the
green compacts into more dense forms to improve mechanical integrity and chemical
stability during intermediate and long term storage. Additionally, conceptual designs
were developed for the packaging and storage of materials after each step.
The designs developed during this continuation project will enable NND/IFE to proceed
with the pilot scale demonstration of the SSSC method on an entire JEEP I fuel element
during 2021‐2023, and ultimately the stabilization of the entire Norwegian metallic
inventory if desired by NND by integration into one of several waste disposal options:
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A.

B.

C.

“Stabilization Only” SSSC method: oxidation of the metallic fuel to U3O8, followed
by:
i.

transport for reprocessing by a third party, vitrification of fission products
and separation of transuranic isotopes not suitable for incorporation into
MOX fuel, disposal of reprocessing byproducts

ii.

direct disposal in repository in accordance with disposal criteria to be
developed by competent Norwegian authority

iii.

extended intermediate storage until decision on waste disposal strategy

“Partial” SSSC method: oxidation of the metallic fuel to U3O8, followed by
reduction to UO2, and:
i.

transport for reprocessing by a third party, vitrification of fission products
and separation of transuranic isotopes not suitable for incorporation into
MOX fuel, disposal of reprocessing byproducts

ii.

direct disposal in powder form in accordance with disposal criteria to be
developed by competent Norwegian authority

iii.

extended intermediate storage until decision on waste disposal strategy

“Complete” SSSC method: oxidation of the metallic fuel to U3O8, followed by
pelletization into green compacts, active sintering and reduction to dense UO2
pellets, followed by:
i.

transport for reprocessing by a third party, vitrification of fission products
and separation of transuranic isotopes not suitable for incorporation into
MOX fuel, disposal of reprocessing byproducts

ii.

direct disposal in pellet form in accordance with disposal criteria to be
developed by competent Norwegian authority but consistent with, for
example, those developed by the Swedish Nuclear Waste Management
Company (SKB) in the form of the KBS‐3 system

iii.

extended intermediate storage until decision on waste disposal strategy

A basic criterion of the continuation project was that the design should be compatible
with any of the above waste handling strategies, subsequent to decision by NND and
relevant Norwegian authorities.
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2

The HM Facility

Owing to the projected long time scales of the SSSC process, it was decided at the
project outset that conversion should not take place at the HCL facility, but rather at the
HM (sv: Hanteringsanläggningen för Medelaktivt avfall) facility. The HM facility (see
Figure 1) is a hot cell facility co‐located with the larger HCL facility at the Studsvik Tech
Park site. The facility consists of one 3.5m x 8.6m (internal dimensions) treatment cell
(sv: behandlingscell), with three (3) lead windows and 3 x 2 manipulators. The facility
features all necessary feedthrough plugs, etc., required to accommodate the requisite
process gases, control systems, and electronics for implementation of the SSSC process,
subject to routine modifications.

Figure 1
Schematic of the HM Facility
The facility also features several buttressing rooms to facilitate the movement of
equipment in and out of cell, decontamination, etc., while ventilation is provided for by
smokestack equipped with filtration and continuous monitoring for radioactive release
[10]. For additional details regarding the HM facility, see [1].
The HM facility was designed and built during the 1980’s in order to provide treatment
of intermediate waste which had been stored on the Studsvik site. Today, the facility
continues to be lightly used for the treatment of liquid wastes, as well as certain wastes
emanating from the HCL facility. Given this continued usage, an additional design
criterion for the SSSC equipment was that less than 50 % of the HM cell could be
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occupied at any one time. Pursuant to this requirement, it was decided that the process
elements would be divided into two (2) stages, namely:
i.

Oxidation stage – consisting of two oxidation furnaces hereafter referred to
as “Low Temperature Furnace” (LTF) and “High Temperature Furnace”
(HTF)

ii.

Pelletization stage – consisting of the powder mixer, pellet press, and
sintering oven

Depending on the waste disposal strategy (per 1.2) chosen, it may be that one or
more pieces of equipment may be omitted, or indeed the entire “pelletization
stage”, if the “Stabilization only” option is pursued.
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3

The Studsvik Small Scale Conversion System

In Figure 2, an overview of all the SSSC process components can be seen. These
represent the essential equipment necessary for the execution of the “Complete SSSC
method,” all of which have been adapted for use within the HM facility. As discussed in
Section 2, the process can be divided into two, distinct stages, only one of which is
placed within HM at a time.

Figure 2
Overview of the SSSC Process Components
An alternative, schematic process overview is included in Figure 3, taken from Appendix B.
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Figure 3
Alternative Process Schematic Overview
The first stage (i.e. Oxidation Stage) consists of a Low Temperature Furnace (LTF) into
which the metal fuel segments are inserted, a High Temperature Furnace (HTF) in which
the residues from the LTF are oxidized completely, followed by collection in the
Collection Drum where the products are stored prior to encapsulation for long term
intermediate storage, or in anticipation of processing in the Pelletization Stage. The
product of this stage is uranium oxide which has been completely oxidized to U3O8. The
oxidation furnace has been designed to process between 30‐100 kg‐Umet /week, yielding
a processing time for the entire Stavbrunn inventory (≈2 tons Umetal) within 20‐70 work‐
weeks. If stabilization is pursued for the Halden Boiling Water Reactor (HBWR) first
charge ‐ ≈8 tons Umetal – processing of this inventory is estimated to take 80‐267 work‐
weeks. This yields an estimated processing time for the entire Norwegian legacy metallic
uranium inventory of between 50 ‐ 337 work weeks, or between 1.5 and 8.5 calendar
years assuming an effective 40‐week work‐year.
The second stage – the Pelletization Stage – consists of a blender into which the
oxidation products stored in collection drums are transferred, and wherein the oxidation
products are homogenized and mixed with a suitable lubricant and/or binder (i.e. zinc
stearate, Acrawax, et al.) prior to pressing. Pressing is performed in the pellet press,
which can manufacture ≈3600 pellets/hr (or about 10 kg/hr) using a pressure of
≈400 MPa. The final processing step is sintering/reduction in which the U3O8 compacts
are sintered to the desired density in an inert atmosphere (i.e. Ar or N2) followed by
reduction to UO2.00 in an H2/Ar gas mixture. Additional details can be found in [11] (Sv).
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For all processes, uncertainties exist in the precise process temperatures, gas and
material flow rates, and conditions. These uncertainties can be reduced by the execution
of a Pilot Scale treatment of an entire JEEP I fuel element, or of a similar mass of
unirradiated uranium metal of similar physical and chemical properties.
Other processes (e.g. exact sintering conditions) cannot be defined until appropriate
disposal criteria have been developed and prescribed by NND and the competent
Norwegian authorities. Nevertheless, the performance of the conversion products under
repository conditions can be further investigated at the Studsvik HCL facility, and the
sensitivity to treatment condition can be more thoroughly mapped by, e.g. high burnup
metallic fuel residues originating from the Swedish R1 Reactor, and/or high burnup UO2,
both of which are readily available at the Studsvik site.
3.1

Oxidation Stage

In Figure 4, an overview of the components in the Oxidation Stage can be seen. Here the
principal constituents are the LTF, the HTF, the Traverse Arm, and the Collection Drum.
The company Entech has been selected as the tentative provider of both furnaces [12].

Figure 4
Overview of Components in the Oxidation Stage
3.1.1

Low Temperature Furnace

The LTF (Figure 5) consists of a meshed, rotating, stainless steel drum housed within a
resistive furnace. Here up to ten (10) approximately 30 cm (≈2.7 kg) bare, decladded
metal segments are inserted by the operator and oxidized at a temperature between
400‐500 °C. The reaction temperature is monitored by a thermocouple inserted through
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the middle of the drum (i.e. along the axis of rotation). Excursions in temperature above
an acceptable alarm point (preliminarily set to 700 °C) result in deactivation of the
furnace and the flooding of the internal volume with inert atmosphere, alternatively
argon or N2, in order to suffocate the oxidation reaction. This is expected to allow for
oxidation overnight.
The drum rotates at a slow (0‐60 rpm) but adjustable speed and is perforated with
≈2300 5 mm diameter holes. The rotation action provides for mechanical fretting
between individual rods as well as the drum, which in turn enhances spallation of the
partially oxidized surfaces of the metal rods. The perforations of the drum allow for the
spallation products to pass through and drop out of the active oxidation zone, thus
separating the underlying metal from a potential ignition source. The mesh size chosen
in the preliminary design is based upon detailed processing characterization performed
with the ARIES DMO furnace, where typically >50 %wt of the plutonium oxide products
were measured to be ≤500 µm [9]. As the oxidation of uranium metal proceeds to U3O8 –
while plutonium metal proceeds only to PuO2 – it is assumed that the products of the
SSSC oxidation will possess an equal or smaller particle size owing to the greater
mechanical stress incurred by the further oxidation. Nevertheless, the drum itself (and
ergo, the mesh size) can be changed if required.

Figure 5
Low Temperature Furnace Setup
Parameters such as temperature, rotation speed, and mesh geometry are preliminary
and subject to change following upscaling demonstration.
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3.1.2

High Temperature Furnace

The HTF (Figure 6) consists of a horizontal process tube in a split hinge furnace. Within
the process tube is an auger screw whose function is to assist in the subdivision of
spallation products as well as advance powder through the system. The system is
designed to run at a slightly higher temperature than the LTF (i.e. 500‐600 °C) in order to
ensure that all material exiting the furnace is completely oxidized, with no residual
metallic inclusions. Following oxidation, the material is fed into an additional screw
system in the form of the traverse arm with auger screw, whereupon it is deposited into
the collection drum.

Figure 6
High Temperature Furnace Setup
As with the LTF, all run parameters are preliminary and subject to change. Details can be
found in Appendix A.
3.2

Pelletization Stage

Once an appropriate amount of metallic fuel has been oxidized, the equipment from the
Oxidation Stage can be removed from the cell, and the modules from the Pelletization
Stage brought in. If additional oxidation campaigns are planned in the future, the unit
can be placed in an intermediate storage container, or “coquille,” or alternatively
prepared for disposal if it has reached the end of its service lifetime. The modules
consist of the Blending and Pelletization components (required only for the “Complete
SSSC Method”) as well as the Sintering and Reduction components (required for both
“Partial” and “Complete SSSC Method”).
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3.2.1

Blending and Pelletization

Figure 7
Blending and Pelletization Modules
The Blending and Pelletization modules (Figure 7), consist of a commercial powder
blender which has been modified to operate within the SSSC system. These
modifications include adaptations for the transfer of powder from the collection drums,
as well as the transfer of the blended product to the pellet press. The function of the
blender is to provide a homogenization of powders from the Oxidation Stage, as well as
blending with suitable lubricant and/or binding agent to assist with subsequent pressing
and sintering stages. The mechanical action of the blending screw has the added
function of comminuting any agglomerates which may have formed by compaction
during storage or handling following oxidation. Hosokawa Micron has been preliminarily
selected as a supplier [13].
Pelletization is performed by means of a laboratory scale mechanical press. LFA, a
manufacturer of commercial and R&D scale pharmaceutical tablet presses [14], has
been preliminarily selected as a supplier. The tentatively selected model is suitable for
production of moderate throughputs (up to 3600 pellets/hr) of compacts using a force
up to 50 kN (i.e. up to 780 MPa @ 9 mm diameter). As the model is specially made for
R&D scale production; pressure, speed, and compact size can be customized to provide
pellets of the desired size, green density, and mechanical integrity.
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3.2.2

Sintering and Reduction

In the course of the pre‐study, the sintering and reduction behavior of U3O8 derived
from the oxidation of unirradiated JEEP I metallic fuel was investigated. Based on these
investigations, it was shown that the probable SSSC sintering conditions would fall
within the range of 1000‐1500 °C using an Ar and Ar/4 %‐H2 atmosphere for periods up
to 24 hours.

Figure 8
Sintered density vs sintering temperature ( [1])
Pellets from pressing will be collected in a collection tray. Periodically, these compacts
will be transferred to alumina sintering trays (see Figure 10– either by tipping of the
collection tray, by scooping, or by a future modification if the mechanical integrity of the
green compacts is insufficient for either of these transfer methods. Trays will be loaded
in series and stacked together (as shown in Figure 10) until a sufficient quantity of
pellets (≤100 kg U3O8) are ready for sintering. This stack will then be raised into the
furnace chamber by means of an elevator.

Figure 9
Alumina sintering tray
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Figure 10
Sintering/reduction furnace with alumina processing trays
Alumina was selected as the material for the processing tray (as opposed to, e.g.
molybdenum or TZM), owing to its chemical compatibility with the sintering/reduction
atmospheres, its low cost, strength and creep resistance, and its longevity in the
relatively mild temperatures projected to be used during the sintering and reduction
phase.
In opposition to multi stage sintering furnaces used at commercial fuel manufacturing
facilities, where molybdenum trays are passed along a belt which conveys the sintering
trays through the furnace, the limited space requirements imposed by the HM facility
have led to a requirement that trays should be stacked upon one another in order to
maximize process throughput. Alumina was found to provide the optimal performance
during a screening of different commercially available sintering crucible materials.
The alumina trays contain a number of perforations which serve the purpose of allowing
for the free flow of Ar and Ar/H2 into the tray volume. The former process gas is used to
provide an inert atmosphere for “active sintering,” i.e. sintering of higher oxides which
occurs at several hundred degrees lower temperatures compared to the sintering of
stoichiometric UO2 [15].
Reduction of U3O8 to UO2 is achieved by reaction with H2 gas by Equation 1.
2

Equation 1:
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The latter process gas is introduced into the furnace chamber once sintering to the
desired density has been achieved, and serves to reduce the U3O8 down to UO2, which
has been demonstrated to provide markedly improved leaching resistance under
simulated repository conditions [1]. No prescriptive leaching criteria have been
determined as of this report, and therefore no target density has been identified for the
final product. However, the tentatively selected furnace is capable of producing pellets
up to a density of ≈95 %TD (or lower) if required by NND.
A furnace supplied by Entech has been tentatively identified as suitable for use under
these conditions, and preliminary efforts between Studsvik and the supplier to provide a
model adapted for use in HM have been initiated [12].
3.2.3

Packaging and Intermediate Storage

Following sintering, pellets of UO2 are deemed to be chemically and mechanically stable,
and thus compatible with several different storage or processing schemes pursuant to
the requirements of NND.
In Figure 11, an overview of the packaging process used for the ML canister can be seen.
In the absence of specific and/or contraindicating criteria, the ML canister is
recommended for use for packaging and intermediate storage following application of
the SSSC method. These canisters have been in use at the Studsvik facility since the
1980’s for the conditioning of fuel materials for long term intermediate storage at CLAB
and final disposal in the Swedish repository. As such, there is nearly 40 years of
experience in performing successful encapsulation of fuel residues in cell, and no
additional requirements for encapsulation at the HM facility have been identified during
the execution of this design project.

Metal to oxide
conversion

Packing into the
ML tubes

Storage in the
hot cell

Encapsulation
into the
canisters

Welding of the
lid

Refill with inert
gas

Final welding

Leakage
inspection

Placing into the
transport box

Transport /
Intermediate
Storage

Figure 11
Overview of Packaging and Encapsulation Scheme for Fuel Residues [1]
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Existing equipment designs for packaging are deemed sufficient and compatible with the
SSSC products, provided that the final packaging requirements do not deviate
considerably from the ML canister. However, as welding is currently not performed at
the HM facility, modifications to the SAR, as well as other modifications to cell plugs and
equipment layout, would be required before this process could be implemented in the
HM cell. As an alternative, the product could be transferred to the HCL facility by means
of an internal site transport for encapsulation at the HCL facility. The specific transport
package and safety case to allow this transportation would, however, have to be
developed. A further alternative exists with the so‐called “Double‐lidded drum” (sv:
dubbellocksfaten) which is already in routine use at the HM facility, and which could
provide for intermediate storage of powders without introducing the container into the
cell.
Given the existing alternatives and the lack of prescriptive criteria at this stage, the
future development or modification of equipment for the handling of alternate
packaging designs is not seen to be problematic.
3.3

Supplementary Requirements for Characterization, Quality Assurance,
and Safety

While considered to be outside of the scope of this design project, criteria will need to
be developed to provide for characterization and quality assurance of the Norwegian
fuel material at each stage of the conversion process. Such methods may include but are
not limited to:


Gravimetric assay



Phase and stoichiometry analysis by x‐ray diffraction



Microstructural characterization by light optical microscopy (LOM) and/or
scanning electron microscopy (SEM)



Isotopic and/or elemental analysis by ICP‐MS or ICP‐OES



Repository stability by leaching under simulated repository conditions



Densitometry by, for example, pycnometry or liquid immersion

Penetrations exist within the HM facility which are compatible with the retrieval of
appropriate control samples at various stages of processing. Furthermore, equipment
and facilities for the above characterization methods are readily available at the HCL
facility and could be incorporated into a future conversion campaign, including the pilot
project.
An evaluation was performed to assess the process safety (both in terms of risks to the
facility and personnel as well as ergonomic aspects within the umbrella of MTO) and is
included for reference in Appendix B. All identified risks have been redressed within the
design.
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In certain cases, modifications to existing cell‐plugs or ventilation connections are
required to adapt the SSSC equipment into the HM facility. Such adaptations, and other
required components, are included in Appendix E.
3.4

Projected Cost and Timeline for Implementation

The cost for construction and testing for the SSSC equipment has been calculated and is
included within quotation 212827.
Where possible, existing, off‐the shelf components have been identified for use for
construction of the SSSC equipment. However, some components, particularly furnaces
or other specially designed and adapted equipment, will require significant lead time for
their fabrication. These lead times indicate that the earliest all essential components can
be in place are 6 months after order, assuming no delays in fabrication. Additionally, an
estimated 6 months are required for the assembly and on‐site modification of all
components, indicating that the construction of the SSSC system could be completed by
approximately 12 months after order.
Additional testing and optimization of the equipment is strongly recommended in order
to verify operational parameters such as specific stage times, temperatures, as well as
certain other design choices such as drum mesh sizes, etc., before insertion into HM.
Such testing is expected to require an additional 6 months to complete following final
construction.
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4

Summary

A continuation project has been initiated with IFE, Norsk Nukleær Dekommisjonering
(NND), and SNAB. The purpose of the project has been to design the necessary
equipment and adaptations at the HM facility on the Studsvik site such that the entire
Norwegian irradiated metallic uranium inventory could be treated by the SSSC method.
This has entailed the development of designs for systems whereby the controlled
oxidation of several tons of irradiated metallic uranium can be performed within a ten
(10) year period, handling and processing of the resultant powders, pressing of green
pellets, and sintering of the green compacts into more dense forms to improve
mechanical integrity and chemical stability during intermediate and long term storage.
Additionally, conceptual designs have been developed for the packaging and storage of
materials after each step.
The equipment has been designed in such a way that the process could be applied
flexibly to suit whichever final disposal strategy pursued by NND, and is thus compatible
with reprocessing, direct disposal, or continued intermediate storage following
stabilization.
The designs developed during this continuation project will enable NND/IFE to proceed
with the pilot scale demonstration of the SSSC method on an entire JEEP I fuel element
during 2021‐2023, and ultimately the stabilization of the entire Norwegian metallic
inventory. The construction and adaptation of this equipment for a future Pilot Project is
estimated to take approximately 12‐ months from order.
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1

Inledning

SSSC är en processutrustning som är uppbyggd av flera maskinmoduler för att
konvertera metalliskt uran till uranoxidkutsar. Processen är uppdelad i 2 steg, steg 1 är
oxidtillverkning och steg 2 är kutstillverkning. Modul 1, 2 och 3 används vid steg 1 och
modul 3, 4 och 5 används vid steg 2.
Följande understödjande dokument är framtagna inom projektet och återfinns i mappen
för KoT 19-032:
•

SSSC Processbeskrivning 2020-05-15

•

SSSC Teknisk specifikation 2020-05-15

•

SSSC Processchema 2020-05-15

•

SSSC Komponentlista 2020-05-15

•

SSSC Risk- och MTO-hantering, IFE Design of equipment to HM

Nedan följer en konstruktionsredogörelse för de ingående modulerna.
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2

Ugn1 - Oxidationsugn med Tumlare

Figur 1
Ugn 1 – Oxidationsugn med tumlare

2.1

Funktionsbeskrivning

Ugn 1 är den första modulen och används under steg 1, oxidtillverkning. 30 cm långa
stavar av metalliskt uran förs in i ugn 1 i genomföringen i den övre luckan (se Figur 2).
Ugnen värmer upp stavarna till max 500 °C, och tillsammans med syre startas en
oxidationsprocess. Syret tillförs kontinuerligt genom gasledningar in i ugnen. Då den
perforerade trumman (ballong 1 i Figur 6) roterar faller pulver och flagor av oxid och
metall ned genom ett rör för transport vidare till nästa modul, ugn 2.
2.2

Produktivitetsintervall

Ugn 1 är designad för att kunna oxidera 24–120 kg metalliskt uran per dygn.
Produktiviteten kommer att vara beroende av bl.a. vilken oxidationstemperatur som kan
användas, hastigheten med vilken bildad oxid skavs av från uranstavarna, syrgasflöde
(begränsat till 100 l/min), samt i vilken omfattning processen kan köras oövervakad.
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Figur 2
Modulen i genomskärning då en uranstav förs in.

2.3

Konstruktionsbeskrivning

Modulen består av olika sektioner, ugn, tumlare och lyftanordning.
2.3.1

Ugn 1

Ugnen är en kammarugn som utvecklats av Entech. Ugnen har en kammarvolym på
137,5 liter med måtten 500 x 500 x 550 (DxBxH), dock kan inte hela bredden utnyttjas på
grund av värmeelementens placering. Ugnens botten har ett genomgående hål, i vilket
tumlarens rör för oxidnedsläpp kan löpa. Ugnen ska ha gastillopp för ett syrgasflöde på
100 liter per minut och även för inert gas på 400 liter per minut, det senare tillhörande
ett övertemperaturskydd avsett att kunna stoppa en okontrollerad oxideringsreaktion.
Leverantören måste meddelas att termoelementet för övertemperaturskyddet ska
monteras så att dess slutliga positionering inuti trumman kan göras av oss. Dessutom
kommer gasslingor installeras i ugnen så att inkommande gas förvärms. Temperaturen
skulle kunna skena p.g.a. den exoterma reaktionen när metalliskt uran omvandlas till
oxid, även om ugnen stängs av, men om syret försvinner avstannar denna. Om detta
inträffar ska syret snabbt bytas mot en inert gas och ugnen slås av då temperaturen
stiger över ansatt larmgräns. I det fallet kommer huvuddelen av den inerta gasen att
ledas ut från ugnen genom ett fjäderbelastat spjäll som genererar ett lågt övertryck i
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systemet, och ut via ett nödblåsningsfilter. Under oxidationsprocessen kommer syrgasen
ledas genom ugn 1 och sedan ugn 2 och ut genom ett filter anslutet på
oxidationsskruven (se rubrik 3). Det är inte uteslutet att syrgasflödet kan gå i motsatt
riktning eller att ugn 1 och 2 har separata syrgasflöden för att få en bättre kinetik för
efteroxidationen. Ugnen har maskinfötter med inbyggda lastceller vilka möjliggör att
detektera när massan i ugnen minskar och det är dags att fylla på mer uran.

Figur 3
Ugn 1
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Figur 4
Ugn 1 utan nedre lucka

2.3.2

Tumlare

Figur 5
Tumlare
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Nedan följer en lista över de komponenter som tumlaren utgörs av. Varje nummer
refererar till de ballonger som finns i figur 6 och figur 7. I princip är alla detaljer
tillverkade av det värmehållfasta stålet 253 MA för att säkerställa livslängden då dessa
utsätts för både värme (500 °C), nötning och diverse laster. Konstruktionen är tänkt att
klara av minst 5 års drift utan underhåll.
1.

Trumman (1) är gjord av 7 mm plåt perforerad med 2304 stycken Ø 5 mm
hål. Eventuellt kan det vara fördelaktigt att tillverka några fler trummor
med olika perforering, för att spara tid under processutvecklingen om den
tänkta perforeringen inte fungerar tillfredsställande. Anledningen till
materialvalet och godstjockleken är att nötning kommer förekomma.
Trummans ytterdiameter är Ø 230 mm och avser innehålla upp till 17
stycken 30 cm Ø 1” stavar med en vikt på ca 3 kg styck.

2.

Trumman har flänsar (2) fastsvetsade, dessa har formen av en ring och är
utrustade med gängade hål för anslutning av lock (3) och kuggkrans (4).
Flänsarna måste linjeras innan dessa svetsas fast i trumman för att inte leda
till spänningar och vibrationer i de lager som möjliggör rotation av
trumman.

3.

Locket (3) är skruvat i flänsen (2) och har svarvat spår för ett keramiskt
lager. Lagret är av stor dimension för det enkelt ska gå att föra in
termoelement genom röret som är en del av det bakre ändstycket (5).

4.

Kuggkransen (4) fungerar både som utväxling för tumlaren och
kraftöverföring. Utväxlingen är 48:12 (4:1), detta för att få trumman att
rotera långsamt med ett högt moment. Kuggarna har utformats enligt
kuggstandarden modul 5. Detta är en grov modul i sammanhanget och ger
både större spel och hållfasthet än en lägre modul. Spelet är fördelaktigt då
temperaturvariationer förändrar spelet mellan ingående och utgående
kugg. Kuggkransen fungerar även som lagerhus, samma lagertyp används
som locket (3).

5.

Tumlarens keramlager närmast trumman löper på rör vilka är en del av de
fästen (5) som anordningen bestyckats med. Dessa är fastskruvade på
Tumlarens ram (10) och säkerställer också att inga större mängder pulver
tar sig in i lagren. Lagren bör dock klara en hel del damm enligt tillverkaren.
Fästena har spår svarvade för segerringar vilka säkerställer att lager inte rör
sig nämnvärt axiellt. De axiella lasterna bedöms försumbara. Rören har en
innerdiameter på 30 mm så att Ø 1” stavarna kommer igenom med
marginal.

6.

Lagerhuset (6) huserar två keramlager för motoraxeln, detta för att inget
böjmoment ska överföras till motorkopplingen. Lagerhusets läge radiellt går
att justera för den termiska expansionen av kugghjulen likaså stegmotorn
(8). Det radiella läge som är bäst prövas fram genom att prova ett läge och
sedan hetta upp ugnen och lyssna när kuggarna roterar. Detta görs tills rätt
läge hittats och då ska detaljerna stiftas fast. Om dessa detaljer skulle
behöva demonteras finns gängade hål intill tänkt stiftplats för att kunna dra
isär detaljerna med skruvkraften.
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7.

Motorkopplingen (7) är överdimensionerad då det inte kan uteslutas att
vibrationer och böjmoment kan förekomma. Kopplingstypen är även
förlåtande gällande snedställning och olinjerade detaljer. Kopplingstypen är
utrustad med kilspår för att inte kopplingen ska släppa från någon axel med
tiden.

8.

Motorn (8) är en stegmotor med separat encoder eftersom vi har god
erfarenhet med detta upplägg i hotcell samt att stegmotorer är lämpligare
än andra modeller för långsamma varvtal. Trumman är designad att rotera
med upp till 60 RPM vilket innebär 240 RPM på motorn. Momentet för att
rotera fullt lastad trumma är beräknat att inte kunna överstiga 16 Nm, med
aktuell utväxling innebär detta 4 Nm. Motorn klarar av att leverera 9 Nm
vilket ger en säkerhetsfaktor över 2 vilket anses tillräckligt.

9.

Luckan (9) som sitter fastskruvad i kuggkransen (4) avser att möjliggöra
inspektion inne i trumman. Ugnens övre lucka kan öppnas även inne i
hotcell och ger då tillgång till luckan. Det går inte att utesluta att en stav
eller del av stav fastnar och behöver justeras, då kan denna lucka
demonteras och felet åtgärdas.

10.

Trumramen (10) är tillverkad i 8 mm plåt för att ge styrka och stabilitet då
det är upp emot 50 kg stavar som roterar i trumman. Ramen sitter fast i alla
detaljer förutom i tratten och ugnen, detta för att kunna dra ut hela
tumlaren om en reparation blir nödvändig. Detta ger också möjlighet att
prova ut tumlaren utan ugn. Ramen är också försedd med snedfrästa stag
vilka ska hjälpa till att leda pulver ned i tratten (12).

11.

Motorramen (11) skruvas fast i trumramen och avser att vara rejält böjstyv
så att inte motorn hamnar i svängning på grund av vibrationer; eller böjs av
sin egen vikt. Motorramen avser också att säkerställa att motorn inte blir
överhettad p.g.a. ugnstemperaturen, en fläkt kanske behöver installeras.

12.

Tratten (12) avser fånga upp den oxid/metall som skavs av stavarna under
drift. Tratten sitter löst i sitt rör som är skuret likt ett ”V” men med en
rörstyrning för att säkerställa att den sitter på plats. Trattrörets fläns är
skruvat i ugnsbotten och tätar mot packningar på bägge sidor då en
motsvarande fläns ansluts mot denna. Genom detta rör faller flagorna ned
till en transportskruv (Hädanefter benämnd oxidationsskruv) som
transporterar dessa vidare genom ugn 2.
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Figur 6
Trumma med upphängning och drivning
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Figur 7
Ram med tratt

2.3.3

Lyftram

En ram (se figur 8) vilken avser att sammankoppla och fixera positionen för ugn 1 och 2
för att möjliggöra lyft inne i hotcell. En kullagerlekare (röd detalj i figur 8) tillåter rotation
vilket innebär att lyft möjliggjorts för olika vinklar mellan de två ugnarna. En vantskruv
avses sammankoppla ugn 1 och 2 och möjliggöra justering av vinkeln mellan ugnarna när
dessa lyfts upp i lyftramen. Den överliggande I-balken är väldigt böjstyv för att
säkerställa att inte oxidationsskruven under ugnarna behöver ta upp en stor del av
böjmomentet. Lyftramen fästs i respektive ugn med beslag som löper längs
fyrkantsrörens sidor, detta för att kunna montera bort lyftramen om åtkomst behövs i
ugnarnas övre del.
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Figur 8
Lyftram
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3

Ugn 2 - Efteroxidationsugn och Pulvertransportör

3.1

Funktionsbeskrivning

Ugn 2 är den andra modulen och används under steg 1 vid oxidtillverkning. De oxidflagor och -pulver som faller ned från ugn 1 tas emot av oxidationsskruven. Den bildade
oxiden måste transporteras bort från ugn 1 för att det inte ska ske en för snabb
oxidering i tumlaren, då flagor och pulver fortfarande innehåller metalliskt uran och kan
oxidera betydligt snabbare än stavarna. Oxidationsskruven roterar med ett varvtal
anpassat efter ugn 1’s produktionshastighet, vilken i sin tur styrs efter vilken tid som
ugn 2 behöver för fullständig oxidering. Tidigare tester indikerar att efteroxidationen bör
ligga inom intervallet 30 min till 2 timmar.
Det fullständigt oxiderade materialet faller sedan ned i ytterligare en transportskruv
benämnd pulvertransportör. Denna transporterar materialet vidare till ett fat för
mellanlagring.
3.2

Produktivitetsintervall

Ugn 2, och framförallt oxidationsskruven är designade för samma produktivitet som
ugn 1, d.v.s. 24–120 kg per dygn. Produktiviteten kommer vara beroende av bland annat
vilken oxidationstemperatur som kan användas, nödvändig uppehållstid i ugnen för
fullständig oxidation, syrgasflöde (begränsat till 100 l/min), vilken storlek på portioner
som kan tillåtas i oxidationsskruven, samt i vilken omfattning processen kan köras
oövervakad.
3.3

Konstruktionsbeskrivning

Nedan följer en lista över de komponenter som ugn 2 och pulvertransportören utgörs
av. Varje nummer refererar till de ballonger som finns i figur 9 och figur 10.
A.

En justerbar fläns (A) skruvas fast i ugn 1 och säkerställer en tät anslutning
samt möjliggör justering av vinkeln mellan ugn 1 och 2. Vinkeljustering kan
vara nödvändigt då utrymmet i hotcell är begränsat och olika
konfigureringar är tänkbara. Eftersom ugn 1 ska vägas under processen
måste hopskruvning av flänsen göras så att ugn 2 belastar flänsförbandet så
lite som möjligt, och gärna ha en tjock och förlåtande mjuktätning så att
flänsen kan dras väldigt löst.
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B.

Oxidationsskruven (B) kommer troligen rotera i intervallet 6 - 26 mm/min
genom ugn 2’s (C) homogena varmzon vilken är 800 mm lång. Skruvens
stigning är på 40 mm, kärnrörets ytterdiameter är 33,4 mm och ytterrörets
innerdiameter är 77,92 mm. I detta utrymme som benämns ”fack” kommer
materialet transporteras och en lämplig portion bedöms vara ca 100 gram.
Om facken i skruven fylls till 30 % är mängden pulver ca 130 gram, det är
viktigt att inte packa facken då syre alltid måste kunna nå pulvret.
Portionsstorleken är vald utifrån att en snabb oxidering väntas ske i ugn 2
eftersom temperaturen är upp till 700 °C. Snabb oxidering bedöms inte
vara ett problem så länge portionsstorleken är liten.

C.

Ugn 2 (C) är en delbar ugn utvecklad av Entech där en insats, ugnsröret (I)
löper och oxidationsskruven (B) inuti detta. Ugnen syftar till att hetta upp
materialet till max 700 °C och efteroxidera de portioner som finns i
oxidationsskruvens fack. Ugnen har ingen egen gastillförsel då denna tillförs
i ugn 1 och går vidare ut genom oxidationsskruven; ett eget separat
syrgasflöde kan vara aktuellt om för lite syrgas finns tillgängligt med den
ursprungliga konstruktionen. Vid normal oxidation leds syrgas från ugn 1,
vidare genom ugn 2 och ut via ett processfilter på oxidationsskruven.
Leverantören måste meddelas att termoelementet för
övertemperaturskyddet ska monteras så att dess slutliga positionering nära
oxidationsskruvens mantels undersida kan göras av oss. Vid nödavstängning
leds inert gas med forcerat flöde in i ugn 1, och ut, av vilket en mindre del
av gasen fortsätter till ugn 2 och ut via ett processfilter nära
oxidationsskruvens utlopp. Samma övertemperaturskydd nyttjas i både
ugn 1 och 2, vilket går ut på att ersätta syrgasen med intergas om
oxidationsprocessen blir för hastig. I och med den högre temperaturen i
ugn 2 så kommer oxidationsprocessen bli häftigare och övertempskyddet är
primärt en säkerhetsfunktion för ugn 1. Portionsstorleken anses vara det
främsta skyddet i ugn 2 mot eskalerande temperaturökning. Ugn 2 har 6
stycken värmezoner (se figur 11) på totalt 1000 mm. Den första och sista
zonen är buffertzoner och endast 800 mm avses hålla stabil
processtemperatur.

D.

En Justerbar fläns (D) som skruvas fast i oxidationsskruven (B), flänsen kan
roteras för att möta mottagningskärlets placering. Justering av denna
behövs även vid transport.

E.

En justerbar fläns (E) som skruvas fast i Pulvertransportören (F), flänsen kan
roteras för att möta mottagningskärlets placering. Justering av denna
behövs även vid transport. Denna koppling kan behöva bytas ut innan
placering i hotcell, då den sitter nära golvet och kan bli svårhanterlig i cell.
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F.

Pulvertransportören (F) avser flytta pulver från oxidationsskruven till ett fat.
Materialet antas också nötas sönder till mindre partiklar i de bägge
transportskruvarna. Pulvertransportören kommer rotera med minst 10
gånger högre hastighet än oxidationsskruven, detta för att säkerställa att
pulvret inte faller tillbaka. Både hastighet, längd och vinkel måste prövas
fram då olika medier har olika egenskaper som inverkar på dessa. Vinkeln
har valts till ca 40 grader, en högre vinkel än 45 grader kan innebära att
Pulvertransportören måste fyllas innan pulvret transporteras. När en
lämplig vinkel etablerats så ska ett stativ tillverkats där denna är enkel att
återskapa. Av transportskäl in i hotcell, så måste stativet ha två lägen, ett
för transport och ett för produktion.

G.

En Justerbarfläns (G) som skruvas fast i Pulvertransportören och
säkerställer att anslutningen mot fat är horisontell.

H.

En fläns (H) som ansluter mot fatets adapter och pulvertransportörens
adapterrörkoppling, vilken har en skarp fallvinkel för att säkerställa att
pulvret inte fastnar.

I.

Ugnsröret (I) är en insats i ugn 2, vilket utrustats med skruvar vilka nyper
fast oxidationsskruven. Ugnen kan löpa fritt längs med oxidationsskruven
och när korrekt avstånd mellan ugn 1 och 2 upprättats kan skruvarna dras
åt. Ugnsröret är primärt designat för en oxidationsskruv men kan vid behov
husera två skruvar. Detta ger en ”längre” ugn men med förändring av var
pulvret matas ut. Detta kan vara ett intressant alternativ om
produktionshastigheterna mellan ugn 1 och 2 skiljer sig åt kraftigt.
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Figur 9
Ugn 2 och pulvertransportör
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Figur 10
Ugn 2 och pulvertransportör i genomskärning

Figur 11
Ugn 2 zonindelning
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4

Fatmodul

4.1

Funktionsbeskrivning

Fatmodulen är den tredje modulen och ett samlingsnamn för fat och deras olika
tillbehör, som avser att lagra och förflytta oxid samt kutsar i olika skeden i processen.
Vissa av de ingående detaljerna används både under steg 1 (oxidtillverkning) och steg 2
(kutstillverkning). De olika detaljerna visas i figurer under denna rubrik, varefter det
följer rubriker med beskrivningar.
I steg 1 fylls fat med oxid som sedan mellanlagras. När konverteringen av allt uran är
färdig påbörjas steg 2 och mellanlagrad oxid töms ned i en blandare. Efter blandning,
pressning och sintring ska kutsarna lagras i faten igen. För att hantera faten i dessa olika
skeden behövs diverse hjälpmedel som tillhör denna modul.
4.2

Produktivitetsintervall

Faten kan fyllas med upp till 114 liter oxid, denna antas väga ca 3 kg per liter. Fatet i sig
klara att lastas med 800 kg och fatlyften klarar 680 kg. Ventilen som fästs på det koniska
locket måste väljas med hänsyn till vikten av oxiden.
4.3

Konstruktionsbeskrivning

4.3.1

Adapter, fat, rotationstallrik och saxbord

P.

Adaptern (P) gängas ned i fatet (Q) och saxbordet (S) höjs tills packningen
ovanpå adaptern möter pulvertransportören (F) och komprimeras.
Eftersom fatet ska vägas under fyllning måste dockning göras så att
pulvertransportören belastar fatet så lite som möjligt, och gärna ha en tjock
och förlåtande mjuktätning som endast behöver lätt komprimering. Det
finns även en packning som tätar mellan fat och adapter. Adaptern har
utrustats med handtag för att lättare kunna roteras med manipulatorer och
en styrning ner i fatets lock.

Q.

Fatet (Q) är 679 mm högt och rymmer 114 liter, det är 230 mm mellan
förstärkningsringarna och en ytterdiameter på 481 mm; dimensionerna har
valts med hänsyn till att passa i fatlyften (se figur 13) och för att eventuellt
kunna placeras i 200 liters fat. Det kan vara fördelaktigt att kunna placera
faten (Q) i större icke kontaminerade fat vid utslussning till förvarning i
container eller liknande. Detta skulle även minska stråldosen eftersom
avståndet till omgivningen ökar. Mindre fat hade inte passat fatlyften och
hade inneburit fler fatbyten, större fat hade blivit svårhanterliga med tanke
på både volym och vikt. Fatet är utrustad med lock vilka låses fast med en
låsring, vilken säkerställer att locket pressas ned och fixeras. Låsringen
måste konstrueras med förlängd arm och med ett greppvänligt handtag,
detta för att underlätta hantering med manipulatorer.
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R.

Rotationstallriken (R) används för att underlätta positionering av fatet inför
dockning mot pulvertransportören (F). Rotationstallriken har en lagrad disk
i botten ansluten till en bottenplatta med en fastsvetsad sarg, disken kan
rotera in fatets hål i lämplig position för dockning. På detta sätt kan
fatlyften (se figur 13) placeras rakt ovanför rotationstallriken utan att
pulvertransportören är i vägen. Sargen är utrustad med en läpp så att det
ska vara lättare att träffa rätt med telfern när fatet sänks ned.

S.

Saxbordet (S) används för att docka adaptern (P) mot pulvertransportören
(F). Standard saxbord har kontaktor och motorskydd under bordet, dessa
måste flyttas ut från cellen, motor och dunk kan vara kvar dock ingen
plastdunk.

Figur 12
Fat, adapter, lock, pulvertransportör, saxbord och rotationsplatta.
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4.3.2

Fatlyft och instats

En insats placeras i fatlyften för att passa fatet (se figur 13 för bild på insats och fatlyft)
då fatlyftaren även kan användas både för 114 respektive 210 liters fat (30 gallon och
55 gallon). Fatlyftaren kan rotera 360° med ett fat vägandes 680 kg, kontrolldosan
kommer sannolikt modifieras för användning i cell.

Figur 13
Fatlyft och insats

4.3.3

Koniskt lock, ventil och låsring

En skjutspjällsventil vilken klarar att stänga och öppna då den belastas av oxiden ska
monteras på ett koniskt lock, vilket sedan fästs på fatet med tillhörande låsring (se
figur 14). Det är troligt att denna låsring behöver modifieras för att enklare kunna
hanteras med manipulatorer.

Figur 14
Koniskt lock
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5

Kutsmodul - Pulverblandare och Kutspress

5.1

Funktionsbeskrivning

Kutsmodulen är den fjärde modulen och används under steg 2. Fat med oxid töms ned i
blandaren med hjälp av det koniska locket med ventil (denna detalj beskrivs i
fatmodulen) när kutspressen har skjutits åt sidan och blandaren är nedsänkt till sitt
bottenläge. Fatet flyttas, tillsatsmaterial satsas, blandning utförs, blandaren höjs upp
och kutspressen skjuts in under blandaren. Hela fatets innehåll ryms inte i blandaren
utan får fyllas på i omgångar. I blandaren tillsätts ett eller flera bindemedel och
smörjmedel innan blandning påbörjas. När batchen är färdig öppnas blandarens ventil
och blandningen leds ned i kutspressen och pressning kan påbörjas. Färdigpressade
kutsar faller ned via en guideanordning och vidare till ett uppsamlingstråg.
5.2

Produktivitetsintervall

Pulverblandarens batchstorlek är 5–34 liter, och med en oxiddensitet på ca 3 kg/liter
innebär detta ca 15–100 kg. Att blanda oxid med bindemedel tar endast några minuter
men det kan finnas ett behov att ytterligare bryta ned större partiklar genom att blanda
några timmar.
Kutspressen kan tillverka upp till 3600 kutsar per timma. En kuts med 9 mm diameter
och en höjd på 8 mm med densiteten 6 kg/liter väger ca 3 g. 3600 kutsar väger alltså
10,8 kg, en del hantering tillkommer så upp till 50 kg kutsar per arbetsdag antas rimligt.
5.3
I.

Konstruktionsbeskrivning
Blandaren (I) tillverkas av Hosokawa och har valts då den är utvecklad för
att blanda bland annat tunga pulver som uranoxid. Den har en skruv som
transporterar pulver uppåt samtidigt som en orbital-arm för den i en bana
runt blandarens mantelyta (se figur 17). Orbital-armens- respektive
skruvens hastighet går att justera separat och hastigheterna kommer att
behöva optimeras beroende på pulvrets egenskaper. Motorerna på
blandaren har offererats utan remmar och med tätningar i material som
klarar strålning bra, vilket även gäller bottenventilen. Ventilen i botten av
blandaren är pneumatisk och kan förhoppningsvis användas i cell men det
behöver testas i praktiken om det fungerar med on/off-funktion eller om
den behöver bytas till en steglös elektromekanisk ventil. Blandarkärlet kan
hantera mellan 5–34 liter pulver men eftersom vi inte känner till exakt hur
pulvret beter sig måste lämplig batchstorlek provas fram. Blandaren har ett
lock vilket avses att modifieras så att fatet ska kunna dockas för att fylla på
pulver.
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II.

Blandarsläden (II) överför rörelsen från domkraften (III) till blandaren (I).
Släden löper i rörstommen (IV) och är utrustad med 12 stycken kulrullar
som löper längs med insidan av rörstommen på 3 sidor (se figur 16). Dessa
justeras in för att få tillräcklig kontakt mellan rörstommens insida och
blandarsläden, vilket kommer att innebära en momentfri anslutning till
domkraften och säkerställa att släden löper lätt. Anledningen till att släden
är så lång är då hela kutsmodulen ska kunna tas in stående i hot cell, porten
är 2000 x 1375 mm, när släden är i sitt bottenläge är kutsmodulen
1900 x 1200 mm. Det är möjligt att även detta är för stort och anordningen
får tas in liggandes. Även om detta är fallet så är det fördelaktigt att
kutsmodulen inte är så hög att det blir problematiskt att lyfta och flytta
modulen i cellen.

III.

Domkraften (III) är från Powerjacks och inhandlas komplett med växel och
motor från Aratron. Vi har god erfarenhet med liknande modeller och
denna levererar 50kN vilket är mer än tillräckligt. Den monteras på
rörstommens (IV) lock.

IV.

Rörstommen (IV) är svetsad i bottenramen och har en slits från toppen och i
hela rörelseområdet för att blandarsäden (II) ska kunna löpa där. Slitsen går
inte hela vägen ned i botten, detta för att skapa ett mekaniskt stopp om
inte ändlägesbrytare slår ifrån när släden rör sig för långt. Rörstommen har
ett lock i toppen där blandarsläden kan föras in vid montage och
domkraften (III) monteras. Lyftöglor finns monterade på locket då de sitter
ovanför och tillräckligt nära tyngdpunkten.

V.

Bottenramen (V) är designad för att modulen inte ska kunna falla omkull
och därför inte behöva skruvas fast i golvet, eftersom modulen ska ha
möjlighet att tas in och ut ur cell. På ramen monteras plåtar som bedöms bli
dammiga när kutspressen (VII) används, och tanken är att dessa blir enklare
att torka av än golvet.

VI.

Kutssläden (VI) avses designas med en räls som löper på bottenramen (V)
för att medge rörelse bort från blandaren (I). Kutssläden bör kunna puttas
åt sidan med manipulator då kutspressen (VII) väger 100 kg och släden
löper lätt, om inte så får detta moment motoriseras.

VII.

Kutspressen (VII) tillverkas av LFA machines, och är en helmekanisk och
kompakt press. Pressen klarar att pressa med 50 kN vilket ger ett tryck på
ca 785 MPa på en 9 mm kuts, högsta höjden på kutsen är 8 mm. Pressen
kan producera upp till 3600 kutsar i timmen och har en remlös utväxling.
Pressen har ingen elektronik inbyggd med möjligt undantag för panelen,
men denna behöver i vilket fall som helst flyttas. Maskinfötterna i botten på
pressen ska bytas ut till liknande med integrerad lastcell. Detta för att
antingen kunna portionerna lagom doser från blandaren eller för att kunna
applicera korrekt tryck på packning i tratten. Mer om detta kan läsas i
avsnittet om tratten.
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VIII.

Tratten (VIII) fungerar som anslutningen mellan kutspressen (VII) och
blandaren (I). Tratten kan tänkas utformas på flera olika sätt beroende på
vad som fungerar bäst i praktiken. Det första alternativet är att tratten är
en heltät anslutning mellan blandaren och kutspressen, så när ventilen i
blandaren öppnats så sjunker materialnivån i blandaren när kutsar pressas.
Packningarna i tratten får det tryck som anses rimligt när blandaren sänks
ned och värdet från blandarens lastcellsfötter tareras. Det andra
alternativet är att göra en stor tratt där man kan satsa några liter i taget och
fylla på eftersom. I bägge fall bör anslutande rör utformas
strömningsvänligt och med lämplig dimension. Det är troligt att pressens
toppkåpa kan monteras bort för att spara in på höjd, och att röret dras hela
vägen ned till pulvermatningen.

Figur 15
Kutsmodul
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Figur 16
Snittvy

Figur 17
Blandare, blandningsprincip
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6

Ugn 3 - Sintringsugn med Sintringsdeglar

6.1

Funktionsbeskrivning

Ugn 3 – sintringsugn med sintringsdeglar är den femte modulen, denna används vid
steg 2 kutstillverkning. Ett lager med sintringsdeglar placeras på ugn 3’s tegelbädd (se
figur 18 och figur 19), sedan fylls dessa på med kutsar från uppsamlingstråget. Antingen
lyfts och tippas hela tråget ned i deglarna eller så används en separat skopa beroende på
vad som är mest effektivt. Då 8 lager med fulla sintringsdeglar är på plats så stängs
ugnen och sintringsprogrammet startas. När kutsarna är färdiga töms dessa ned i de fat
som tidigare använts för att förvara oxid.
6.2

Produktivitetsintervall

Ugnen har en beräknad batchstorlek på maximalt 100 kg. Med en förmodad processtid
på 1–3 dygn blir produktiviteten 33–100 kg/dygn. Processtiden kommer att vara
beroende av bland annat vilken sintringstemperatur som kan användas, flödet av
vätgasblandning vid reducering (begränsat till 25 l/h), hur bra vätgasblandningen når
kutsarna vid reducering och hur bra bildad vattenånga transporteras bort, samt hur
många sintringsdeglar som kan staplas i ugnen.
6.3

Konstruktionsbeskrivning

6.3.1

Sintringsdeglar

Sintringsdegeln är under utveckling och görs av KG Fridman och dess konstruktion kan
komma att ändras. Den senaste designen kan ses i figur 19. De viktigaste
designparametrarna är att den måste vara staplingsbar, tillåta gasutbyte och kunna
hanteras med manipulatorer. Staplingsbar eftersom detta medger att en större mängd
kutsar kan få plats i ugnen (se figur 18). De ska gå att stapla genom en styrning i botten
på varje degel. Endast ett lager med deglar skulle rymma runt 10 kg, där varje degel
rymmer åtminstone 3,3 kg och ett lager utgörs av 3 deglar, men detta anses vara en för
liten batch. Målet är 8 lager deglar vilket skulle innebära någonstans mellan 80-100 kg i
total kutsmängd. Att stapla fullastade deglar i rumstemperatur är inget problem för
deglarnas hållfasthet, däremot i högre temperaturer. Vid 1700 °C har aluminiumoxid
teoretiskt sett ingen bärförmåga, vid 1500 °C är den avsevärt bättre men det går inte att
utesluta att även detta är för varmt med önskad last. 1500 °C är den temperatur som i
detta skede anses vara den bästa kompromissen mellan sintringens krav på temperatur
och deglarnas bärighet, mer om detta kan läsas i 6.3.2.
Ett bra gasutbyte är viktigt dels för att kunna ersätta all luft i ugnen med inert gas innan
sintringen påbörjas, men framförallt vid reduceringen. Vid reduceringen måste
gasutbytet tillåta åtkomst för vätgas till kutsarna och borttransport av vattenånga som
bildas vid reaktionen mellan vätgasen och kutsarna. Den bildade vattenångan måste
diffundera bort och ventileras ut ur ugnen. Om inte tillräckligt gasutbyte sker blir
diffusionshastigheten vid reduceringen för långsam. Vätgas diffunderar mycket lätt och
anses inte vara begränsande, medan vattenångan är betydligt långsammare och
behöver större kommunicerande area för att kunna ventileras bort.
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För att deglarna ska kunna hanteras med manipulatorer får de väga max 10 kg men
gärna omkring 5 kg, och vara utrustade med handtag. Deglarna ska tillverkas i
aluminiumoxid för att klara de höga temperaturer som förekommer i ugn 3, vilket
avsevärt försvårar möjligheten av att klara uppställda krav. Det går inte att tillverka
deglar i tantal-mangan-legeringar med vald ugnstyp enligt ugnstillverkaren. Om det visar
sig att sintringsdeglarna inte kan staplas eller ger otillräckligt gasutbyte bör det
utvärderas om till exempel ett stort kärl i aluminiumoxid eller eldfast tegel är ett bättre
alternativ.
6.3.2

Sintringsugn

Sintringsugnen utvecklas av Entech och avser kunna värma upp till 100 kg urankutsar till
1700 °C, men kommer troligen att begränsas till 1500 °C. Detta på grund av deglarnas
hållfasthet, vilket beskrivs närmare i 6.3.1. Ju högre temperatur som kutsarna kan
sintras vid desto snabbare går denna process, men sambandet mellan tid och
temperatur är inte linjärt. Detta innebär att det skulle kunna ta väldigt lång tid att sintra
vid till exempel 1200 °C och kanske vara omöjligt vid 1000 °C. I slutändan innebär det
här att en kompromiss måste provas fram då både hållfastheten och sintringstiden inte
går att svara på med säkerhet. Det anses att 1500 °C är en god utgångspunkt och att det
finns lösningar om problem uppstår. Gasflödet in i ugnen kan ligga på 3–6 liter/min vid
1700 °C, vid lägre temperatur kan det vara signifikant högre, och vid reducering bör
gasflödet ligga på 25 liter/min. Vid reduceringen måste vätgas blandas med den inerta
gasen, vilken skulle kunna vara till exempel kväve eller argon. Vätgas blandar sig väl med
kvävgas då dessa har mindre viktskillnad än vätgas och argon som blandar sig sämre.
Argon är en ädelgas och reagerar garanterat inte med kutsarna, kvävgas är det inte.
Vilken inert gas som är lämpligast är en utredningsfråga.
Ugnen är en klockugn vars klocka/huv lyfts upp med travers, och i cell måste denna
lyftas högt för att medge åtkomst för stapling av kutsar och deglar. Det är troligt att de
rör som huven löper på måste kunna förlängas i cell, antingen med en motoriserad
teleskopfunktion eller med fyrkantrör med styrning och mekaniskt lås. Eftersom ugnen
ska kunna flyttas i cellen måste huven kunna låsas i ramen, och det är rimligt att utrusta
ugnen med till exempel sprintar i flera höjder. Utan låsmöjlighet i toppläge så är
traversen i cellen upptagen med att hålla huven uppe tills ugnen är fullastad, vilket
anses olämpligt. Ugnens kammare har dimensionerna 400 x 400 x 400 mm och matas
med en effekt på 20 kW. Elementen i ugnen behöver matas med hög ström och låg
spänning, varför en transformator måste monteras på huven. Det är inte önskvärt att
leda kablar för så hög ström genom cellpluggar, och ugnstillverkaren vill ha så korta
kablar som möjligt mellan transformator och ugnselement.
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Figur 18
Sintringsugn med sintringsdeglar

Figur 19
Sintringsdegel
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7

Cellpluggar

En cellplugg är en genomföring i cellväggen för någon typ av media.
7.1

Funktionsbeskrivning

Mediaförsörjning av utrustningarna samt kommunikation för mätning och styrning,
såsom elkraft, signaler, gaser, temperaturmätning etc. sker via cellpluggar som monteras
i cellväggen. Mängd media och exakta effektbehov är en utredningsfråga och kommer
visa sig vid utprovning av utrustning utanför cell.
7.2

Produktivitetsintervall

Ej tillämpbart.
7.3

Konstruktionsbeskrivning

Den rådande mekaniska konstruktionen för cellpluggar på SNAB kommer troligen
återanvändas, och är i princip en stålcylinder (med strålfällor) fylld med stål- eller
blykulor och med en kontakt/anslutning i varje ände. Detta medger att om en kabel eller
slang går sönder i cell är det enklare att byta endast denna jämfört med att ha en
kabel/slang hela vägen från den matade enheten. Det är dock inte uteslutet att
sistnämnda alternativet måste användas på grund av till exempel otillräckliga kontakter
för avsedd effekt. Detta är en utredningsfråga.
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8

El/styr/dataskåp

8.1

Funktionsbeskrivning

All utrustning för elkraft, styrning, mätning, larmhantering och databehandling ska
installeras i ett eller två instrumentskåp som placeras i manöverhallen. Drift och
övervakning av utrustningen sker från dessa skåp. Det anses rimligt att skapa ett samlat
system för datainsamling i LabView. Det som ska samlas in är temperaturer från
ugnarna, hastigheter på skruvarna, tumlaren, kutspressen och blandaren, samt
ventillägen, mer än så anses inte nödvändigt i dagsläget. Det är dock troligt att fler
väsentliga processparametrar tillkommer när utrusningen testas. Inget centralt
styrsystem anses vara nödvändigt utan maskinerna bör styras från de enheter de
levererats med.
8.2

Produktivitetsintervall

Ej tillämpbart.
8.3

Konstruktionsbeskrivning

Det är för tidigt att utforma dessa.
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Försörjningsmedia

Avser gaser, elkraft behandlas ej.
9.1

Funktionsbeskrivning

Ugn 1 kommer under oxidation att matas med ett konstant syrgasflöde upp till
100 liter/min, och vid inertering med upp till 400 liter/min inert gas. Antingen köps gasflaskor/paket in och byts efterhand eller så införskaffas gasgeneratorer för syrgas och
intert gas (kväve är troligen den enda inerta gasen som är lämplig för generering).
Vätgasblandning köps färdigblandad i gas-flaskor/paket. En blandning med under 4 %
vätgas blandat i lämplig inert gas har valts för att ingen risk att kunna skapa en brännbar
eller explosiv blandning med luft ska föreligga. Det underlättar om vi slipper ta hänsyn
till ATEX eftersom detta medför andra krav. Det är inte uteslutet att användning av
högre vätgasblandningar kan bli nödvändigt för reduceringen, men då krävs vidare
utredning.
9.2

Produktivitetsintervall

•

Syrgas matas kontinuerligt till ugn 1 och vidare genom ugn 2 med upp till
100 liter/min vid oxidering.

•

Inert gas matas till ugn 1 och delvis vidare genom ugn 2 med upp till
400 liter/min i max 15 min vid utlösning av övertemperaturskydd.

•

Inert gas matas kontinuerligt till ugn 3 med 3–6 liter/min vid sintring.

•

Vätgasblandning matas kontinuerligt till ugn 3 med upp till 25 liter/min vid
reducering.

9.3

Konstruktionsbeskrivning

Det är för tidigt att utforma dessa.
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Underhåll

Komponenter är valda för att kunna köras i 5 år utan underhåll, så inget löpande
underhåll ska behöva utföras, utan endast avhjälpande vid oförutsedda haverier.
Modulerna är designade för att vitala delar ska kunna demonteras relativt enkelt vid
underhåll.
När utrustningen är placerad i cell ska allt underhåll utföras i grodman. Modulen lyfts
bort och slussas till grodman, där kan ytterligare demontering göras och komponenter
kan bytas ut eller lagas.
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Risk- och MTO-hantering vid konstruktion
Utrustningens namn: SSSC, Studsvik Small Scale Conversion

Projektnamn:

IFE Design of Equipment for HM

Projektnummer:

212753

KoT-nummer:

19-032

Författat av:

Staffan Karlsson
Staffan Karlsson 2020-05-07

Signatur och datum:

Granskat av:

Olof Karlsson

Signatur och datum:

2020-05-13

Övergripande information om utrustningen:
Här beskrivs kortfattat utrusningens användning. Plats, typ av användare, tänkt frekvens för användning och huvidsaklig funktion.
Informationen ska ligga som bakgrund till riskbedömingen.

Produkten är design och konstruktion av en processutrustning bestående av flera komponenter.
Processutrustningen ska uppfylla process-krav som finns för oxidering, konvertering,
kutstillverkning, och sintring av metalliskt uran från IFE.
Den konstruerade processutrustningen är tänkt att tillverkas och implementeras i hotcell på HM
inom ett fortsättningsprojekt under 2020.
Totalt är 10 ton uran tänkt att omvandlas under en tioårsperiod
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SSSC, Studsvik Small Scale Conversion
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SSSC, Studsvik Small Scale Conversion

Risk/MTO-inventering på konceptstadium
1

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

2.2

Punkter för bedömning. (Fördefinierade rubriker är avsedda som vägledning, utom
Risk"Tillämpliga EG/EU-direktiv" som är obligatorisk)
nummer
Tillämpliga EG-direktiv
(För tillämpliga EG/EU-direktiv görs en inventering av aktuella generella risker.
Specifika risker hanteras under rubrik 2)
Maskindirektiv, 2006/42/EG
Roterande trumma
2
Roterande transportskruvar
2
Roterande blandare
3
Press
4
Tryckkärlsdirektiv, PED, 2014/68/EU
E.T
Lågspänningsdirektiv, LVD, 2006/95/EG
E.T
Elektromagnetisk kompabilitets direktiv, EMC, 2014/30/EU
E.T
Artificiell optisk strålnings direktiv, 2006/25/EG
E.T
Utrustning/Arbetsmoment/Händelser
Utrustningsobjekt/Processrisker
Kricititetsaspekter
1
Ugnar (två i en) för oxidation, efteroxidation och finfördelning av uran
2
Förvaringskärl för mellanlagring av uranoxid
Pulverblandare för blandning av uranoxid och bindmedel
3
Kutspress för pressning av kutsar
4
Sintringskorgar för kutsar
Sintringsugn för sintring och reducering av kutsar
5
Förvaringskärl för mellanlagring av färdiga kutsar
6
Arbetsmoment vid användande av utrustningen
Förvaring av utrustning mellan kampanjer
7
Ev. transferering av utrustning till cell
8
Ihopmontering av utrustning samt inkoppling av media, el och styrsystem
9
Transferering av kapade uranstavar till cell
10
Laddning av uranstavar till oxidationsugn
11
Start av ugn 1 och 2, inklusive luftflöde
12
Drift av ugn 1, oxidering av uran
2
Drift av ugn 2, efteroxidering av uran
2
Uppsamling av oxid i förvaringskärl
13
Stopp av ugn 1 och 2
Ev. mellanlagring av uranoxid
14
Satsning av uranoxid och bindmedel till pulverblandare
15
Start av blandare
16
Drift av pulverblandare, homogenisering av pulver
3
Stopp av pulverblandare
Satsning av pulver till kutspress
17
Start av kutspressen
18
Drift av kutspress, pressning av kutsar
4
Uppsamling av kutsar i sintringskorgar
19
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3.1

3.2

3,3

3,4
3,5
3,6
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Stopp av kutspress
Ev. mellanlagring av kutsar i sintringskorgar
Satsning av kutsar i sintringskorgar till sintringsugn
Start av sintringsugn
Drift av sintringsugn, sintring av kutsar i inert miljö
Växling av atmosfär i sintringsugn från inert till ca 5% H2
Drift av sintringsugn, reducering av uranoxid i H2-miljö
Stopp av sintringsugn
Satsning av kutsar från sintringskorgar till förvaringskärl
Transferering av förvaringskärl ut ur cell
Ev. transferering av utrustning ut från cell
Service av utrustning
Oplanerade händelser
Elektriskt överslag
Elavbrott
Brand
Nödavstängningsfunktion på oxidationsugnen aktiverad
Läckage av H2
Generella MTO punkter
Användare
Kompetenskrav
Utbildningskrav
Användargränssnitt
Utformning av HMI för interagerande mellan operatör och utrustning
Intuitiva funktioner i HMI
Grafisk design av HMI
Ergonomi
Manipulatorarbete
Belysning i cell
Strålskydd och persondos
Dosbelastning vid service av utrustningen
Instruktioner
Driftinstruktion
Avfall
Avveckling och skrotning av utrustningen
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SSSC, Studsvik Small Scale Conversion

Risk/MTO-inventering efter konstruktion
1
1

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

2.2

Punkter för bedömning
Tillämpliga EG-direktiv
(För tillämpliga EG/EU-direktiv görs en inventering av aktuella generella risker.
Specifika risker hanteras under rubrik 2)
Maskindirektiv, 2006/42/EG
Roterande trumma
Roterande transportskruvar
Pulverblandare
Kutspress
Fatlyft/vändare
Tryckkärlsdirektiv, PED, 2014/68/EU
E.T
Lågspänningsdirektiv, LVD, 2006/95/EG
Elektrisk utrustning
Elektromagnetisk kompabilitets direktiv, EMC, 2014/30/EU
E.T
Artificiell optisk strålnings direktiv, 2006/25/EG
E.T
Utrustning/Arbetsmoment/Händelser
Utrustningsobjekt/Processrisker
Kriticitetsaspekter
Ugnar (två i en) för oxidation, efteroxidation och pulvertransportör
Saxbord fatmodul
Pulverblandare för blandning av uranoxid och bindmedel
Fatlyft/vändare
Blandarstativ (lyft med svängarm)
Kutspress för pressning av kutsar
Sintringsdeglar för kutsar
Sintringsugn för sintring och reducering av kutsar
Fat för mellanlagring av uranoxid eller färdiga kutsar
Arbetsmoment vid användande av utrustningen
Förvaring av utrustning mellan kampanjer
Transferering av utrustning till cell
Ihopmontering av utrustning samt inkoppling av media, el och styrsystem
Transferering av kapade uranstavar till cell
Fathantering i cell, generellt
Laddning av uranstavar till oxidationsugn
Start av ugn 1 och 2, inklusive syrgasflöde
Drift av ugn 1, oxidering av uran
Drift av ugn 2, efteroxidering av uran
Drift av pulvertransportör
Uppsamling av oxid i fat
Stopp av ugn 1 och 2
Mellanlagring av uranoxid
Satsning av uranoxid och bindmedel till pulverblandare
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Start av blandare
Drift av pulverblandare, homogenisering av pulver
Stopp av pulverblandare
Satsning av pulver till kutspress
Start av kutspressen
Drift av kutspress, pressning av kutsar
Uppsamling av kutsar i uppsamlingstråg
Stopp av kutspress
Lyft av sintringsugnens huv
Satsning av kutsar från uppsamlingstråg till sintringsdeglar i sintringsugn
Sänkning av sintringsugnens huv
Start av sintringsugn
Drift av sintringsugn, sintring av kutsar i inert miljö
Växling av atmosfär i sintringsugn från inert till <4 % H2
Drift av sintringsugn, reducering av uranoxid i H2-miljö
Stopp av sintringsugn
Satsning av kutsar från sintringsdeglar till fat
Transferering av fat ut ur cell
Transferering av utrustning ut från cell
Service av utrustning
Oplanerade händelser
Elektriskt överslag/kortslutning
Elavbrott
Brand
Nödavstängningsfunktion på oxidationsugnen aktiverad
Läckage av H2
Generella MTO punkter
Användare
Kompetenskrav
Utbildningskrav
Användargränssnitt
Utformning av HMI för interagerande mellan operatör och utrustning
Intuitiva funktioner i HMI
Grafisk design av HMI
Ergonomi
Manipulatorarbete
Belysning i cell
Strålskydd och persondos
Dosbelastning vid service av utrustningen
Instruktioner
Driftinstruktion
Avfall
Avveckling och skrotning av utrustningen
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X

Uppnådd kriticitet i
uranoxid (pulver eller
kuts)

Okontrollerad klyvning

För mycket uranoxid i
10 kombination med en lämplig
moderator

2,1

X

Överhettning av
värmeelement

Brand i ugn och kringliggande
utr., rökskada

Kortslutning av värmeelement.
5 Defekt reglering.
Skenande exoterm reaktion.

2,2

X

Operatör fastnar i
roterande trumma eller Klämskada
skruv

6 Oskyddade roterande delar

1,1

1,2

2,3

2,4

2,5

2,6

3,1

X

1

1

D (slutlig)

S (slutlig)

K (slutlig)

Ansvarig

10

1

10

3 Övertempskydd med larm

3

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
45
Övertempskydd som larmar och
bryter värmare. Anpassad avsäkring.

5

Kommentar

0

Lågutbränd uranmetall med naturlig
anrikning. Kriticitet kan endast nås
med tungvatten eller grafit som
moderator

0

Oxiden skapas från lågutbränd
uranmetall med naturlig anrikning.
Kriticitet kan endast nås med
tungvatten eller grafit som
moderator

1

3

3

9

Ingen risk för personskador pga
5 150 placering i cell. Trumma och skruv
kapslas in som extra åtgärd.

1

1

7

7

7 Övertempskydd med larm

Noggrant designade
processparametrar.
Övertempskydd som bryter värmare
5 245
samt växlar från oxiderande till inert
atmosfär, med högt spolflöde som
ger kyleffekt.

4

5

3

60

7 Övertempskydd med larm

Noggrant designade
processparametrar.
5 245 Övertempskydd som bryter värmare,
samt begränsa mängden oxid som
kan ansamlas i skruven/ugnen

4

5

3

60

5 Dåligt kontrollerad oxidation

7 Övertempskydd med larm

Noggrant designade
processparametrar..
Övertempskydd som bryter värmare
5 175
samt växlar från oxiderande till inert
atmosfär, med högt spolflöde som
ger kyleffekt.

1

5

3

15

Uranoxid-pulver sprids i cellen

3 Nödstopp/blåsning

5

4

1

5

4

20

Kläm/slag-skada

6 Oskyddade roterande delar

5

5 150

1

1

7

7

X

Skenande exoterm
Smält uran i utrustningen som
reaktion i ugn 1 ger för sedan stelnar och förstör ugn 1
höga temperaturer
och 2

7 Dåligt kontrollerad oxidation

X

Skenande exoterm
reaktion i ugn 2 ger för Dålig reglering av processen
höga temperaturer

Dåligt kontrollerad
7 efteroxidation.
Dålig oxidation i steget innan

Skenande exoterm
reaktion i ugn 1 eller 2 Brand i ugn och kringliggande
ger för höga
utr., rökskada
temperaturer

Signifikant mängd
X X partiklar från ugn
sprids i cell
Operatör träffas
av/fastnar i roterande
X
objekt i
pulverblandaren

1

Åtgärd

Risk (slutlig)

X

Uppnådd kriticitet i
metalliskt uran

Möjlighet till
styrning/detektion

Risk (initial)

Okontrollerad klyvning

För mycket uran i kombination
10
med en lämplig moderator

Orsak till feltillstånd

D (initial)

Konsekvens/ skadehändelse
(1 Direkt, 2 Efterföljande, 3
Total)

S (initial)

Feltillstånd

K (initial)

MTO

Process

CE / Risk

Risknummer

SSSC, Studsvik Small Scale Conversion

60 Filtrera utgående luft från ugn

Ingen risk för personskador pga
placering i cell

MTO-aspekten är att det blir mycket
manipulatorarbete under sanering.

3 Dåligt förslutet lock

5

4,1

X

Operatör fastnar i
pressen

Klämskada

6 Oskyddad stans och utmatning

5

Ansvarig

Risk (slutlig)

Uranoxid-pulver spills ut

D (slutlig)

Blandningskärlet
öppnas under drift

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
4 60 Driftinstruktion ska innehålla rutin för
stängning av kärl samt kontroll av
förslutningen
Ingen risk för personskador pga
5 150
placering i cell

S (slutlig)

X X X

Åtgärd

8 (19)

K (slutlig)

3,2

Möjlighet till
styrning/detektion

Risk (initial)

Orsak till feltillstånd

Appendix B

D (initial)

Konsekvens/ skadehändelse
(1 Direkt, 2 Efterföljande, 3
Total)

K (initial)

MTO

Process

CE / Risk

Risknummer

Feltillstånd

S (initial)

STUDSVIK/N-20/066
Risk- och MTO-hantering
Koncept

STUDSVIK NUCLEAR AB

Kommentar

1

4

4

16

MTO-aspekten är att det blir mycket
manipulatorarbete under sanering.

1

1

7

7

4,2

X X Kutsar matas ut fel

Kutsar sprids i cellen

4

Felaktig utmatning, bortglömd
sintringskorg

5

3

60

Driftinstruktion ska innehålla rutin för
utmatningskontroll vid uppstart

4

4

2

MTO-aspekten är att det blir mycket
32 manipulatorarbete att samla ihop
kutsar.

4,3

X X Stopp i tratten

Processen stannar, uranoxidpulver sprids i cell

4

För mycket pulver på en gång
eller fel egenskaper

7

5 140

Driftinstruktion ska innehålla rutin för
matningskontroll vid uppstart

4

4

3

48

1

3

3

9

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Ventilationen är alltid i drift (STF),
7 350 instruktionsstyrt arbete. Använda
färdigblandad <4 % H2 i inert gas
vilket gör det omöjligt att skapa
brännbar blandning i luft (4-75%).

1

5

7

Driftinstruktion ska innehålla rutin
35 för uppstart av vätgastillförsel med
kontroll av ventileringen

Noggrann design av kärl för enkel
hantering och god försegling

1

3

2

6

5,1

5,2

X

6

X

7

X

8

X

9

Överhettning av
värmeelement

X

Brand i ugn och kringliggande
utr., rökskada

5

Kortslutning av värmeelement.
Defekt reglering.

3 Övertempskydd med larm

Spridning av vätgas
utanför ugnen

Felaktig bortventilering av
Bildande av knallgas, explosion,
10 vätgas efter ugnen. Läckage på 5
brand
ledningar eller ugn.

Kontamination sprids
utanför cell
Kontaminationsspridning

Kontamination till personal
och/eller omgivning
Kontamination till personal
och/eller omgivning

Tappad utrustning

Klämskada

Felaktig hopmontering
Utrustningen eller processen
X X av utrustning eller
fungerar inte
inkoppling av media

4 Dåligt förslutna kärl.

3

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
45 Övertempskydd som larmar och
bryter strömmen. Anpassad
avsäkring.

MTO-aspekten är att det blir mycket
manipulatorarbete under sanering.

4

3

48

4

3

48

4

4

3

48 Befintliga rutiner anses tillräckliga

4

4

80

5

4

4

80

Befintliga rutiner för lyft anses
tillräckliga

5 Operatörsfel

4

3

Utrustningen ska designas för att
60 minimera antal moment och risk för
felkoppling vid montering

5

3

2

30

MTO-aspekten är att det blir mycket
manipulatorarbete.

Dåligt sanerade kollin, trasigt
emballage
Felaktig hantering med
5
lyftutrustning

4

10

X

Tröttsam transferering Fysiskt ansträngande
av uranstavar till cell
arbetsmoment

5

5

1

25

Processen ska designas för en
effektiv logistik

0

Det kan bli många transfereringar
och mycket manipulatorarbete.

11

X

Tröttsam laddning av
stavar till ugn 1

5

5

1

Processen ska designas för en
25 effektiv logistik. Utrustning ska
designas för enkel laddning

0

Det blir många laddningar.

4

4

3

48

1

4

3

12

Repetitivt arbetsmoment som
kan ge fysiska problem

12,1

X X

För hög temperatur

Skenande exoterm reaktion
som förstör ugn1 och 2

Fel på utrustningen,
7 operatörsfel, fel parametrar, för
mycket U

7

Noggrant designade
processparametrar.
Övertempskydd som bryter värmare
5 245 samt växlar från oxiderande till inert
atmosfär, med högt spolflöde som
ger kyleffekt. Driftinstruktion ska
innehålla rutin för uppstart av ugn

12,2

X

Fel gas, inert istället
för luft

Ingen oxidation

1 Operatörsfel

4

3

12

Hantering av
förvaringskärl
Producerad oxid
X X hamnar inte i
uppsamlingskärlet
Pulverspill vid
X X hantering av
förvaringskärl
Hantering av
X
förvaringskärl

13,1

X

13,2

14,1
14,2

0

Processen stannar, uranoxidpulver sprids i cell

4 Felaktig anslutning/placering

5

3

Pulver sprids i cell

4

Tappat och dåligt förslutet
förvaringskärl

5

3

Repetitivt arbetsmoment som
kan ge fysiska problem

5

5

1

60

Driftinstruktion ska innehålla rutin för
kontroll vid uppstart

Lämplig design av grepp för
60 hantering. Förslutning/lock ska vara
enkelt och säkert
Processen ska designas för en
25
effektiv logistik

Risk (slutlig)

Driftinstruktion ska innehålla rutin för
uppstart av ugn
Processen ska designas för en
effektiv logistik

D (slutlig)

60

Ansvarig

3

S (slutlig)

5 4

Åtgärd

K (slutlig)

Felaktig oxidationshastighet ger
5
fel produktionshastighet
Repetitivt arbetsmoment som
kan ge fysiska problem

Möjlighet till
styrning/detektion

Risk (initial)

Fel varvtal

Orsak till feltillstånd

Appendix B

D (initial)

X

Konsekvens/ skadehändelse
(1 Direkt, 2 Efterföljande, 3
Total)

K (initial)

MTO

Process

CE / Risk

Risknummer
12,3

Feltillstånd

S (initial)

STUDSVIK/N-20/066
Risk- och MTO-hantering
Koncept

STUDSVIK NUCLEAR AB

5

3

2

30

4

4

2

4

4

2

15

X X Felaktig blandning

Dåligt pulver ger dåliga kutsar

4 Operatörsfel vid satsning

5

3

60

Driftinstruktion ska innehålla rutin för
recept och satsning

4

4

2

16

X X Fel tid/varvtal

Dåligt pulver ger dåliga kutsar

4 Operatörsfel

5

3

60

Driftinstruktion ska innehålla rutin för
uppstart

4

4

2

17

X X Pulverspill

Pulver sprids i cell

Tappat/dåligt kopplat
4 satsningskärl. Felaktig
utmatning

5

3

60

Driftinstruktion ska innehålla rutin för
kontroll vid uppstart

4

4

2

18

X X Fel pressparametrar

Dåliga kutsar

4 Operatörsfel

5

3

60

Driftinstruktion ska innehålla rutin för
uppstart

4

4

2

4 Felaktig anslutning/placering

5

3

60

Driftinstruktion ska innehålla rutin för
kontroll vid uppstart

4

4

2

3

Lämplig design av grepp för
hantering.
60
Korgen ska kunna förslutas med lock
som sitter kvar under sintring.

4

4

2

19,1

X X

Kutsar samlas inte upp
Kutsar sprids i cell
i korgen

19,2

X X Tappad korg

Kutsar sprids i cellen, kutsar
går sönder

20

X X Tappad korg

Kutsar sprids i cellen, kutsar
går sönder

21

22

X

X

Spridning av vätgas i
eller utanför ugnen

Brännbar atmosfär i
ugn

Dåligt grepp på korgen, ovan
4
operatör

Vätgas till ugnen initialt istället
för inert gas, pga
Bildande av knallgas, explosion,
10 operatörsfel/felkoppling/fel
brand
gasblandning i flaska (för hög
vätgashalt)

Bildande av knallgas, explosion,
Dåligt inerterad ugn innan
10
brand
tillförsel av vätgas

5

0

9 (19)

Kommentar

0

Det kan bli mycket
manipulatorarbete.

32

MTO-aspekten är att det blir mycket
manipulatorarbete under sanering.

MTO-aspekten är att det kan bli
32 mycket manipulatorarbete att
åtgärda.
Det kan bli mycket
0
manipulatorarbete.
MTO-aspekten är att det kan bli
32 mycket manipulatorarbete att
åtgärda.
MTO-aspekten är att det kan bli
32 mycket manipulatorarbete att
åtgärda.
32

MTO-aspekten är att det blir mycket
manipulatorarbete under sanering.

MTO-aspekten är att det kan bli
32 mycket manipulatorarbete att
åtgärda.
MTO-aspekten är att det blir mycket
32 manipulatorarbete att samla upp
kutsar.
MTO-aspekten är att det blir mycket
32 manipulatorarbete att samla upp
kutsar.

0

Se risk 19.2

3

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Ventilationen är alltid i drift (STF).
Driftinstruktion ska innehålla rutin för
7 210 uppstart av ugnen.
Använda färdigblandad gas <4 % H2
i inert gas vilket gör det omöjligt att
skapa brännbar blandning i luft (475%).

1

3

7

Driftinstruktionen ska innehålla rutin
vid inkoppling av ny gasflaska:
Kontroll av flaskans etikett
Kontroll av levererat gascertifikat för
21 blandningen.
Alla procedurer för vätgasanvändning utformas som om
vätgashalten vore högre,med risk
för att kunna ge brännbar blandning

3

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Driftinstruktion ska innehålla rutin för
uppstart av ugnen.
7 210
Använda färdigblandad gas <4 % H2
i inert gas vilket gör det omöjligt att
skapa brännbar blandning i luft (475%).

1

3

7

21

24,1

X X Tappad korg

24,2

X

25

X

26

X

27

X

Kontamination sprids
utanför cell
Kontamination sprids
utanför cell

Kontamination till personal
och/eller omgivning
Kontamination till personal
och/eller omgivning

X

X Elektriskt överslag

28,2

X

Elektriskt överslag

30

X X Elavbrott

X

31

32

X Brand

X

X

Värmare slås av och
atmosfären växlas till
inert gas

Läckage av vätgas
utanför cell

D (slutlig)

Risk (slutlig)

7

28

Se risk 19.2

0

Det blir mycket manipulatorarbete.
Utrustningen ska designas för att
förenkla arbetsmomenten

60

4 Dåligt sanerade kärl

4 Strykprover innan transferering

3

48

4 Strykprover innan transferering

3

48

4

3

48

Kontamination och dos till
personal

Kraftigt kontaminerad
4 utrustning, bristande
skyddsutrustning

Brand, rökskada

Dåligt isolerad/jordad
5
utrustning, defekt utrustning

4

3

Elskada

6

Dåligt isolerad/jordad
utrustning, defekt utrustning

4

5 120

Processen stannar

4 Fel på elnätet

5

5 100

Kortslutning av elektrisk
utrustning.
Förstörd utrustning, brandskada 5
Defekt ugnsreglering.
Skenande exoterm reaktion.

3

3

Processen avstannar

5

5

Bildande av knallgas, explosion,
Läckande ledning/
10
brand
gastub/armatur/ cellplugg

4

Kommentar

0

3

4 För hög ugnstemp.

1

10 (19)

0

5

Dåligt sanerade kollin, trasigt
emballage

Ansvarig

Risk (initial)

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Driftinstruktion ska innehålla rutin för
uppstart av ugnen.
7 280
Använda färdigblandad gas <4 % H2
i inert gas vilket gör det omöjligt att
skapa brännbar blandning i luft (475%).

4 Tappat kutsar

4

Åtgärd

S (slutlig)

4

D (initial)

Möjlighet till
styrning/detektion

Kutsar sprids i cellen, kutsar
går sönder
Repetitivt arbetsmoment ger
fysiska problem

28,1

29

Bildande av knallgas, explosion,
Öppnat ugnen innan vätgas är
10
brand
bortventilerad med inertgas

Ansträngande
hantering

Besvärlig arbetsmiljö,
X begränsad sikt och
rörelsefrihet.

Orsak till feltillstånd

Appendix B

K (slutlig)

Brännbar atmosfär i
eller utanför ugn

X

Konsekvens/ skadehändelse
(1 Direkt, 2 Efterföljande, 3
Total)

K (initial)

MTO

Process

CE / Risk

Risknummer
23

Feltillstånd

S (initial)

STUDSVIK/N-20/066
Risk- och MTO-hantering
Koncept

STUDSVIK NUCLEAR AB

60

Arbete utförs enligt
strålskyddsrutiner
Arbete utförs enligt
strålskyddsrutiner
Arbete utförs enligt
strålskyddsrutiner.
Utrustningen ska designas för att
förenkla troliga arbetsmoment
Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Installation och komponenter enligt
föreskrifter
Minskad risk för personskador pga
placering i cell.
Installation och komponenter enligt
föreskrifter
Processen ska designas så att
kritiska funktioner som inte får
stanna kan köras vidare

4

4

3

48 Befintliga rutiner anses tillräckliga

4

4

3

48 Befintliga rutiner anses tillräckliga

4

3

3

MTO-aspekten är att servicearbete
36 måste utföras i grodman,
tungjobbat.
MTO-aspekten är att det kan bli
mycket arbete med att reparera
utrustning

1

3

3

9

4

4

5

80

4

3

5

MTO-aspekten är att det kan bli
60 mycket arbete med att återstarta
processen

1

3

3

9

5 100

4

5

5

Ingen åtgärd eftersom detta är en
100 säkerhetsfunktion som är designad
att stänga ner processen

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Driftinstruktion ska innehålla rutin för
uppstart av ugnen.
7 350
Använda färdigblandad gas <4 % H2
i inert gas vilket gör det omöjligt att
skapa brännbar blandning i luft (475%).

1

5

5

25

45

Ingen risk för personskador pga
placering i cell

MTO-aspekten är att det kan bli
mycket arbete med att reparera
utrustning

Rörinstallation ska ske enligt
gällande riktlinjer och läckagetestas

Operatören är otrygg i sin
arbetsuppgift.
Lätt att begå misstag

För dålig utbildning.
För komplex utrustning

Ingen ytterligare utbildning bedöms
nödvändig

0

0

35

Olämplig utformning av
Operatören är otrygg i sin
HMI för interaktion
X
arbetsuppgift.
mellan operatör och
Lätt att begå misstag
utrustning

0

Utformningen bör vara funktionell
och lättförståelig. Avancerade
funktioner bör inte vara synliga i de
normala driftfönstren.

36

X

Operatören är otrygg i sin
arbetsuppgift.
Lätt att begå misstag

0

Funktioner skall i största möjliga
utsträckning utformas så att deras
funktion är självbeskrivande.

37

Olämplig grafisk
X
design av HMI

38

X

39

Belysningen i cell kan
X upplevas som
tröttande

40

X

41

42

Mycket
manipulatorarbete

Den grafiska designen bör vara
överskådlig och enkel. Endast
nödvändig information bör synas i
användarfönster.
Utrustningen ska designas för att
minimera och förenkla hantering
eftersom manipulatorarbete är
ansträngande och oergonomiskt

Operatören är otrygg i sin
arbetsuppgift.
Lätt att begå misstag

0

Repetitivt arbetsmoment som
kan ge fysiska problem

0

Mentalt uttröttande

0

Långvariga arbetsmoment bör
undvikas

0

0

Utrustningen ska designas för att
förenkla troliga arbetsmoment

0

0

Funktionell driftinstruktion tas fram

0

0

Utrustningen ska designas som ett
modulsystem, där varje modul kan
hanteras separat och
volymsreduceras vid avveckling

0

Hög dosbelastning vid
Dosbelastning till personal
service av utrustning

Avsaknad av
X funktionell
driftinstruktion
Komplicerad
avveckling och
X
skrotning av
utrustningen

Risk (slutlig)
0

34

Operatör har inte
Operatören är otrygg i sin
tillräcklig utbildning
X
arbetsuppgift.
avseende process och
Lätt att begå misstag
utrustning

D (slutlig)

0

Operatör utbildas av leverantören
avseende utrustningens funktion och
drift.
Funktionell driftinstruktion tas fram

X

S (slutlig)

0

För att operatör skall känna sig
trygg i hanteringen krävs god
kännedom om utrustningen,
cellarbete samt arbete med
manipulatorer.

K (slutlig)

0

Inkoppling av media bör inte kunna
göras fel. Utformning av processen i
HMI ska vara logisk.
Alla arbetsmoment samt
kompetenskrav ska vara styrt i
instruktion.

33

Funktioner i HMI är
inte intuitiva

Operatören är otrygg i sin
arbetsuppgift.
Lätt att begå misstag
Dosbelastning till personal

11 (19)

Åtgärd

Ansvarig

Möjlighet till
styrning/detektion

D (initial)

Orsak till feltillstånd

Appendix B

Risk (initial)

Bristande kompetens
hos operatör

Konsekvens/ skadehändelse
(1 Direkt, 2 Efterföljande, 3
Total)

K (initial)

MTO

Process

CE / Risk

Risknummer

Feltillstånd

S (initial)

STUDSVIK/N-20/066
Risk- och MTO-hantering
Koncept

STUDSVIK NUCLEAR AB

0

0

Kommentar

STUDSVIK/N-20/066
Risk- och MTO-hantering
Detaljerad konstruktion

STUDSVIK NUCLEAR AB

Appendix B
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1,2

X

Uppnådd kriticitet i
metalliskt uran

X

Uppnådd kriticitet i
uranoxid (pulver eller
kuts)

45

10

10

2,1

X

Överhettning av
värmeelement

2,2

X

Operatör fastnar i
roterande trumma eller Klämskada
skruv

6 Oskyddade roterande delar

5

5

150

2,3

X

Skenande exoterm
Smält uran i utrustningen som
reaktion i ugn 1 ger för sedan stelnar och förstör ugn 1
höga temperaturer
och 2

7 Dåligt kontrollerad oxidation

7 Övertempskydd med larm

5

245

2,4

X

Skenande exoterm
reaktion i ugn 2 ger för Dålig reglering av processen
höga temperaturer

Dåligt kontrollerad
7 efteroxidation.
Dålig oxidation i steget innan

7 Övertempskydd med larm

5

245

Skenande exoterm
reaktion i ugn 1 eller 2 Brand i ugn och kringliggande
ger för höga
utr., rökskada
temperaturer

5 Dåligt kontrollerad oxidation

7 Övertempskydd med larm

5

175

2,5

X

2,6
44,1

X
X

Signifikant mängd
X partiklar från ugn
sprids i cell
Operatör kläms i
saxbordet

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Övertempskydd som larmar
och bryter värmare. Anpassad
avsäkring.
Ingen risk för personskador pga
placering i cell. Trumma och
skruv kapslas in som extra
åtgärd.
Noggrant designade
processparametrar.
Övertempskydd som bryter
värmare samt växlar från
oxiderande till inert atmosfär,
med högt spolflöde som ger
kyleffekt.
Noggrant designade
processparametrar.
Övertempskydd som bryter
värmare, samt begränsa
mängden oxid som kan
ansamlas i skruven/ugnen
Noggrant designade
processparametrar..
Övertempskydd som bryter
värmare samt växlar från
oxiderande till inert atmosfär,
med högt spolflöde som ger
kyleffekt.

Uranoxid-pulver sprids i cellen

3 Nödstopp/blåsning

5

4

60 Filtrera utgående luft från ugn

Klämskada

6 Oskyddad sax

5

5

150

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.

Risk (slutlig)

3

1

D (slutlig)

3 Övertempskydd med larm

1

1

S (slutlig)

Brand i ugn och kringliggande
utr., rökskada

Kortslutning av värmeelement.
5 Defekt reglering.
Skenande exoterm reaktion.

1

Åtgärd

K (slutlig)

Okontrollerad klyvning

För mycket uranoxid i
10 kombination med en lämplig
moderator

Möjlighet till
styrning/detektion

Ansvarig

Risk (initial)

Okontrollerad klyvning

För mycket uran i kombination
10
med en lämplig moderator

Orsak till feltillstånd

D (initial)

Konsekvens/ skadehändelse
(1 Direkt, 2 Efterföljande, 3
Total)

S (initial)

MTO

Process

Feltillstånd

K (initial)

1,1

CE / Risk

Risknummer

SSSC, Studsvik Small Scale Conversion

Kommentar

0

Lågutbränd uranmetall med
naturlig anrikning. Kriticitet kan
endast nås med tungvatten
eller grafit som moderator

0

Oxiden skapas från lågutbränd
uranmetall med naturlig
anrikning. Kriticitet kan endast
nås med tungvatten eller grafit
som moderator

1

3

3

9

1

1

7

7

4

5

3

60

4

5

3

60

1

5

3

15

1

5

4

MTO-aspekten är att det blir
20 mycket manipulatorarbete
under sanering.

1

1

1

1

STUDSVIK/N-20/066
Risk- och MTO-hantering
Detaljerad konstruktion

X

4,1

X

Klämskada

6

Felaktig hantering med
lyftutrustning

5

5

150

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.

1

1

1

1

Kläm/slag-skada

6 Oskyddade roterande delar

5

5

150

Ingen risk för personskador pga
placering i cell

1

1

1

1

1

4

4

MTO-aspekten är att det blir
16 mycket manipulatorarbete
under sanering.

Uranoxid-pulver spills ut

Operatör kläms vid lyft
Klämskada
eller rotation av fat
Operatör kläms vid lyft
Klämskada
eller rotation av
blandare
Operatör fastnar i
Klämskada
pressen

Orsak till feltillstånd

Möjlighet till
styrning/detektion

Ansvarig

Risk (slutlig)

45

D (slutlig)

X

S (slutlig)

43

X

K (slutlig)

X

Risk (initial)

3,2

Blandningskärlet
X
öppnas under drift

13 (19)

D (initial)

X

Operatör kläms vid
fathantering
Operatör träffas
av/fastnar i roterande
objekt i
pulverblandaren

Appendix B

Åtgärd

Konsekvens/ skadehändelse
(1 Direkt, 2 Efterföljande, 3
Total)

S (initial)

3,1

Feltillstånd

K (initial)

X

MTO

CE / Risk

44,2

Process

Risknummer

STUDSVIK NUCLEAR AB

3 Dåligt förslutet lock

5

4

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
60 Driftinstruktion ska innehålla
rutin för stängning av kärl samt
kontroll av förslutningen

6 Oskyddad utrustning

5

4

120

Ingen risk för personskador pga
placering i cell

1

1

1

1

6 Oskyddad utrustning

5

4

120

Ingen risk för personskador pga
placering i cell

1

1

1

1

6 Oskyddad stans och utmatning

5

5

150

Ingen risk för personskador pga
placering i cell

1

1

1

1

Kommentar

4,2

X

X Kutsar matas ut fel

Kutsar sprids i cellen

4

Felaktig utmatning, bortglömd
sintringskorg

5

3

Driftinstruktion ska innehålla
60 rutin för utmatningskontroll vid
uppstart

4

4

2

MTO-aspekten är att det blir
32 mycket manipulatorarbete att
samla ihop kutsar.

4,3

X

X Stopp i tratten

Processen stannar, uranoxidpulver sprids i cell

4

För mycket pulver på en gång
eller fel egenskaper

7

5

Driftinstruktion ska innehålla
140 rutin för matningskontroll vid
uppstart

4

4

3

MTO-aspekten är att det blir
48 mycket manipulatorarbete
under sanering.

3

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
45 Övertempskydd som larmar
och bryter strömmen. Anpassad
avsäkring.

1

3

3

9

1

5

7

Driftinstruktion ska innehålla
rutin för uppstart av
35
vätgastillförsel med kontroll av
ventileringen

1

3

2

6

5,1

Överhettning av
värmeelement

X

Brand i ugn och kringliggande
utr., rökskada

3 Övertempskydd med larm

Felaktig bortventilering av
Bildande av knallgas, explosion,
10 vätgas efter ugnen. Läckage på
brand
ledningar eller ugn.

5

7

4

3

Noggrann design av kärl för
48 enkel hantering och god
försegling

4

3

48

0

4

4

80

0

3

Utrustningen ska designas för
att minimera antal moment och
60
risk för felkoppling vid
montering

5,2

X

6

X

Kontamination sprids
utanför cell

Kontamination till personal
och/eller omgivning

7

X

Kontaminationsspridning

Kontamination till personal
och/eller omgivning

8

X

Tappad utrustning

Klämskada

X

Kortslutning av värmeelement.
Defekt reglering.

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Ventilationen är alltid i drift
(STF), instruktionsstyrt arbete.
350
Använda färdigblandad <4 %
H2 i inert gas vilket gör det
omöjligt att skapa brännbar
blandning i luft (4-75%).

Spridning av vätgas
utanför ugnen

9

5

Felaktig hopmontering
Utrustningen eller processen
X av utrustning eller
fungerar inte
inkoppling av media

4 Dåligt förslutna kärl.
Dåligt sanerade kollin, trasigt
emballage
Felaktig hantering med
5
lyftutrustning
4

5 Operatörsfel

4

5

3

2

30

Arbete utförs enligt befintliga
strålskyddsrutiner
Arbete utförs enligt befintliga
rutiner för lyft
MTO-aspekten är att det blir
mycket manipulatorarbete.

X

46,2

X
X

X

5

Operatör kläms vid
fathantering

Klämskada

6

Utrustning skadas vid
fathantering

Skadad utrustning

5

Tröttsam laddning av
X
stavar till ugn 1

11

Repetitivt arbetsmoment som
kan ge fysiska problem

Processen ska designas för en
effektiv logistik

Tappat fat
Felaktiga lyft/förflyttning

5

5

150

Ingen risk för personskador pga
placering i cell

Tappat fat
Felaktiga lyft/förflyttning

5

5

125

0

MTO-aspekten är att det kan bli
mycket manipulatorarbete att
åtgärda.

1

Processen ska designas för en
25 effektiv logistik. Utrustning ska
designas för enkel laddning

0

Det blir många laddningar.

5

5

X

För hög temperatur

Skenande exoterm reaktion
som förstör ugn1 och 2

Fel på utrustningen,
7 operatörsfel, fel parametrar, för
mycket U

7

5

Ingen risk för peronskador pga
placering i cell.
Noggrant designade
processparametrar.
Övertempskydd som bryter
245 värmare samt växlar från
oxiderande till inert atmosfär,
med högt spolflöde som ger
kyleffekt. Driftinstruktion ska
innehålla rutin för uppstart av
ugn

12,2

X

Fel gas, inert istället
för luft

Ingen oxidation

1 Operatörsfel

4

3

12

12,3

X

Fel varvtal

Felaktig oxidationshastighet ger
fel produktionshastighet

5 Operatörsfel

4

3

60

47

X

Fel varvtal

Stockning av oxid i skruven

5 Operatörsfel

4

4

Hantering av
förvaringskärl

Repetitivt arbetsmoment som
kan ge fysiska problem

5

5

1

25

Processen ska designas för en
effektiv logistik

Processen stannar, uranoxidpulver sprids i cell

4 Felaktig anslutning/placering

5

3

60

Driftinstruktion ska innehålla
rutin för kontroll vid uppstart

Tappat och dåligt förslutet
förvaringskärl

5

3

12,1

X

13,1

X

13,2

X

14,1

X

14,2

Producerad oxid
X hamnar inte i
uppsamlingskärlet
Pulverspill vid
X hantering av
förvaringskärl
Hantering av
X
förvaringskärl

Pulver sprids i cell

4

Repetitivt arbetsmoment som
kan ge fysiska problem

5

5

1

D (slutlig)

25

S (slutlig)

1

K (slutlig)

5

Möjlighet till
styrning/detektion

Ansvarig

Åtgärd

Orsak till feltillstånd

S (initial)

K (initial)

Tröttsam transferering Fysiskt ansträngande
av uranstavar till cell
arbetsmoment

Risk (initial)

X

Konsekvens/ skadehändelse
(1 Direkt, 2 Efterföljande, 3
Total)

14 (19)

D (initial)

46,1

MTO

Process

CE / Risk

Risknummer
10

Feltillstånd
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Risk (slutlig)

STUDSVIK/N-20/066
Risk- och MTO-hantering
Detaljerad konstruktion

STUDSVIK NUCLEAR AB

0
1

4

5

4

5

3

Kommentar

Det kan bli många
transfereringar och mycket
manipulatorarbete.

25

48

0

Driftinstruktion ska innehålla
rutin för uppstart av ugn
Driftinstruktion ska innehålla
80
rutin för uppstart

Lämplig design av grepp för
60 hantering. Förslutning/lock ska
vara enkelt och säkert
Processen ska designas för en
25
effektiv logistik

5

3

2

30

5

3

2

30
0

4

4

2

4

4

2

15

X

X Felaktig blandning

Dåligt pulver ger dåliga kutsar

4 Operatörsfel vid satsning

5

3

60

Driftinstruktion ska innehålla
rutin för recept och satsning

4

4

2

16

X

X Fel tid/varvtal

Dåligt pulver ger dåliga kutsar

4 Operatörsfel

5

3

60

Driftinstruktion ska innehålla
rutin för uppstart

4

4

2

17

X

X Pulverspill

Pulver sprids i cell

Tappat/dåligt kopplat
4 satsningskärl. Felaktig
utmatning

5

3

60

Driftinstruktion ska innehålla
rutin för kontroll vid uppstart

4

4

2

Det kan bli mycket
manipulatorarbete.

MTO-aspekten är att det blir
32 mycket manipulatorarbete
under sanering.
MTO-aspekten är att det kan bli
32 mycket manipulatorarbete att
åtgärda.
Det kan bli mycket
0
manipulatorarbete.
MTO-aspekten är att det kan bli
32 mycket manipulatorarbete att
åtgärda.
MTO-aspekten är att det kan bli
32 mycket manipulatorarbete att
åtgärda.
MTO-aspekten är att det blir
32 mycket manipulatorarbete
under sanering.

Risk (initial)

K (slutlig)

S (slutlig)

D (slutlig)

Driftinstruktion ska innehålla
rutin för uppstart

4

4

2

Kutsar samlas inte upp
Kutsar sprids i cell
i uppsamlingstråget

4 Felaktig anslutning/placering

5

3

60

Driftinstruktion ska innehålla
rutin för kontroll vid uppstart

4

4

2

Tappat
uppsamlingstråg

Kutsar sprids i cellen, kutsar
går sönder

4

Dåligt grepp på korgen, ovan
operatör

5

3

60

Lämplig design av grepp för
hantering.

4

4

2

Tappat huven vid lyft

Skadad sintringsugn

6

Felaktigt lyft
Felaktig säkring av huv

5

4

120

Driftinstruktion ska innehålla
rutin för utförande

6

4

4

Kutsar sprids i cellen, kutsar
går sönder

4

5

3

60

0

7

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Ventilationen är alltid i drift
(STF). Driftinstruktion ska
innehålla rutin för uppstart av
210
ugnen.
Använda färdigblandad gas <4
% H2 i inert gas vilket gör det
omöjligt att skapa brännbar
blandning i luft (4-75%).

1

3

7

Driftinstruktionen ska innehålla
rutin vid inkoppling av ny
gasflaska:
Kontroll av flaskans etikett
Kontroll av levererat
21 gascertifikat för blandningen.
Alla procedurer för vätgasanvändning utformas som om
vätgashalten vore högre,med
risk för att kunna ge brännbar
blandning

7

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Driftinstruktion ska innehålla
rutin för uppstart av ugnen.
210
Använda färdigblandad gas <4
% H2 i inert gas vilket gör det
omöjligt att skapa brännbar
blandning i luft (4-75%).

1

3

7

21

7

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Driftinstruktion ska innehålla
rutin för uppstart av ugnen.
280
Använda färdigblandad gas <4
% H2 i inert gas vilket gör det
omöjligt att skapa brännbar
blandning i luft (4-75%).

1

4

7

28

19,1

X

X

19,2

X

X

48

X

20

X

22

23

Brännbar atmosfär i
ugn

Brännbar atmosfär i
eller utanför ugn

X

X

24,2

25

Spridning av vätgas i
eller utanför ugnen

X

24,1

X

X Tappad korg

Vätgas till ugnen initialt istället
för inert gas, pga
Bildande av knallgas, explosion,
10 operatörsfel/felkoppling/fel
brand
gasblandning i flaska (för hög
vätgashalt)

Bildande av knallgas, explosion,
Dåligt inerterad ugn innan
10
brand
tillförsel av vätgas

Bildande av knallgas, explosion,
Öppnat ugnen innan vätgas är
10
brand
bortventilerad med inertgas

3

3

4

X Tappad korg

Kutsar sprids i cellen, kutsar
går sönder

Ansträngande
X
hantering

Repetitivt arbetsmoment ger
fysiska problem

4

5

Kontamination till personal
och/eller omgivning

4 Dåligt sanerade kärl

4

Kontamination sprids
utanför cell

Möjlighet till
styrning/detektion

0

Strykprover innan
transferering

Åtgärd

Ansvarig

D (initial)

60

Dåliga kutsar

Orsak till feltillstånd

S (initial)

3

X Fel pressparametrar

Konsekvens/ skadehändelse
(1 Direkt, 2 Efterföljande, 3
Total)

K (initial)

MTO

Process

CE / Risk

Risknummer

5

X

X

15 (19)

4 Operatörsfel

Feltillstånd

18

21
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Risk (slutlig)

STUDSVIK/N-20/066
Risk- och MTO-hantering
Detaljerad konstruktion

STUDSVIK NUCLEAR AB

Kommentar

MTO-aspekten är att det kan bli
32 mycket manipulatorarbete att
åtgärda.
MTO-aspekten är att det blir
32 mycket manipulatorarbete att
samla upp kutsar.
MTO-aspekten är att det blir
32 mycket manipulatorarbete att
samla upp kutsar.
96
Se risk 19.2

0

Se risk 19.2

3

60

0

Det blir mycket
manipulatorarbete.
Utrustningen ska designas för
att förenkla arbetsmomenten

3

48

0

Arbete utförs enligt befintliga
strålskyddsrutiner

3

28,1

X

X Elektriskt överslag

Brand, rökskada

6

Dåligt isolerad/jordad
utrustning, defekt utrustning

4

7

Elskada

Dåligt isolerad/jordad utrustning
Defekt utrustning
6 Strålningsåldrad kabelisolering
Kablar klämda/skadade vid
hantering av utrustning

4

7

Minskad risk för personskador
pga placering i cell (extra
168 isolation, jordning etc).
Installation och komponenter
enligt föreskrifter

X Elavbrott

Processen stannar

4 Fel på elnätet

5

6

120

X Brand

Kortslutning av elektrisk
utrustning.
Förstörd utrustning, brandskada 5
Defekt ugnsreglering.
Skenande exoterm reaktion.

3

3

45

28,2

X

29

30

X

X

31

32

Elektriskt överslag

Värmare slås av och
atmosfären växlas till
inert gas

X

Läckage av vätgas
utanför cell

X

Processen avstannar

4 För hög ugnstemp.

Bildande av knallgas, explosion,
Läckande ledning/
10
brand
gastub/armatur/ cellplugg

33

X

Operatören är otrygg i sin
arbetsuppgift.
Lätt att begå misstag

Dålig utbildning på
utrustningen.
Komplex utrustning

34

Operatör har inte
Operatören är otrygg i sin
tillräcklig utbildning
X
arbetsuppgift.
avseende process och
Lätt att begå misstag
utrustning

Dålig utbildning på
utrustningen.
Komplex utrustning

Bristande kompetens
hos operatör

5

5

3

48

Risk (slutlig)

4

Strykprover innan
transferering

D (slutlig)

Kontaminerad utrustning,
bristande skyddsutrustning

4

S (slutlig)

4

Dåligt sanerade kollin, trasigt
emballage

Åtgärd

K (slutlig)

Kontamination och dos till
personal

4

Möjlighet till
styrning/detektion

Risk (initial)

X

Kontamination till personal
och/eller omgivning

Orsak till feltillstånd

D (initial)

27

Besvärlig arbetsmiljö,
X begränsad sikt och
rörelsefrihet.

Konsekvens/ skadehändelse
(1 Direkt, 2 Efterföljande, 3
Total)

S (initial)

Kontamination sprids
utanför cell

Feltillstånd

K (initial)

X

MTO

CE / Risk

26

Process

Risknummer
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Ansvarig

STUDSVIK/N-20/066
Risk- och MTO-hantering
Detaljerad konstruktion

STUDSVIK NUCLEAR AB

0

Arbete utförs enligt
strålskyddsrutiner.
48 Utrustningen ska designas för
att förenkla troliga
arbetsmoment
Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
168
Installation och komponenter
enligt föreskrifter

16 (19)

Kommentar

Arbete utförs enligt befintliga
strålskyddsrutiner

4

3

3

MTO-aspekten är att
36 servicearbete måste utföras i
grodman, tungjobbat.

1

3

7

MTO-aspekten är att det kan bli
21 mycket arbete med att reparera
utrustning

4

4

6

96

Finns reservkraft och eventuellt
UPS

4

4

6

MTO-aspekten är att det kan bli
96 mycket arbete med att
återstarta processen

Ingen risk för personskador pga
placering i cell

1

3

3

9

MTO-aspekten är att det kan bli
mycket arbete med att reparera
utrustning

0

Ingen åtgärd eftersom detta är
en säkerhetsfunktion som är
designad att stänga ner
processen

5

100

7

Ingen risk för personskador pga
placering i cell.
Driftinstruktion ska innehålla
rutin för uppstart av ugnen.
350
Använda färdigblandad gas <4
% H2 i inert gas vilket gör det
omöjligt att skapa brännbar
blandning i luft (4-75%).

1

5

5

Rörinstallation ska ske enligt
25 gällande riktlinjer och
läckagetestas

0

Inkoppling av media bör inte
kunna göras fel. Utformning av
processen i HMI ska vara
logisk.
Alla arbetsmoment samt
kompetenskrav ska vara styrt i
instruktion.

0

0

Operatör utbildas av
leverantören avseende
utrustningens funktion och drift.
Funktionell driftinstruktion tas
fram

0

För att operatör skall känna sig
trygg i hanteringen krävs god
kännedom om utrustningen,
cellarbete samt arbete med
manipulatorer.

36

37

Olämplig utformning av
Operatören är otrygg i sin
HMI för interaktion
X
arbetsuppgift.
mellan operatör och
Lätt att begå misstag
utrustning
Operatören är otrygg i sin
Funktioner i HMI är
X
arbetsuppgift.
inte intuitiva
Lätt att begå misstag
Operatören är otrygg i sin
Olämplig grafisk
X
arbetsuppgift.
design av HMI
Lätt att begå misstag

Mycket
manipulatorarbete

38

X

39

Belysningen i cell kan
X upplevas som
tröttande

40

X

41

Avsaknad av
X funktionell
driftinstruktion

42

Komplicerad
avveckling och
X
skrotning av
utrustningen

Risk (slutlig)

D (slutlig)

S (slutlig)

K (slutlig)

Åtgärd

Ansvarig

Möjlighet till
styrning/detektion

Risk (initial)

Orsak till feltillstånd
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D (initial)

Konsekvens/ skadehändelse
(1 Direkt, 2 Efterföljande, 3
Total)

K (initial)

MTO

Process

CE / Risk

Risknummer
35

Feltillstånd

S (initial)

STUDSVIK/N-20/066
Risk- och MTO-hantering
Detaljerad konstruktion

STUDSVIK NUCLEAR AB

0

Utrustningen ska inte styras
från HMI, endast övervakas

0

0

Utrustningen ska inte styras
från HMI, endast övervakas

0

0

Den grafiska designen bör vara
överskådlig och enkel.

0

Repetitivt arbetsmoment som
kan ge fysiska problem

0

Utrustningen ska designas för
att minimera och förenkla
hantering eftersom
manipulatorarbete är
ansträngande och
oergonomiskt

0

Mentalt uttröttande

0

Långvariga arbetsmoment bör
undvikas

0

0

Utrustningen ska designas för
att förenkla troliga
arbetsmoment

0

0

Funktionell driftinstruktion ska
tas fram

0

0

Utrustningen ska designas som
ett modulsystem, där varje
modul kan hanteras separat
och volymsreduceras vid
avveckling

0

Hög dosbelastning vid
Dosbelastning till personal
service av utrustning
Operatören är otrygg i sin
arbetsuppgift.
Lätt att begå misstag

Dosbelastning till personal

Kommentar

17 (19)
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Tabeller för riskbedömning enligt IN-0617
För varje identifierad risk skall det markeras med ett kryss i tabellen om denna avser en
"Risk" ur ett CE/Risk-, process- eller MTO-perspektiv.

IN-0617 Tabell 1 Riktlinjer för bedömning av konsekvens och skada samt
processpåverkan.
Konsekvens (K)
1
2
3

Värsta konsekvens och skada
Ingen
Obekvämt för användaren

4
5

Skada som kräver lättare
sjukvårdsinsats

6
7
8
9

Skada som kräver kvalificerad
sjukvård.
Skada som leder till invaliditet

10

Dödsfall

Värsta konsekvens process
Ingen
Lättare irritation för användare.
Obefintlig konsekvens för
Lättare reparationer behövs. Viss
funktionsnedsättning på
utrustning. Märkbar inverkan på
provning.
Större reparationer behövs. Stor
inverkan på provning.
Omfattande reparationer. Provning
måste köras om helt.
Utrustningen förstörs permanent.
Provning kasserad. Lagbrott.

IN-0617 Tabell 2 Riktlinjer för bedömning av sannolikhet för feltillstånd.
Sannolikhet (S)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BL15004_rev. 3 _2017-04-28

Sannolikhet för felfunktion
Obefintlig
Mycket låg sannolikhet
Låg sannolikhet
Medel sannolikhet
Hög sannolikhet
Mycket hög sannolikhet

Frekvens
1 ggr / 100 driftår
1 ggr / 10 driftår
1 ggr / 1 driftår
1 ggr / 1 driftmånad
1 ggr / 1 driftvecka
1 ggr / 1 driftdag
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IN-0617 Tabell 3 Riktlinjer för bedömning av möjligheten att upptäcka feltillstånd innan
konsekvens uppstår.
Detektions-grad
(D)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Möjlighet till detektion
Upptäcks alltid
Normalt upptäcks felet
Medelsvårt att upptäcka felet

Sannolikhet
100%
95%
50%

Svårt att upptäcka felet.
Mycket svårt att upptäcka felet
Omöjligt att upptäcka felet

10%
1%
0,1 %

IN-0617 Tabell 4 Riktlinjer för tolkning av beräknad risk
Risk
0-50
51-100
101-150
151-250
251-1000

BL15004_rev. 3 _2017-04-28

Tolkning
Ingen rekommendation att införa åtgärd
Svag rekommendation att införa åtgärd
Rekommendation att införa åtgärd
Stark rekommendation att införa åtgärd
Åtgärd ska införas om det inte skriftligen motiveras som tekniskt och
ekonomiskt omöjligt
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SSSC Teknisk specifikation

Komponent
Ugn 1 - Oxidationsugn med
Tumlare
Ugn 1

Specifikation

Effekt:
Max temp.:
Temperaturnoggrannhet
(mätning + reglering):
Laddningskapacitet
tumlare:
Varvtal tumlare:
Vägning:
Produktivitet:
Atmosfär:
Övertemperaturskydd:
Spjäll för nödblåsning:
Nödblåsningsfilter:

Ugn 2 - Efteroxidationsugn och
Pulvertransportör
Ugn 2

Effekt:
Max temp.:
Temperaturnoggrannhet,
(mätning + reglering):
Produktivitet:
Varvtal oxidationsskruv:
”Portionsstorlek”
i oxidationsskruv:
Atmosfär:
Övertemperaturskydd:

Pulvertransportör
Lyftram för
Ugn 1 och Ugn 2

Processfilter:
Transportkapacitet:
Varvtal transportskruv:
Max vinkling av ugnar:

10 kW
850°C
500°C vid 100 L/min gasflöde
± 5°C
0-50 kg
0-60 rpm
0-2000 kg, relativt mätfel ±1.0 kg
24-120 kg/dygn
Syrgas, 0-100 L/min.
Inert gas, 0-400 L/min.
Fristående termoelement som slår av värmare
samt växlar till inert atmosfär med forcerat flöde
Öppningstryck max 0.1 bar
Filtreringsgrad ca 50 µm

10 kW
1300°C
700°C vid 100 L/min gasflöde
± 5°C
24-120 kg/dygn, anpassas till produktionen i Ugn 1
0.15-0.65 rpm
ca 100 g
Syrgas, 0-100 L/min.
Inert gas, ca 0-100 L/min. (delflöde från ugn 1)
Fristående termoelement som slår av värmare
samt växlar till inert atmosfär med forcerat flöde
(samma som Ugn 1)
Filtreringsgrad ca 50 µm
240-1200 kg/dygn
1.5-6.5 rpm
ca 45°

Sida 1|3
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SSSC Teknisk specifikation

Komponent
Fatmodul
Saxbord för fatfyllning

114-L fat inklusive fatlock

Koniskt lock med
tömningsventil
Lyftok med fatvändare

Kutsmodul - Pulverblandare
och Kutspress
Pulverblandare

Kutspress

Stativ med höj-/sänkbar arm
samt rälssystem
Ugn 3 - Sintringsugn och
Sintringsdeglar
Ugn 3

Specifikation
Lyfthöjd:
Vägning:
Rotation:
Volym:
Max last:
Material:
Påfyllningshål:
Låsring:
Anslutning:
Ventiltyp:
Manövrering:
Max lyftkapacitet:
Max rotation:
Insatsadapter:

ca 0.5 m
0-2000 kg, relativt mätfel ±1.0 kg
360°
114 L
800 kg
316L
2” med invändig gänga
Spännbygel
114-L fat resp. DN125
Skjutspjällsventil DN125
Elektriskt steglöst manöverdon
680 kg
360°
Till 114 L fat

Kapacitet:
Max temperatur:
Max pulverdensitet:
Varvtal skruv:
Varvtal orbitalarm:
Tätningsmaterial:
Bottenventil:
Intern ytfinhet:
Vägning:
Tryck:
Kutsstorlek:
Produktivitet:
Vägning:
Lyfthöjd:

15-100 kg
80°C
ca 3 kg/L
Max 94 rpm
Max 2.4 rpm
Viton/Silikon/Buna (ej PTFE)
Skjutspjällsventil DN 125
Ra <1.45 µm
0-2000 kg, relativt mätfel ±1.0 kg
Max 50 kN
d 9mm x h 8mm
Max 3600 kutsar/h (ca 10 kg/h)
0-2000 kg, relativt mätfel ±1.0 kg
ca 1 m

Effekt:
Max temp.:

20 kW
1700°C vid gasflöde 6 L/min
1000°C vid gasflöde 25 L/min

Temperaturnoggrannhet,
(mätning + reglering):
Produktivitet:
Atmosfär:

Sintringsdeglar

Övertemperaturskydd:
Modell:
Material:
Storlek:
Volym:

± 5°C
1-3 dygn/batch
Inert gas, 0-25 L/min, driftflöde 6 L/min.
Vätgasblandning, 0-25 L/min.
Fristående termoelement som slår av värmare
Staplingsbara med hål för gascirkulation
Aluminiumoxid
380 x 125 x 45 mm
2.4 L
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Komponent
Cellpluggar
Cellplugg kraft Ugn 1 och 2 och
övrig utrustning, utom
sintringsugn
Cellplugg kraft Ugn 3
Cellplugg Termoelement
Cellplugg Signal
Cellplugg gas/luft etc.
El-/styr-/dataskåp
Instrumentskåp

Försörjningsmedia
Syrgas till ugn 1 och ugn 2
Flaskpaket/syrgasgenerator
Inert gas till ugn 1 och ugn 2
Flaskpaket/kvävgasgenerator
(om kvävgas ska användas)
Inert gas till ugn 3
Flaskpaket/kvävgasgenerator
(om kvävgas ska användas)
Vätgasblandning till ugn 3
Flaskpaket

Specifikation
Kraftmatning till all utrustning i cell, utom Ugn 3

Kraftmatning till Ugn 3:s transformator
Genomföring för samtliga termoelement
Genomföring för samtliga signaler
Genomföring för gaser, luft etc.
PC (tangentbord, skärm, stativ)
Mjukvara för loggning/plottning av signaler
PLC
Logger
Styrmodul Ugn 1
Styrmodul Ugn 2
Styrmodul Pulverblandare
Styrmodul Kutspress
Styrmodul Sintringsugn
Elskåp matning
Elskåp signaler
Vågdisplay Ugn 1
Vågdisplay Fatmodul
Vågdisplay Pulverblandare
Vågdisplay Kutspress
Styrning atmosfär till Ugn 1 och Ugn 2
Styrning atmosfär till Sintringsugn
Styrning tumlare
Styrning oxidationsskruv
Styrning pulvertransportör
Styrning saxbord fatmodul
Styrning lyftok med fatvändare
Styrning höj-/sänkbar arm till kutsmodul
Styrning fattömningsventil
Nödstopp
Tryck:
Max flöde:
Max förbrukning:
Tryck:
Max flöde:
Max förbrukning:
Tryck:
Max flöde:
Snittförbrukning:
Tryck:
Max flöde:
Max förbrukning:

>10 <200 bar
100 l/min
144 m3/dygn
>10 <200 bar
400 l/min
6 m3/15 min
>10 <200 bar
25 l/min
7 m3/dygn
>10 <200 bar
25 l/min
36 m3/dygn

Blå text/siffror är ungefärliga uppgifter och ska utredas vidare innan de fastställs.
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Processbeskrivning för SSSC (Studsvik Small Scale Conversion)
1

Generell funktion

En processutrustning har designats för att inne i HM’s hotcell kunna konvertera
metalliskt uran till oxiden U3O8 och därefter pressa, sintra och pressa kutsar av UO2.
Produktionskapaciteten kommer att variera för respektive utrustning men är beräknad
för att under ett antal års tid kunna processa de 10 ton metalliskt uran som är aktuella,
varför den relativt låga produktionshastigheten gör att utrustningen även lämpar sig för
försök i mindre skala. Produktiviteten kan inte bestämmas innan praktiska tester utförts
i den färdiga utrustningen, och blir starkt beroende av erhållen oxidationshastighet,
sintringstid samt av hur stor del av dygnet som oövervakad produktion kan ske,
alternativt vid behov övervakas med t.ex. skiftgående personal.
P.g.a processutrustningarnas antal och storlek, arbetsmängden vid in/ut-slussning och
installation av utrustning, samt den begränsade tillgängliga ytan i Hotcellen där
installationen ska ske, har processen delats upp i två steg. I steg 1 är oxidationen av allt
uran tänkt att utföras och oxiden ska mellanlagras tills allt uran är processat. Därefter
skiftas utrustning i cellen och steg 2 med blandning av pulver, kutspressning och sintring
utförs på den mellanlagrade oxiden.
I ugn 1 oxideras metalliskt uran som laddas manuellt i tumlaren och konverteras till ca
60 %. Den bildade oxiden skavs av som pulver och flagor då trumman med stavarna
roterar, och faller därefter ut genom trummans perforering ner till ugn 2.
I ugn 2 sker en efteroxidering av kvarvarande metalliskt uran, och oxidationsskruven ser
till att transportera lagom stora portioner av oxid med önskad hastighet genom ugnen.
De båda ugnarnas produktionskapaciteter måste utprovas och därefter anpassas till
varandra för att erhålla en optimal oxidationsprocess.
Ugn 1 och ugn 2 är hopmonterade i en sammankopplingsram och kommer att fungera
som en synkroniserad produktionsenhet. Sammankopplingsramen gör det möjligt att
justera ugnarnas inbördes position under processutvecklingen, fixera dem, och sedan
lyfta dem i fixerat läge. De båda ugnarna har ett gemensamt system för att kontrollera
atmosfären i ugnarna och för säkerhetsåtgärder vid övertemperatur.
Den exoterma reaktionen i båda ugnarna ska kontrolleras genom utprovning av
inverkande processparametrar.
I händelse av för hög temperatur i någon av ugnarna finns överhettningsskydd som skall
få reaktionen att avstanna genom att ugnarna stängs av och inerteras (syreatmosfären
byt ut mot inert gas vilket stryper oxidationsreaktionen) oavsett vilken ugn som
aktiverat funktionen. Överhettningsskyddet är i första hand till för att skydda ugn 1
eftersom den innehåller en mycket större massa som kan reagera.
Efter oxidationen i Ugn 2 transporteras oxiden via pulvertransportören för uppsamling i
114-L fat för mellanförvaring innan processteg 2. Då allt uran oxiderats och
mellanförvaras skiftas utrustningen i cell så att steg 2 kan startas.
Oxid satsas från ett upp och ner-vänt fat via en tömningsventil till en mottagande tratt,
på pulverblandaren som sänkts ner till golvnivå inför satsningen. I pulverblandaren
blandas uranoxid med tillsatsmaterial och även en viss finfördelning av eventuella
klumpar/flagor sker. Då blandningen är klar lyfts blandaren, dockas mot kutspressen,
och satsning till kutspressens tratt sker.
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Processbeskrivning för SSSC (Studsvik Small Scale Conversion)
Pressning av kutsar startas och de producerade kutsarna samlas upp direkt i ett
uppsamlingstråg. Påfyllning av ytterligare oxidpulver kan ske under drift och
uppsamlingstråget skiftas då det är fullt.
Ugn 3 öppnas genom att dess huv lyfts upp med travers och säkras i det läget. I ugn 3
staplas tomma sintringsdeglar, vilka sedan manuellt med manipulatorer fylls med kutsar
från uppsamlingstråget, tills stapeln med deglar är komplett för en batch.
Ugn 3 stängs och sintring startar, följt av reducering i vätgasatmosfär. De färdiga
kutsarna töms sedan från sintringsdeglarna via en tratt till 114-L fat för förvaring.
1.1

Installation och drift av utrustning

Utrustningen är tänkt att efter uppbyggnad och inaktiva tester installeras hos SVAFO i
HM:s Hotcell. Det tillgängliga utrymmet är begränsat p.g.a. andra arbeten som måste
kunna utföras i cellen parallellt. Av den anledningen kommer processen att köras i två
steg, så att endast hälften av utrustningen behöver befinna sig i cellen samtidigt.
In- och utförsel av utrustning i cellen kommer att ske genom den befintliga slussen enligt
gällande strålskyddsrutiner. Som förberedelse inför installationen ska slussen saneras
och hotcellen som minst grovsaneras för att underlätta för eventuella ingångar av
personal.
P.g.a. radioaktiviteten i cell bör all elektronik hållas utanför densamma, varför
utrustningarna har separerats från sina respektive styrningar, vilka placeras i
manöverhallen. Försörjning samt kommunikation för mätning och styrning till
utrustningarna, såsom elkraft, signaler, gas, temperaturmätning sker via cellpluggar i
cellväggen.
Processen ska kunna köras utan konstant övervakning och är därför utrustad med larm
och stoppfunktioner där så ansetts nödvändigt. Olika delar av processen kräver olika
mycket manuellt arbete och övervakning, men omfattningen kan inte bestämmas fullt ut
förrän efter att kvalificeringstester utförts.
1.2

Styrning, övervakning och mätdata

Styrning av utrustningen sker manuellt på styrmodulerna för respektive utrustning,
genom till-/frånslag av funktioner. Inställning av gasflöden samt temperaturer och
ramper, varvtal och larmgränser på regulatorer ska vara utprovade och ansatta på
förhand.
En processbild för övervakning av systemet ska finnas på en PC, där alla relevanta
mätdata visas, plottas online och loggas. Även till-/frånslag av funktioner bör kunna
avläsas och loggas.
En PLC ska användas för att hantera logiken för larm och förreglingar, vilket säkerställer
att processen stoppas och inte kan startas/återstartas om något mätvärde ligger utanför
larmgränser eller om ett tidigare larm inte kvitterats.
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Processbeskrivning för SSSC (Studsvik Small Scale Conversion)
2

Ugn1 - Oxidationsugn med Tumlare

Ugn 1 består av en ugn med en roterande perforerad trumma samt med möjlighet att
kontrollera ugnens atmosfär.
I ugn 1 oxideras uran vid 400-500C i ren syrgas och beräknas (från labförsök) bli
konverterat till ca 60 % oxid. Tumlaren beräknas kunna laddas manuellt under drift med
10-50 kg uran åt gången, i form av 30 cm långa uranstavar som väger ca 3 kg styck. Den
bildade oxiden skavs av som pulver och flagor då trumman med stavarna roterar, och
faller därefter ut genom trummans perforering ner till oxidationsskruven i Ugn 2.
Ugnen är designad för att kunna oxidera 24-120 kg metalliskt uran per dygn, men dess
faktiska produktivitet kan inte bestämmas innan processen provats ut och optimerats i
utrustningen. Produktiviteten kommer vara beroende av bl.a. vilken
oxidationstemperatur som kan användas, hastigheten med vilken bildad oxid skavs av
från uranstavarna samt i vilken omfattning processen kan köras oövervakad.
Oxidationen sker i ren syrgas eftersom gasflödet skulle bli mycket högt och ha en för stor
inverkan på ugnens uppvärmning om luft eller en gasblandning med lägre syreinnehåll
användes.
Ugnen är skyddad mot skadlig inverkan från den exoterma reaktionen ifall den skulle ske
okontrollerat. I händelse av för hög temperatur i ugnen aktiverar övertemperaturskyddet en nödavstängning, vilket medför att värmarna slås av och syreatmosfären i
ugnen växlas till inert gas med ett forcerat flöde för snabb inertering, vilket stryper
oxidationsreaktionen och även kyler ugnen.
Ugnen är utrustad med ett antal termoelement för sin styrning, men det termoelement
som ingår i ugnens övertemperaturskydd är instucket i centrum av trumman för att
mäta så nära den exoterma reaktionen som möjligt.
Ugnen är försedd med armaturer för att kunna styra både syrgasflöde och inertgasflöde,
samt för att kunna växla från syrgas till inert gas vid övertemperaturlarm. Vid normal
oxidation leds syrgas in i ugn 1, vidare till ugn 2 och ut via ett processfilter för
syrgasflöde på oxidationsskruven, och detta sker vid atmosfärstryck.
Vid nödavstängning leds inert gas med forcerat flöde in i ugn 1 samma väg som
syrgasen. Huvuddelen av den inerta gasen leds ut direkt från ugn 1 via ett fjäderbelastat
spjäll som genererar ett lågt övertryck i systemet, och ut genom ett nödblåsningsfilter,
medan en mindre del av gasen fortsätter genom ugn 2 och ut via processfiltret på
oxidationsskruven.
Både processfilter och nödblåsningsfilter är tänkta att ha en avskiljningsgrad på ca
50 µm, men verifiering av filtreringens effektivitet och ev. vidare utveckling av reningen
görs under processutvecklingen.
Ugnen är försedd med lastceller för att produktiviteten ska kunna mätas genom
viktförändring.
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Ugn 2 - Efteroxidationsugn och Pulvertransportör

Ugn 2 består av en delbar ugn med en transportskruv i centrum (oxidationsskruv) samt
ytterligare en transportskruv (pulvertransportör) efter ugnen för vidarebefordran av
producerad oxid till fat för uppsamling.
I ugn 2 sker en efteroxidering av kvarvarande metalliskt uran i den oxid som faller ner
från ugn 1 och matas in i ugn 2. Efteroxidationen sker vid 500-700C i ren syrgas, och
oxidationsskruven ser till att transportera lagom stora portioner av oxid med önskad
hastighet genom ugnen.
Nödvändig uppehållstid i Ugn 2 beräknas (från labförsök) till 0,5-2 timmar för att erhålla
en fullständig oxidation. De transporterade portionerna bör vara ca 100 g för att oxiden
ska ha fullgod kontakt med syrgasen och för att temperatureffekterna av den exoterma
reaktionen ska hållas på en rimlig nivå ifall den skulle ske okontrollerat.
Ugnen, och framförallt oxidationsskruven är designade för samma produktivitet som
ugn 1, d.v.s. 24-120 kg per dygn, men dess faktiska produktivitet kan inte bestämmas
förrän processen provats ut och optimerats i utrustningen. Produktiviteten kommer vara
beroende av bl.a. vilken oxidationstemperatur som kan användas, nödvändig
uppehållstid i ugnen för fullständig oxidation, vilken storlek på portioner som kan tillåtas
i oxidationsskruven, samt i vilken omfattning processen kan köras oövervakad. De båda
ugnarnas produktionskapaciteter måste därefter anpassas till varandra för att erhålla en
optimal oxidationsprocess.
Både oxidationsskruven och pulvertransportören anses kunna hjälpa till med att
finfördela de större oxidflagor som kan bildas i processen.
Oxidationen sker i ren syrgas då gasflödet skulle bli mycket högt och ha för stor inverkan
på ugnens uppvärmning om luft eller en gasblandning med lägre syrehalt används.
Ugnen är skyddad mot skadlig inverkan från den exoterma reaktionen ifall den skulle ske
okontrollerat. I händelse av för hög temperatur aktiverar övertemperaturskyddet en
nödavstängning, vilket medför att värmarna slås av och syreatmosfären i ugnen växlas
till inert gas, vilket stryper oxidationsreaktionen. Funktionen delas med ugn 1.
Ugnen är utrustad med ett antal termoelement för sin styrning, men det termoelement
ingår i ugnens övertemperaturskydd ligger an mot centrum av oxidationsskruven för att
mäta så nära den exoterma reaktionen som möjligt.
Ugn 2 nyttjar funktionen av de armaturer på ugn 1 som styr både syrgasflöde och
inertgasflöde, samt växlar från syrgas till inert gas vid övertemperaturlarm. Vid normal
oxidation leds syrgas från ugn 1, vidare genom ugn 2 och ut via ett processfilter för
syrgasflödet på oxidationsskruven, och detta sker vid atmosfärstryck.
Vid nödavstängning leds inert gas med forcerat flöde in i ugn 1 samma väg som
syrgasen. Huvuddelen av inertgasen leds ut direkt från ugn 1 via ett fjäderbelastat spjäll
som genererar ett lågt övertryck i systemet, och ut genom ett nödblåsningsfilter, medan
en mindre del av gasen fortsätter till ugn 2 och ut via ett processfilter på
oxidationsskruven. Det är inte uteslutet att syrgasflödet ska gå i motsatt riktning eller att
ugn 1 och 2 har separata syrgasinlopp för att få en bättre kinetik för efteroxidationen.
Både processfilter och nödblåsningsfilter är tänkta att ha en avskiljningsgrad på ca
50 µm, men verifiering av filtreringens effektivitet och ev. vidare utveckling av reningen
görs under processutvecklingen.
Pulvertransportörens uppgift är att lyfta upp den bildade oxiden till en höjd så att den
kan fyllas till ett fat.
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Fatmodul

Fatmodulen består av flera objekt som möjliggör all hantering av 114-L fat, såsom
dockning mot pulvertransportören efter ugn 2, fyllning av producerad oxid, vägning av
fatets innehåll, tömning av fat till pulverblandare samt fyllning av fat med färdiga kutsar.
Faten är gjorda av rostfritt stål med standardlock och får maximalt fyllas med 800 kg.
Locken fästs med en speciallåsring, särskilt framtagen för hantering med manipulatorer.
Fatet placeras vid fyllning på ett saxbord som har en roterande tallrik med styrning för
att fatet lätt ska kunna ställas på rätt plats och sedan roteras till rätt position. Fatets
påfyllningshål förses med en gängad adapter som passar mot pulvertransportören.
Saxbordet lyfts tills adaptern dockas mot pulvertransportören och tätar mot en
mjuktätning som pressas ihop.
Saxbordet är försett med vågceller för att kunna väga fatets innehåll.
När fatets innehåll i ett senare skede ska tömmas till pulverblandaren, förses det med
ett excentriskt koniskt lock med tömningsventil som fästs med en speciallåsring.
De färdiga kutsarna töms manuellt till fat och en koncentrisk tratt används för att
undvika spill.
4.1

Lyftok med fatvändare

Fat hanteras med travers och ett lyftok med fatvändare som tar en maxlast av 680 kg
och har en insats för att hantera 114-L fat.
Då fatet ska tömmas monteras det koniska locket med stängd ventil och lyftoket
kopplas. Fatet lyfts, vänds upp och ner, och kan sedan tömmas till pulverblandaren via
tömningsventilen.
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5

Kutsmodul - Pulverblandare och Kutspress

Pulverblandare och kutspress är hopmonterade i ett stativ som en produktionsenhet,
med en höj-/sänkbar arm för blandaren och ett rälssystem för pressen, vilket gör det
möjligt att ändra utrustningarnas inbördes position beroende på arbetsmoment.
5.1

Pulverblandare

I pulverblandaren bereds uranoxiden så att den blir ett pulver som är lämpligt för att
pressa till kutsar.
Pulverblandaren är konisk, med en roterande skruv på en orbitalarm. Den beräknade
batchstorleken är 15-100 kg, med ca 1 % (w/w) tillsatsmaterial (bindemedel).
Pulverblandaren sänks till golvnivå bredvid kutspressen vid satsning av oxid. Ett oxidfat
med ett excentriskt koniskt lock med tömningsventil monteras i lyftoket, lyfts på plats
och roteras till upp och ner-vänd position. Tratten för fyllning av oxid dockas mot
blandaren och en utprovad mängd oxid satsas via tömningsventilen.
Tillsatsmaterial satsas manuellt till blandaren, locket stängs och blandning påbörjas för
att homogenisera blandningen och till viss del även finfördela eventuella oxidklumpar/flagor. Blandningen av tillsatsmaterial och oxid bedöms ta endast några
minuter, men en mycket längre blandningstid kan vara aktuell för att utnyttja blandaren
för ytterligare finfördelning av oxid-flagor/klumpar.
Pulverblandaren är försedd med vågceller för att kunna väga dess innehåll.
5.2

Kutspress

I kutspressen pressas pulvret från blandaren till kutsar med lämplig dimension.
Då pulvret i pulverblandaren är klart lyfts blandaren med stativet, och pressen rullas in
under den. En tratt för fyllning av oxid till pressen monteras och en utprovad mängd
pulver satsas via blandarens bottenventil.
Kutspressen kan tillverka 3600 cylindriska kutsar med ca 0.5 cm3 volym per timma, och
de pressas med max 50 kN tryck. Utmatning av kutsarna sker via en guideanordning till
ett stort uppsamlingstråg, som ska rymma några tiotal kilon och fungera som ett
buffertkärl för kutsar. Tråget töms manuellt med en skopa designad för ändamålet, men
denna metod förutsätter att de gröna kutsarna har en tillräckligt bra hållfasthet.
Påfyllning av pulver till tratten för fyllning av oxid samt tömning av uppsamlingstråget
kan ske under drift.
Vid pressning blir det en del överskott av pulver runt stansen som eventuellt måste
hindras från att spridas i cell. Beroende på omfattningen kan det räcka med en enkel
invallning, alternativt så byggs ett skåp runt stansen kopplat till ett utsug (ventilationen
eller en grovdammsugare).
Kutspressen är försedd med vågceller för att kunna väga dess innehåll.
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Ugn 3 - Sintringsugn med Sintringsdeglar

Ugn 3 har en beräknad batchstorlek på max 100 kg. Med en förmodad processtid på 1–3
dygn blir produktiviteten 33–100 kg/dygn. Processtiden kommer att vara beroende av
bl.a. vilken sintringstemperatur som kan användas, flödet av vätgasblandning vid
reducering (begränsat till 25 l/h), hur bra vätgasblandningen når kutsarna vid reducering
och hur bra bildad vattenånga transporteras bort, samt av hur många sintringsdeglar
som kan staplas i ugnen. Kutsar sintras i sintringsdeglar vid ca 1000-1500C i inert
atmosfär tills önskad densitet erhållits, varefter oxiden reduceras i vätgasatmosfär.
Inertering före sintring sker vid ett högt gasflöde, men under sintring ska flödet av inert
gas vara minimalt.
Vätgasen som används vid reducering är färdigblandad i inert gas med
vätgaskoncentration <4 % (v/v) för att helt eliminera risken för bildande av en explosiv
eller antändbar gasblandning tillsammans med luft.
Ugnen öppnas genom att dess överdel lyfts upp och låses i upplyft läge, har ett
bottenfundament där sintringsdeglar staplas, och dess atmosfär kan kontrolleras.
Framför ugnen ska det finnas ett arbets-/avstjälpningsbord för att underlätta den
manuella hanteringen.
Sintringsdeglarna är staplingsbara och tillverkas i aluminiumoxid. Ett lager åt gången
med tomma deglar staplas på ugnens bottenfundament. Deglarna fylls manuellt från
uppsamlingstråget med en skopa, efterhand som det fylls med kutsar, tills önskat antal
deglar staplats och bildar en batch. Om det visar sig att sintringsdeglarna inte kan
staplas av hållfasthetsskäl eller ger otillräckligt gasutbyte bör det utvärderas om t.ex. ett
stort kärl i aluminiumoxid eller eldfast tegel är ett bättre alternativ.
Ugnens huv stängs och sintring genomförs, följt av reducering i vätgasatmosfär. Efter
avsvalning öppnas ugnen och kutsarna töms manuellt med manipulatorer från deglarna
till fat, på vilka en tratt för fyllning monterats.
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Cellpluggar

Mediaförsörjning samt kommunikation för mätning och styrning, såsom elkraft, signaler,
gaser, temperaturmätning etc. sker via cellpluggar som monteras i cellväggen.
Cellpluggarnas exakta design och antal har inte bestämts ännu eftersom vissa
utrustningars försörjningsbehov inte är helt klarlagt.

8

El/styr/dataskåp

All utrustning för elkraft, styrning, mätning, larmhantering och databehandling ska
installeras i ett eller två instrumentskåp som placeras i manöverhallen. Drift och
övervakning av utrustningen sker från dessa skåp.

9

Försörjningsmedia

De största förbrukningarna kommer att gälla el, syrgas och inert gas. Avseende gas så är
syrgas för oxidationen tänkt att tillhandahållas genom tex. flaskpaket, men pga. den
stora förbrukningen kan det vara aktuellt med en syrgasgenerator för ett
produktionsscenario. Samma koncept gäller för inert gas till ugn 1, 2 och 3 om
oxidationsugnarna och sintringsprocessen kan designas för att använda kvävgas till detta
(ytterligare utredning krävs). Förbrukningen av vätgasblandningen kommer att bli hög
och kräver vidare utredning av optimal försörjning för ett produktionsscenario.

10

Underhåll

Ingående komponenter är valda för att utrustningarna ska kunna köras i 5 år utan
underhåll och modulerna är designade för att vitala delar ska kunna demonteras relativt
enkelt vid underhåll. Målet är att inget löpande underhåll ska behöva utföras, utan
endast avhjälpande underhåll vid oförutsedda haverier. Allt underhåll är tänkt att
utföras i grodman, inte i cell med manipulatorer.
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Komponentlista till SSSC (Studsvik Small Scale Conversion)
Komponent
Ugn 1 - Oxidationsugn med
Tumlare
Ugn 1

Antal

Leverantör/Fabrikat

Artikelnr/ritn.nr.

Funktion/arbetsområde

Ungefärlig
leveranstid

Oxidation av metalliskt uran i syreatmosfär

20 veckor

Tumla uranstavar i en perforerad trumma så att
bildad oxid lossnar och faller ut ur ugnen
Rotera tumlaren, pris för encoder tillkommer
Sammankopplar motor och axel.
Keramlager till tumlaren

10 veckor

Integrerade i maskinfot. Avser att detektera
viktförändring.
Växlar atmosfär vid övertemp.
Dimension:
ca DN8
Flödeskapacitet: 0-400 l/min
Max tryck:
10 bar
Startar/stoppar gasflöde
Dimension:
ca DN8
Flödeskapacitet: 0-400 l/min
Max tryck:
10 bar
Mätning och justering av syrgasflöde.
Mätområde:
0-100 l/min
Max tryck:
10 bar
Tryckreducering från gasflaska/flaskpaket.
Max tryck in:
200 bar
Tryck ut:
0-10 bar
Max flöde:
100 l/min
Mätning och justering av inertgasflöde
Mätområde:
0-400 l/min
Max tryck:
10 bar

omgående

SNA 000753
1

Entech

Tumlare
Inklusive monteringsdetaljer
Motor
Koppling
Lager

1

SNAB/Eibers Edeby/
Wevik
Sigbi
Jens S
Lily Bearing

Lastceller

4

Vetek

AP8918L9504
BKS/30/14-PFN/15-PFN
Silicon Nitride Si3N4 Ceramic
Ball Bearings
106MH-500kg

Ventil för växling av atmosfär

1

OEM Automatic

Trevägs magnetventil

Ventil för gas On/Off

2

OEM Automatic

Magnetventil

Flödesmätare med manuell
reglerventil för syrgas

1

Omniprocess

Tryckregulator för syrgas

1

AGA

Platon svävkroppsmätare
med nålventil och gasspecifik skala
TBD

Flödesmätare med manuell
reglerventil för inert gas

1

Omniprocess

1
1

Specialdesignad av
leverantören TBD
SNA 000538

Platon svävkroppsmätare
med nålventil och gasspecifik skala

3 veckor
omgående
3 veckor

omgående

omgående

4 veckor

omgående

4 veckor
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Komponentlista till SSSC (Studsvik Small Scale Conversion)
Komponent

Antal

Leverantör/Fabrikat

Artikelnr/ritn.nr.

Funktion/arbetsområde
Tryckreducering från gasflaska/flaskpaket
Max tryck in:
200 bar
Tryck ut:
0-10 bar
Max flöde:
400 l/min
Förhindrar spridning av oxid till cellen vid
nödblåsning.
Filtreringsgrad:
ca 50 µm
Flödeskapacitet:
>400 l/min
Initialt tryckfall:
ca 0.02 bar
Ska hysa nödblåsningsfilter
Anslutning:
ca DN100
Fjäderbelastat spjäll som ska öppna vid
nödblåsning och tryckavlasta systemet
Anslutning:
ca DN100
Öppningstryck:
max 0.1 bar
Dp vid maxflöde:
max 0.1 bar

Tryckregulator för inert gas

1

AGA

TBD

Nödblåsningsfilter

4

TBD

Motsvarande luftfilter till
förbränningsmotor. Ska tåla
hög temp.

Filterhus

1

SNAB

Spjäll för nödblåsning

1

TBD

Byggs ad hoc. Undvik
mjuktätningar pga temp.
Spjällbackventil, med eller
utan fjäder. Undvik
mjuktätningar pga temp.

Ugn 2 - Efteroxidationsugn och
Pulvertransportör
Ugn 2

1

Entech

Oxidationsskruv

1

Wevik

Monteringsdetaljer
Motor
Pulvertransportör

1
1

SNAB/Ejbers Edeby
Sigbi eller Wevik
Wevik

1

SNAB/Ejbers Edeby
Sigbi eller Wevik

Monteringsdetaljer
Motor

Ungefärlig
leveranstid
omgående

omgående

omgående

SNA 000647
Specialdesignad av
leverantören TBD
Specialdesignad av
leverantören TBD
TBD
TBD
Specialdesignad av
leverantören TBD
TBD
TBD

Efteroxidation av uranoxid med restmetall i
syreatmosfär
Transport av oxid genom ugnen

20 veckor

Fästen etc.
Roterar oxidationsskruven
Transport av oxid från ugn till fat

8 veckor
omgående
10 veckor

Anslutningar, flänsar, fästen etc.
Roterar transportskruven

5 veckor
omgående

10 veckor
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Komponent

Antal

Processfilter

Leverantör/Fabrikat

Artikelnr/ritn.nr.

Funktion/arbetsområde

4

TBD

Motsvarande luftfilter till
förbränningsmotor. Ska tåla
hög temp.

Filterhus

1

SNAB

Lyftram för
Ugn 1 och Ugn 2

1

SNAB/Conrit

Byggs ad hoc. Undvik
mjuktätningar pga temp.
SNA 000723

Förhindrar spridning av oxid från syrgasflödet
till cellen.
Filtreringsgrad:
ca 50 µm
Flödeskapacitet:
>100 l/min
Initialt tryckfall:
ca 0.02 bar
Ska hysa nödblåsningsfilter
Anslutning:
ca DN50
Justerbar ram för sammankoppling, fixering
samt lyft av ugn 1 och 2 som en enhet
Fixerar och justerar pulvertransportörens
position mot ugnarna

Fatmodul
Saxbord för fatfyllning

1

Ergofokus

SNA 000644
TBD

Rotationstallrik och styrning
Lastceller

1
4

SNAB/Conrit
Vetek

SNA 000747
106MH-500kg

114-L fat inklusive fatlock

5

Vitrea

Open top drum ND478114ltr

Speciallåsring för standardlock

5

Vitrea

Adapter mellan fat och
pulvertransportör
Koniskt lock till fat

1

SNAB/Conrit

Specialdesignas av
leverantören
SNA 000731

1

Morsedrum

Speciallåsring till koniskt lock

1

Morsedrum

Koncentrisk tratt

1

SNAB

modell # 5SS-VF-90-XX, ska
specificeras
Model # 7SS-XX, ska
specificeras
TBD

Ska positionera, höja och sänka fat för dockning
mot pulvertransportör
Ska positionera fat för dockning
Integrerad i maskinfot. Avser att detektera
viktförändring.
Fat i rostfritt stål för uppsamling,
mellanförvaring och satsning av producerad
oxid. Invändigt polerade.
Låsring med spännbygel anpassad för
manipulatorer
Adapter med 2” gängs mot fat, mjuktätning mot
pulvertransportör och manipulatorgrepp
Ventilförsedd kona för tömning av uppochnervänt fat
Låsring med spännskruv

Ungefärlig
leveranstid
omgående

5 veckor

5 veckor

omgående
10 veckor

5 veckor
4 veckor

För fyllning av färdiga kutsar till fat
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Komponent

Antal

Leverantör/Fabrikat

Artikelnr/ritn.nr.
Skjutspjällsventil modell MV.
Anpassads med elektriskt
manöverdon, tätningsmaterial och fläns.
195G-3-230

Tömningsventil till koniskt lock

1

Stafsjö

Lyftok med fatvändare

1

Morsedrum

Insats för 114-L fat
Kutsmodul - Pulverblandare
och Kutspress
Pulverblandare
Tratt till blandare
Lastceller

1

Morsedrum

55/30-19GR
SNA 000735

1
1
4

Hosokawa
SNAB
Vetek

04-LFC-41
Byggs ad hoc
106MH-500kg

Kutspress
Tratt till kutspress
Guideanordning för utmatning
av kutsar
Uppsamlingstråg

1
1
1

LFA Machines
SNAB
SNAB

DTP12
Byggs ad hoc
Byggs ad hoc

1

SNAB

Byggs ad hoc

Skopa

1

SNAB

Byggs ad hoc

Lastceller

4

Vetek

106MH-500kg

Stativ med höj-/sänkbar arm
samt rälssystem
Domkraft med motor

1

SNAB/Conrit

SNA 000733

1

Aratron, Powerjacks

EMR0050-J0021SR-1500PBS0-EE02
SNA 000756

1

Entech

Specialdesignad av
leverantören TBD

Ugn 3 - Sintringsugn och
Sintringsdeglar
Ugn 3

Funktion/arbetsområde

Ungefärlig
leveranstid
Ventil som öppnas vid tömning av fat och stängs 8 veckor
för att avbryta tömningen
Dimension:
DN125
För fathantering i cell med travers, inklusive
vändning vid tömning
Insats för passning av 114-L fat i oket

5

Blandar oxid och tillsatsmaterial
För satsning av oxid från fat till blandare
Integrerad i maskinfot. Avser att detektera
viktförändring.
Pressar kutsar
För satsning av oxid från blandare till kutspress
Styr de utkastade kutsarna så de hamnar i
uppsamlingstråget
Buffertkärl som samlar upp tillverkade kutsar
och rymmer några tiotal kg
För att skopa upp kutsar från uppsamlingstråg
och fylla på sintringsdeglar
Integrerad i maskinfot. Avser att detektera
viktförändring.
Fixerar blandare och press, samt lyfter/sänker
och positionerar blandaren
Aratron designar

27 veckor

Sintrar kutsar i inert atmosfär och reducerar
oxid i vätgasatmosfär

20 veckor

omgående
12 veckor

omgående
12 veckor
15 veckor
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Komponent

Antal

Sintringsdeglar

Leverantör/Fabrikat

Artikelnr/ritn.nr.

Funktion/arbetsområde

KG Fridman

Staplingsbara deglar i aluminiumoxid för kutsar

Ventil för växling av atmosfär

1

OEM Automatic

Specialdesignade av
leverantören TBD
Trevägs magnetventil

Ventil för gas On/Off

2

OEM Automatic

Magnetventil

Flödesmätare med manuell
reglerventil för inert gas

1

Omniprocess

Tryckregulator för inert gas

1

AGA

Platon svävkroppsmätare
med nålventil och gasspecifik skala
TBD

Flödesmätare med manuell
reglerventil för vätgasblandning

1

Omniprocess

Tryckregulator för
vätgasblandning

1

AGA

Platon svävkroppsmätare
med nålventil och gasspecifik skala
TBD

Arbets-/avstjälpningsbord
Cellpluggar
Cellplugg kraft Ugn 1/2, mm.

1

SNAB

TBD

1

SNAB

TBD

Cellplugg kraft Sintringsugn

3

SNAB

TBD

1-2

SNAB

TBD

Cellplugg Termoelement

Växlar atmosfär vid övertemp.
Dimension:
ca DN8
Flödeskapacitet: max 25 l/min
Max tryck:
10 bar
Startar/stoppar gasflöde
Dimension:
ca DN8
Flödeskapacitet: 0-25 l/min
Max tryck:
10 bar
Mätning och justering av inertgasflöde.
Mätområde:
0-25 l/min
Max tryck:
10 bar
Tryckreducering från gasflaska/flaskpaket.
Max tryck in:
200 bar
Tryck ut:
0-10 bar
Max flöde:
25 l/min
Mätning och justering av vätgasflöde.
Mätområde:
0-25 l/min
Max tryck:
10 bar
Tryckreducering från gasflaska/flaskpaket.
Max tryck in:
200 bar
Tryck ut:
0-10 bar
Max flöde:
25 l/min
Arbetsyta vid sintringsugnen

Ungefärlig
leveranstid
5 veckor
omgående

omgående

4 veckor

omgående

4 veckor

omgående

Genomföring för kraftmatning till all utrustning i 12 veckor
cell, utom Ugn 3
Genomföring för kraftmatning till Ugn 3:s
transformator
Genomföring för samtliga termoelement
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Komponent
Cellplugg Signal
Cellplugg gas/luft etc.
El-/styr-/dataskåp
Instrumentskåp
PC (tangentbord, skärm, stativ)
PLC
Logger
Mjukvara för loggning/plottning
av signaler
Styrmodul Ugn 1
Styrmodul Ugn 2
Styrmodul Pulverblandare
Styrmodul Kutspress
Styrmodul Ugn 3
Elskåp matning
Elskåp signaler
Vågdisplay Ugn 1, fatmodul,
pulverblandare och kutspress
Styrmodul för atmosfär och
gasflöde till Ugn 1 och Ugn 2
Styrmodul för atmosfär och
gasflöde till Ugn 3
Styrning tumlare
Styrning oxidationsskruv
Styrning pulvertransportör
Styrning saxbord fatmodul
Styrning lyftok med fatvändare

Antal

Leverantör/Fabrikat

Artikelnr/ritn.nr.

Funktion/arbetsområde

Ungefärlig
leveranstid

1-2
2-3

SNAB
SNAB

TBD
TBD

Genomföring för samtliga signaler
Genomföring för gaser, luft etc.

1-2

Elektroskandia

TBD

omgående

1
1
1
1

Dustin
Mitsubishi
Keysight
LabView

TBD
TBD
TBD
TBD

Ett eller två skåp för placering av styrmoduler
till utrustningarna, samt PC, PLC, elskåp etc.
För loggning av mätdata
För hantering av larm
För loggning av mätdata
För loggning av mätdata

1
1
1
1
1
1
1
4

Entech
Entech
Hosokawa
LFA Machines
Entech
SNAB
SNAB
Vetec

TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

Till-/frånslag samt reglering
Till-/frånslag samt reglering
Till-/frånslag samt reglering
Till-/frånslag samt reglering
Till-/frånslag samt reglering

20 veckor
20 veckor
27 veckor

Visning av vikt

omgående

1

SNAB

TBD

1

SNAB

TBD

1
1
1
1
1

SNAB
SNAB
SNAB
SNAB
SNAB

TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

Flödesmätning/manuell reglering/On-Off
Växling av gas
Flödesmätning/manuell reglering/On-Off
Växling av gas
Till-/frånslag samt varvtal
Till-/frånslag samt varvtal
Till-/frånslag samt varvtal
Upp/Ner
Till-/frånslag samt rotation

omgående
omgående
omgående
25 veckor

20 veckor
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Komponent

Antal

Leverantör/Fabrikat

Artikelnr/ritn.nr.

Funktion/arbetsområde

1

SNAB

TBD

Upp/Ner

1
1

SNAB
SNAB

TBD
TBD

Öppen/Stängd
Bryter all kraftmatning utom till
säkerhetsfunktioner och mätgivare

1

TBD

TBD

Inert gas till ugn 1 och ugn 2
Flaskpaket/kvävgasgenerator
(om kvävgas ska användas)

1

TBD

TBD

Inert gas till ugn 3
Flaskpaket/kvävgasgenerator
(om kvävgas ska användas)

1

TBD

TBD

Vätgasblandning till ugn 3
Flaskpaket

1

TBD

TBD

Oxiderar metalliskt uran i ugn 1 och 2
Tryck:
>10 <200 bar
Max flöde:
100 l/min
Max förbrukning: 144 m3/dygn
För nödblåsning av ugn 1 och 2
Tryck:
>10 <200 bar
Max flöde:
400 l/min
Max förbrukning: 6 m3/15 min
För inert miljö vid sintring i ugn 3 samt för
manövrering av pneumatisk ventil på blandaren
Tryck:
>10 <200 bar
Max flöde:
25 l/min
Snittförbrukning:
7 m3/dygn
Reducerande miljö i ugn 3
Tryck:
>10 <200 bar
Max flöde:
25 l/min
Max förbrukning: 36 m3/dygn

Styrning höj-/sänkbar arm till
kutsmodul
Styrning fattömningsventil
Nödstopp
Försörjningsmedia
Syrgas till ugn 1 och ugn 2
Flaskpaket/syrgasgenerator

Ungefärlig
leveranstid

Blå text/siffror är ungefärliga uppgifter och ska utredas vidare innan de fastställs.
TBD (To be decided/determined/defined) = Bestäms/definieras/designas senare
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Processfilter

Nödblåsningsfilter

Fatlyft/
vändare
Ugn 1- Oxidationsugn

Ugn 2- Efteroxidationsugn

Roterande trumma
Max. 500°C i O2
ÖT-skydd (bryter värmare,
inert atmosfär, ökat gasflöde)
Produktivitet: 24-120 kg/dygn

Uranstavar
Ca 30 cm x 1"
10-50 kg/batch

Oxidationsskruv
Max. 700°C i O2
ÖT-skydd (bryter värmare,
inert atmosfär, ökat gasflöde)
Produktivitet: 24-120 kg/dygn

Våg

114-L fat
Från
mellanlagring

114-L fat
Till
Mellanlagring
Saxbord/ våg

Pulverblandare
Blandning med skruv
Tillsats av bindemedel
15-100 kg/batch

Cellvägg

Våg

Cellpluggar

El/data-skåp

Kraft
Signal

Ugn 1

Ugn 2

Termoelement
Media

LabView

Pulverblandare

Kutspress

Ugn 3- Sintringsugn
Sintrade kutsar
Förvaring i 114-L fat
Max. 680 kg/fat

Sintringsugn

PC

PLC

Logger
Gasförsörjning

Övrig
El/styr

Max. 1500°C
Inert atmosfär
H2-atmosfär <4% (v/v)
Max. 100 kg/batch
1-3 dygn/batch

Kutspress

Kutsar
Samlas upp i
Uppsamlingstråg

Kutsstorlek ca ½ cm3
Max. 50 kN tryck
Max produktivitet:
3600 kutsar/h (ca 10 kg/h)

Våg

Studsvik Nuclear AB
Studsvik, SE‐611 82 Nyköping, Sweden
Phone: +46 155 22 10 00
E‐mail: studsvik@studsvik.com

www.studsvik.com
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1

Inledning

Brkebeinar är en processutrustning som är uppbyggd av 4 st maskinmoduler, 1, 2, 4 och
5, modul 3, fatmodulen, realiserades aldrig i projektet men utvecklades i förstudien.
Vilket gäller även andra detaljer och allt detta kan ses i konstruktionsrapporten
N-20-065. Processen är uppdelad i 2 steg, steg 1 är oxidtillverkning och steg 2 är
kutstillverkning. De två första modulerna tillhör steg 1 och de två sista steg 2.
Denna konstruktionsrapport beskriver utrustningen som den såg ut efter driftsättningen
Q2 2021. Denna rapport kan i stort sett ses som en uppdatering av N-20-065 så vissa
avsnitt är nästan intakta från den rapporten. Eftersom en del utrustning inte togs fram i
pilotprojektet men behövs för att kunna driftsätta utrustningen i cell bör bägge dessa
rapporter beaktas inför ett eventuellt fortsättningsprojekt.
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2

Modul 1 - Ugn 1 och Tumlare

Figur 1
Ugn 1 – Oxidationsugn med tumlare

2.1

Funktionsbeskrivning

Ugn 1, oxidationsugnen, och tumlaren utgör den första modulen och tillsammans med
modul 2 som består av ytterligare en ugn och en oxidationsskruv står de för
oxidtillverkningen, vilket benämns steg 1. I denna första modul tas stavar av metalliskt
uran och förs in i ugn 1 i genomföringen i den övre luckan, se figur 2. Värme och syre
startar en oxidationsprocess och tumlaren skaver av oxiden som bildas. Oxiden i form av
pulver och flagor faller ned genom ett rör för transport vidare till nästa ugn.
2.2

Produktivitetsintervall

Ugn 1 var designad för att kunna oxidera 24–120 kg metalliskt uran per dygn, det visade
sig att produktionshastigheten uppgick till 2–3 gram/minut/stav vid syrgasdosering,
oavsett syremängd. Däremot var syrehalten svårreglerad på grund av att ugn 1 inte är
gastät samt att flödesmätaren var för grovskalig. Utan syrgasdosering var
produktiviteten ca 1 g/min/stav, enbart genom inläckaget av syre.
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Produktiviteten begränsades av värmeutvecklingen från den exoterma reaktionen, vilket
innebar att ca 8 stavar var maximal belastning avseende tillförd energi. Med så mycket
Uran i trumman ökade temperaturen i trumman enkelt 80 °C över drifttemp., och
behövde bromsas genom avstängning av syredoseringen. Dessutom behövdes ingen
energitillförsel till värmeelementen under dessa förutsättningar.
Mekaniskt kunde trumman fyllas med maximalt 8 uranmetallstavar på 2,8 kg/st på
grund av de vibrationer/skakningar som upptäcktes vid driftsättningen. Fler än 8 stavar
innebar att stavarna lägger sig på varandra i lager och när en stav hoppar ned från det
övre lagret skakar utrustningen kraftigt. En större diameter på trumman skulle innebära
att fler stavar får plats innan de bildar lager.

Figur 2
Modul 1 i genomskärning då en uranstav förs in.

2.3

Konstruktionsbeskrivning

Ugnen och en tumlare tillverkar oxid och leder sedan bort denna från ugnen.
Utrustningen är gjord för Ø1” 30 cm metalliska uranstavar och tumlaren roterar dessa
för att skava bort oxiden som sedan faller ned genom ett rör till ugn 2. Oxidationen
startas när temperaturen når ca 400 °C och syre finns tillgängligt. Ugnen har ett
gastillopp med syr- och kväv-gas för att reglera oxidationshastigheten. Gastilloppet kan
även användas för så kallad nödblåsning, då ugnen interteras med hjälp av ett
argongasflöde på 400 l/min. Detta för att det när uran oxideras genereras värme, vilket

Skyddad

3 (29)

STUDSVIK/N-21/072
2021-07-05

kan leda till en skenande temperatur och brand. En uranstav genererar ca 2 kW vid
500 °C när syre finns att tillgå.
2.3.1

Ugn 1

Ugnen är en kammarugn som utvecklats av Entech och har en maxtemperatur på 800 °C.
Ugnen har en kammarvolym på 137,5 liter med måtten 500 x 500 x 550 (DxBxH), dock
kan inte hela bredden utnyttjas på grund av värmeelementens placering. Ugnens botten
har ett genomgående hål, i vilket tumlarens rör för oxidnedsläpp kan löpa. Ugnen har tre
termoelement installerade för ugnstemperatur, övertemperatur och nödblåsning, de två
förstnämnda sitter i sidan på ugnens vägg och nödblåsningstermoelementet sitter
inskjutet i centrum på trumman. Vid drift transporteras gaserna tillsammans med uranet
vidare till ugn 2 men vid nödblåsning öppnas en ventil monterat på flänsen på ugn 1’s
baksida och gasen släpp ut genom ett högtemperaturfilter, se figur 5. Anledningen till
detta är att man inte vill ha ett för stort mottryck och blåsa urandamm igenom t.ex.
springor i ugnen, istället avses det att leda bort gasen genom filtret på baksidan. Ugnen
har maskinfötter med inbyggda lastceller vilka syftade till att detektera när massan i
ugnen minskar och det är dags att fylla på mer uran, detta fungerade dock inte i
praktiken p.g.a. sammankopplingen med ugn 2.
2.3.2

Erfarenheter Ugn 1

Först och främst så är ugnen är otät, vilket leder till att syre letar sig in i ugnen och det
blir svårt att reglera processen. Oxidationen utan syredosering är ca 1 g/min/stav
jämfört med 2-3 g/min/stav med syredosering, men det hade varit önskvärt att ingen
oxid bildas utan syredosering. Detta är särskilt viktigt om man vill oxidera flera stavar
samtidigt. I projektet begränsades stavmängden av vibrationer/skakningar men också av
att varje stav genererar energi när syre och värme finns tillgängligt. Syre fanns alltid
tillgängligt på grund av läckage och trögheten i systemet innebar också att ugnen är
varm i många timmar efter den stängts av. Otätheten leder i förlängningen även till att
uranoxid tar sig ut ur ugnen genom alla dess springor och kontaminerar ugnen och även
platsen där ugnen står, på ett sätt som gör det ännu svårare med underhåll.
En aktivkylning bör övervägas i ett fortsättningsprojekt, dels för att snabbare kunna
avsluta en körning och dels för att kunna transportera bort värmen från en skenande
oxidation. Detta gäller framförallt om fler stavar ska kunna köras samtidigt. Under
projektet användes som mest 8 stavar vid ett tillfälle.
Ugnens insida var tegel och isolering, teglet klarade miljön bra men isoleringen bryts ned
med tiden. Isoleringen är olämplig för längre projekt då den försvinner med tiden.
De nedre luckorna på ugnen var väldigt otäta till en början och efter en del
tätningsarbete så var dessa hyggligt täta. Det befarades att denna förbättring skulle
omintetgöras varje gång luckorna skulle öppnas eller stängas vilket förstås förstör hela
syftet med luckorna.
Lastcellerna i form av maskinfötter på ugnen fungerade inte. Den indikerade
viktförändringen ändrades inte som förväntat när massan i tumlaren minskade utan
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betedde sig på ett tillsynes helt oförutsägbart sätt. Därför användes detta inte utan den
producerade oxiden vägdes istället.

Figur 3
Ugn 1
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Figur 4
Ugn 1 snittvy

Figur 5
Högtemperaturfilter, monterade på ugn 1 och 2.
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2.3.3

Tumlare

Nedan följer en lista över de komponenter som tumlaren utgörs av. Varje nummer
refererar till de ballonger som finns i figur 7 och figur 8. I princip är alla detaljer
tillverkade av det värmehållfasta stålet 253 MA för att säkerställa livslängden då dessa
utsätts för både värme (500 °C), nötning och diverse laster. Konstruktionen var tänkt att
klara av minst 5 års drift utan underhåll. I praktiken hade det keramiska lagret på
kuggaxeln i ugnen kort livslängd. Detta byttes flera gånger då det sprack, troligen till
följd av vibrationerna, övriga komponenter höll men det är lämpligt att flytta ut lagren
ur ugnen för att klara längre perioder utan underhåll.
Denna del av rapporten är nästan identisk med den i N-20-065, en del kommentarer har
däremot skrivits som nytt stycke under de komponenter där information tillkommit.

Figur 6
Tumlare
1.

Trumman (1) är gjord av 7 mm plåt perforerad med 2304 stycken Ø 5 mm
hål. Anledningen till materialvalet och godstjockleken är att nötning
kommer förekomma. Trummans ytterdiameter är Ø 230 mm och kan
innehålla upp till 8 stycken 30 cm Ø 1” stavar med en vikt på ca 2,8 kg styck,
innan vibrationerna blir för kraftiga.
Under testerna visade trumman inga tecken på slitage och hålstorleken
fungerade väl.

2.

Trumman har flänsar (2) fastsvetsade, dessa har formen av en ring och är
utrustade med gängade hål för anslutning av lock (3) och kuggkrans (4).
Flänsarna måste linjeras innan dessa svetsas fast i trumman för att inte leda
till spänningar och vibrationer i de lager som möjliggör rotation av
trumman.
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3.

Locket (3) är skruvat i flänsen (2) och har svarvat spår för ett keramiskt
lager. Lagret är av stor dimension för det enkelt ska gå att föra in
termoelement genom röret som är en del av det bakre ändstycket (5).

4.

Kuggkransen (4) fungerar både som utväxling för tumlaren och
kraftöverföring. Utväxlingen är 48:12 (4:1), detta för att få trumman att
rotera långsamt med ett högt moment. Kuggarna har utformats enligt
kuggstandarden modul 5. Detta är en grov modul i sammanhanget och ger
både större spel och hållfasthet än en lägre modul. Spelet är fördelaktigt då
temperaturvariationer förändrar spelet mellan ingående och utgående
kugg. Kuggkransen fungerar även som lagerhus, samma lagertyp används
som locket (3).

5.

Tumlarens keramlager närmast trumman löper på rör vilka är en del av de
fästen (5) som anordningen bestyckats med. Dessa är fastskruvade på
Tumlarens ram (10) och säkerställer också att inga större mängder pulver
tar sig in i lagren. Lagren bör dock klara en hel del damm enligt tillverkaren.
Fästena har spår svarvade för segerringar vilka säkerställer att lager inte rör
sig nämnvärt axiellt. axiella lasterna bedöms försumbara. Rören har en
innerdiameter på 30 mm så att Ø 1” stavarna kommer igenom med
marginal.
Segerringarna togs dock bort då de ansågs överflödiga. Rören vilka
keramlagren monterades på hade slagit sig av svetsningen och blivit något
ovala, dessa fick putsas för att kunna montera lagren. Rören fick även slitsas
för att de spräckte keramlagren när värmen fick dessa att expandera, detta
löste problemet.

6.

Lagerhuset (6) huserar två keramlager för motoraxeln, detta för att inget
böjmoment ska överföras till motorkopplingen. Lagerhusets läge radiellt går
att justera för den termiska expansionen av kugghjulen likaså stegmotorn
(8). Det radiella läge som är bäst prövas fram genom att prova ett läge och
sedan hetta upp ugnen och lyssna när kuggarna roterar. Detta görs tills rätt
läge hittats och då ska detaljerna stiftas fast. Om dessa detaljer skulle
behöva demonteras finns gängade hål intill tänkt stiftplats för att kunna dra
isär detaljerna med skruvkraften.
Injusteringen fungerade väl men inget stiftades fast. Keramlagren hade
väldigt kort drifttid innan de rasade helt, vilket innebar stora slitage på
drivaxeln. En helt ny lösning behövs för lagringen för att ge en god
driftsäkerhet.

7.

Motorkopplingen (7) är överdimensionerad då det inte kan uteslutas att
vibrationer och böjmoment kan förekomma. Kopplingstypen är även
förlåtande gällande snedställning och olinjerade detaljer. Kopplingstypen är
utrustad med kilspår för att inte kopplingen ska släppa från någon axel med
tiden.
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8.

Motorn (8) är en stegmotor med separat encoder eftersom vi har god
erfarenhet med detta upplägg i hotcell samt att stegmotorer är lämpligare
än andra modeller för långsamma varvtal. Trumman är designad att rotera
med upp till 60 RPM vilket innebär 240 RPM på motorn. Momentet för att
rotera fullt lastad trumma är beräknat att inte kunna överstiga 16 Nm, med
aktuell utväxling innebär detta 4 Nm. Motorn klarar av att leverera 9 Nm
vilket ger en säkerhetsfaktor över 2 vilket anses tillräckligt.
Det visade sig att momentet ibland var något klent, en växellåda kan med
fördel installeras för att ge mer moment, vilket kan komma att krävas om
fler stavar önskas oxideras vid ett tillfälle.

9.

Luckan (9) som sitter fastskruvad i kuggkransen (4) avser att möjliggöra
inspektion inne i trumman. Ugnens övre lucka kan öppnas även inne i
hotcell och ger då tillgång till luckan. Det går inte att utesluta att en stav
eller del av stav fastnar och behöver justeras, då kan denna lucka
demonteras och felet åtgärdas.

10.

Trumramen (10) är tillverkad i 8 mm plåt för att ge styrka och stabilitet.
Ramen sitter fast i alla detaljer förutom i tratten och ugnen, detta för att
kunna dra ut hela tumlaren om en reparation blir nödvändig. Detta ger
också möjlighet att prova ut tumlaren utan ugn. Ramen är också försedd
med snedfrästa stag vilka ska hjälpa till att leda pulver ned i tratten (12).

11.

Motorramen (11) skruvas fast i trumramen och avser att vara rejält böjstyv
så att inte motorn hamnar i svängning på grund av vibrationer; eller böjs av
sin egen vikt. Motorramen avser också att säkerställa att motorn inte blir
överhettad p.g.a. ugnstemperaturen, en fläkt kanske behöver installeras.
Ingen fläkt behövde installeras då temperaturen inte var nämnvärt högre än
rumstemperatur.

12.

Tratten (12) avser fånga upp den oxid/metall som skavs av stavarna under
drift. Tratten sitter löst i sitt rör som är skuret likt ett ”V” men med en
rörstyrning för att säkerställa att den sitter på plats. Trattrörets fläns är
skruvat i ugnsbotten och tätar mot packningar på bägge sidor då en
motsvarande fläns ansluts mot denna. Genom detta rör faller flagorna ned
till en transportskruv (Hädanefter benämnd oxidationsskruv) som
transporterar dessa vidare genom ugn 2.
Tratten uppfyllde sitt syfte men oxiden som skavdes av stavarna blev ett
väldigt flyktigt pulver som hamnade överallt i ugnen.
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Figur 7
Trumma med upphängning och drivning

Skyddad

10 (29)

STUDSVIK/N-21/072

11 (29)

2021-07-05

Figur 8
Ram med tratt

2.3.4

Erfarenheter tumlare

Lagringen på kuggaxeln i ugnen är den svagaste delen av tumlaren, detta lager
havererade efter några timmars körning. När lagret havererat gick det ändå att köra
tumlaren då det keramiska lagret blivit till grus och axeln trycktes mot lagerhuset
istället. Det kunde observeras att motorn skakade när trumman roterade och axeln var
vid inspektion illa nött. Övriga lager havererade inte, dessa har inspekterats så gott det
går utan att tumlaren monterats isär och de verkar ha klarat sig.
Trots att tumlaren är tung och rejält böjstyv så skakade den en del och hade troligen
gjort det även om lagringen på kuggaxeln hade varit bättre. Om ännu fler stavar ska
oxideras per tidsenhet kommer skakningarna troligen öka, då behöver det övervägas om
tumlaren bör fixeras för att minska skakningarna.
Ett annat problem var att oxiden var väldigt flyktig och spred sig precis överallt i ugnen,
det satt t.o.m. ett tjockt lager oxid på ugnens roterande cirkulationsfläkt. En plåt sattes
på höger sida av ramen för att mer oxid skulle träffa tratten, se figur 9, även en liten
läpp svetsades fast på tratten för att mer oxid skulle hamna rätt, se figur 10. För ett
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produktionsprojekt måste detta bli bättre, hela trumman måste inneslutas så att inte
oxid går till spillo och kontaminerar hela ugnen.

Figur 9
Pulverplåt

Figur 10
Plåtläpp på tratten
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3

Modul 2 - Ugn 2 och oxidationsskruv

3.1

Funktionsbeskrivning

Ugn 2, efteroxidationsugnen, och oxidationsskruven utgör den andra modulen och är en
del av steg 1, oxidtillverkningen. De flagor och pulver som faller ned från Ugn 1 tas emot
av oxidationsskruven. Den bildade oxiden måste transporteras bort från Ugn 1 för att
det inte ska ske en för snabb oxidering i tumlaren, då flagor och pulver fortfarande
innehåller metalliskt uran och kan oxidera betydligt snabbare än stavarna. Eftersom
mängden metalliskt uran är betydligt mindre i ugn 2 så kan uranet oxideras vid en högre
temperatur, den tänkta temperaturen var 700 °C. Oxidationsskruven roterar med ett
varvtal anpassat efter ugn 1’s produktionshastighet, vilken i sin tur styrs efter vilken tid
som Ugn 2 behöver för fullständig oxidering. Tidigare tester indikerar att
efteroxidationen bör ligga inom intervallet 30 min till 2 timmar. Det visade sig däremot
att Ugn 2 var överflödig så fullständig oxidation redan sker i Ugn 1.
3.2

Produktivitetsintervall

Ugn 2, och framförallt oxidationsskruven är designade för samma produktivitet som
ugn 1, d.v.s. 24–120 kg per dygn. Produktiviteten kommer vara beroende av bland annat
vilken oxidationstemperatur som kan användas, nödvändig uppehållstid i ugnen för
fullständig oxidation, syrgasflöde, vilken storlek på portioner som kan tillåtas i
oxidationsskruven, samt i vilken omfattning processen kan köras oövervakad.
3.3

Konstruktionsbeskrivning

Nedan följer en lista över de komponenter som ugn 2 och pulvertransportören utgörs
av. Varje nummer refererar till de ballonger som finns i figur 11 och figur 12.
A.

En stegmotor och koppling av samma modell som till tumlaren sitter
monterad i oxidationsskruvens ända. Ett varv på motorn flyttar pulvret
43 mm.

B.

En justerbar fläns (B) med grafitplanpackning skruvas fast i ugn 1 och
säkerställer en tät anslutning samt möjliggör justering av vinkeln mellan ugn
1 och 2. Vinkeljustering kan vara nödvändigt då utrymmet i hotcell är
begränsat och olika konfigureringar är tänkbara.
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C.

Oxidationsskruven (C) rotera i samma hastighet som motorn då ingen
växellåda används. Skruvens stigning är 43 mm, kärnrörets ytterdiameter är
33,4 mm och ytterrörets innerdiameter är 77,92 mm. I detta utrymme som
benämns ”fack” kommer materialet transporteras och en lämplig portion
bedöms vara ca 100 gram. Om facken i skruven fylls till 30 % är mängden
pulver ca 130 gram, det är viktigt att inte packa facken då syre alltid måste
kunna nå pulvret. Portionsstorleken är vald utifrån att en snabb oxidering
väntas ske i ugn 2 eftersom temperaturen är upp till 700 °C. Snabb
oxidering bedöms inte vara ett problem så länge portionsstorleken är liten.
Oxidationsskruven kunde inte köras under ugnens uppvärmningsramp och
innan temperaturen jämviktats, eftersom skruven då skavde mot röret och
gick trögt.

D.

Ugn 2 (D) är en delbar ugn utvecklad av Entech där en insats, ugnsröret (G)
löper och oxidationsskruven (C) inuti detta. Ugnen max temp är 1300 °C och
syftar till att efteroxidera de portioner som finns i oxidationsskruvens fack.
Ugnen har ingen egen gastillförsel då denna tillförs i ugn 1 och går vidare ut
genom oxidationsskruven. Vid normal oxidation leds syrgas från ugn 1,
vidare genom ugn 2 och ut via ett processfilter som fäst på flänsen (E) på
oxidationsskruven. Efter filtret sitter en sugfläkt, se figur 15, denna
installerades då det annars inte gick att få ett flöde genom ugnen. Vid
nödblåsning leds argon gas med forcerat flöde in i ugn 1, och ut, av vilket en
mindre del av gasen fortsätter till ugn 2 och ut via processfiltret. Samma
övertemperaturskydd nyttjas i både ugn 1 och 2, vilket går ut på att snabbt
inertera ugnarna om oxidationsprocessen blir för hastig. Portionsstorleken
och den avsevärt mindre mängden metalliskt uran anses vara det främsta
skyddet i ugn 2 mot eskalerande temperaturökning. Ugn 2 har sex stycken
värmezoner (se figur 14) på totalt 1000 mm. Den första och sista zonen är
buffertzoner och endast 800 mm avses hålla stabil processtemperatur.
Temperaturerna i zon 1 och 6 blev i princip dem samma som i resten av
ugnen.

E.

En fläns där processfiltret monteras med plangrafitpackning mellan.
Processfiltret är ett högtemperaturfilter och ansluter mot sugfläkten, se
figur 15.

F.

Lagerhus med högtemperaturlager för ca 350 °C är monterade i bägge
ändar av oxidationsskruven, dessa tätas även av med en högtemperatur-oring i Kalrez. Tester visar dock att temperaturen är under 100 °C i detta
område.
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G.

Ugnsröret (G) är en insats i ugn 2, vilket utrustats med skruvar vilka nyper
fast oxidationsskruven. Ugnen kan löpa fritt längs med oxidationsskruven
och när korrekt avstånd mellan ugn 1 och 2 upprättats kan skruvarna dras
åt. Ugnsröret är primärt designat för en oxidationsskruv men kan vid behov
husera två skruvar. Detta ger en ”längre” ugn men med förändring av var
pulvret matas ut.

Figur 11
Ugn 2 och transportskruv
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Figur 12
Ugn 2 och oxidationsskruv i genomskärning

Figur 13
Ugnsinsats
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Figur 14
Ugn 2 zonindelning

3.3.1

Erfarenheter Ugn 2 och oxidationsskruv

Oxidationsskruven får inte rotera under uppvärmning då går den trögt och riskerar
onödigt slitage eller haveri. Oxiduppbyggnaden på alla ytor i oxidationsskruven är
uppenbar även om det inte går att inspektera det. Vid projektets avslut saknades en hel
del oxid och efter knackningar och sköljning av skruven kunde det mesta hittas.
Problem med att få gaserna från ugn 1 att passera igenom oxidationsskruven och ugn 2
istället för att pysa ut ur diverse springor ur ugn 1 löstes med en sugfläkt, mer om denna
kan läsas om i 3.3.2.
3.3.2

Sugfläkt

Sugfläkten installerades efter att tester visade på ett otillräckligt gasflöde genom
oxidationsskruven. Sugfläkten ger ett lätt undertryck i processfiltret vilket medger ett
gott flöde genom oxidationsskruven. Fläkten ger även ett stort flöde av luft som sugs in
genom metallfiltret och kyler processgasen från ugn 2 innan den når filtret efter fläkten.
Flödet kan justeras genom fläktens hastighet och även med hjälp av ett spjäll, gult i
figur 15. Efter fläkten sitter ett enklare partikelfilter, detta anses tillräckligt då
gastemperaturen och partikelmängden är låg i änden på processfiltret.
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Figur 15
Sugfläkt
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4

Modul 4 - Pulverblandare och Kutspress

4.1

Funktionsbeskrivning

Denna modul består av en pulverblandare och en kutspress och tillsammans med Ugn 3
och sintringsdeglarna utgör de steg 2, kutstillverkningen. oxiden blandas med
stearinsyra i blandaren och blandningen kan sedan användas för att pressa kutsar.
4.2

Produktivitetsintervall

Pulverblandarens batchstorlek är 5–34 liter, och med en oxiddensitet på ca 3 kg/liter
innebär detta ca 15–100 kg.
Kutspressen kan tillverka upp till 3600 kutsar per timma. En kuts med 9 mm diameter
och en höjd på ca 8 mm väger ca 1 g.
4.3

Pulverblandare

Blandaren är tillverkad av Hosokawa och har valts då den är utvecklad för att blanda
bland annat tunga pulver som uranoxid. Den har en skruv som transporterar pulver
uppåt samtidigt som en orbital-arm för den i en bana runt blandarens mantelyta, se
figur 18. Orbital-armens- respektive skruvens hastighet går att justera separat och men
fungerar väl med standardinställningarna. Driften är remfri och tätningarna i material
som klarar strålning bra, vilket även gäller bottenventilen. Ventilen i botten av blandaren
är pneumatisk. Blandarkärlet kan hantera mellan 5–34 liter pulver och pulver kan satsas
igenom locket med gångjärn eller igenom tratten.
4.3.1

Erfarenheter pulverblandare

Under verifieringen av blandaren testades det hur homogen blandningen av järnpulver
och socker blev, resultatet visade att blandningen blev väldigt homogen men att längst
ned i bottensatsen förekom en rand av rent socker, se figur 16. Detta anses inte vara ett
problem dels på grund av att mängden var så liten samt att kutsar går att pressa hyggligt
även utan bindemedel.
Något annat som också upptäcktes var att ventilen och/eller systemet i sig på blandaren
är så kallat ”normally open”. Detta innebär att om ventilen är stängd och strömmen går
så vill ventilen öppnas vid återstart. Är blandaren fylld med pulver kan detta minst sagt
vara ett problem. Detta måste utredas och åtgärdas i ett produktionsprojekt. Det tål att
sägas att vissa kutspressar doserar själva smörjmedel och med en sådan press behövs
troligtvis inte blandaren.

Skyddad

STUDSVIK/N-21/072
2021-07-05

Figur 16
Bottensats från blandaren, blandningen består av socker och järnpulver.

Figur 17
Pulverblandare
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Figur 18
Blandare, blandningsprincip

4.4

Kutspress

Kutspressen tillverkas av LFA machines, och är en helmekanisk och kompakt press.
Pressen klarar i teorin att pressa med 50 kN vilket ger ett tryck på ca 785 MPa på en Ø 9
mm kuts, högsta höjden på kutsen är 8 mm. Pressen pressar endast uppifrån och trycket
går inte att reglera. Pressen kan producera upp till 3600 kutsar i timmen och har en
remlös utväxling. Pressen har ingen elektronik inbyggd med undantag för panelen, men
denna flyttades ändå bort från maskinen.
4.4.1

Erfarenheter kutspress

Kutspressen kräver mycket underhåll och reparationer för att fungera, detta är inte
acceptabelt för ett produktionsprojekt. Det som skett över tid är att saker lossnat eller
förskjutits samt att pulver trängt in på fel platser så att pressen stannat. Även det
smörjschema som rekommenderas är svår att följa om den skulle använts i en hotcell.
Den producerade oxiden har mycket goda flödesegenskaper men kanalen ned till
stansen var rätt smal och ibland slutade pulvret rinna ned. så en vibrator installerades
och detta löste problemet. Det är en manuell vibrator som används när operatören ser
att inga kutsar produceras. Olika typer och former av bindemedel/smörjmedel testades
och det konstaterades att det är viktigt att bindemedlet/smörjmedlet är i pulverform
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inte flakes. Stearinsyra och zinkstearat fungerade båda bra och då är stearinsyran att
föredra eftersom den inte lämnar något kvar i kutsen efter sintringen.
Det känns tveksamt om stanstrycket alltid varit detsamma under dessa förutsättningar
och det ter sig som att pulvret är väldigt tacksamt att göra till kutsar. Detta är värdefull
information då det går att konstatera att det inte krävs en avancerad press för att göra
kutsar av oxiden, däremot måste det vara en press av betydligt bättre kvalitet.

Figur 19
Kutspress
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5

Modul 5 - Ugn 3 och sintringsdeglar

5.1

Funktionsbeskrivning

Denna modul utgörs av en sintrings- och reduceringsugn (vilken benämns som Ugn 3)
och sintringsdeglar, tillsammans med kutspressen och blandaren utgör dessa moduler
steg 2, kutstillverkningen. Först prepareras 24 st sintringsdeglar med 4 kg kutsar per
degel, sedan placeras dessa i ugnen där sintras de och reduceras.
5.2

Produktivitetsintervall

Ugnen har en beräknad batchstorlek på maximalt 96 kg. En batch kutsar processas på
48-72 timmar beroende på sintrings- och reduceringstemperatur. Gällande tiden för
sintring och reducering så kan detta göras på så lite som 4 timmar, det som tar tid är att
gå upp och ned i temperatur. Deglarna klarar en temperaturförändring på max 2 C/min
men framför allt är ned avsvalningshastigheten som tar väldigt lång tid, t.ex. är
avsvalningshastigheten > 0,3 °C/min från 250 °C.
5.3

Sintringsdeglar

Sintringsdegeln utvecklades av Nanoker och KG Fridman i samråd med Studsvik. Det är
en staplingsbar degel med hål för att tillåta gasutbyte och handtag för att lättare
hantera med manipulatorer. Staplingsbar eftersom detta medger att en större mängd
kutsar kan få plats i ugnen (se figur 21). Varje degel rymmer ca 4 kg och ugn 3 rymmer
24 st deglar. Att stapla fullastade deglar i rumstemperatur är inget problem för
deglarnas hållfasthet, däremot i högre temperaturer. Vid 1700 °C har aluminiumoxid
teoretiskt sett ingen bärförmåga, vid 1500 °C är den avsevärt bättre men det går inte att
utesluta att även detta är för varmt med önskad last. 1500 °C är därför vald som max
tillåten temperatur
Ett bra gasutbyte är viktigt dels för att kunna ersätta all luft i ugnen med inert gas innan
sintringen påbörjas, men framförallt vid reduceringen. Vid reduceringen måste
gasutbytet tillåta åtkomst för vätgas till kutsarna och borttransport av vattenånga som
bildas vid reaktionen mellan vätgasen och kutsarna. Den bildade vattenångan måste
diffundera bort och ventileras ut ur ugnen. Om inte tillräckligt gasutbyte sker blir
diffusionshastigheten vid reduceringen för långsam. Vätgas diffunderar mycket lätt och
anses inte vara begränsande, medan vattenångan är betydligt långsammare och
behöver större kommunicerande area för att kunna ventileras bort.
Materialvalet aluminiumoxid gjordes då de är betydligt billigare än t.ex. tantal-manganlegeringar och dessutom interagerar dessa kemiskt med den typen av värmeelement
som används i ugn 3.
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5.3.1

Erfarenheter sintringsdeglar

Deglarna har inte testats med full last då endast 30 kg pulver fanns att tillgå men de
tester som Nanoker, tillverkaren av deglarna, utförde innan leverans visar att de klarar
vikten vid 1500 °C för 1 cykel. Att använda deglarna vid 1200 °C, som var fallet i detta
projekt, är mycket fördelaktigt ur hållfasthetssynpunkt och det verkar troligt att de
klarar många cykler i den temperaturen. I ett fortsättningsprojekt bör det övervägas att
lasta deglarna fulla med t.ex. wolfram och testa ett antal cykler för att säkerställa att de
inte spricker med tiden.
Gällande gastransporten genom deglarna så är det svårt att veta om hålen var tillräckliga
i deglarna eftersom de fanns omfattande problem med gastätheten i ugn 3. Sannolikt
anses det däremot att gastransporten var tillräcklig då många kutsar blev sintrade och
reducerade, särskilt bra blev kutsarna i de nedre deglarna där gastransporten har sämre
förutsättningar än degeln högst upp.
5.4

Ugn 3

Sintrings- och reduceringsugnen utvecklades av Entech och avser sintra och reducera
urankutsar. I ugnen doseras kvävgas vid sintring och formiergas vid reducering, den
senare består av 95 % kväve och 5 % väte. Ugnen är utrustad med en avluftningslucka
för att kunna ventilera bort gaser från förbränt bindemedel, detta för att förlänga
livslängden på ugnens värmeelement vilka tar stryk av dessa gaser. Ugnskapaciteten är
100 kg urankutsar och 60 kg deglar till en temperatur av max 1500 °C, detta på grund av
deglarnas hållfasthet. Ju högre temperatur som kutsarna kan sintras och reduceras vid
desto snabbare går denna process. Gasflödet in i ugnen kan ligga på max 3–6 liter/min
vid 1700 °C, p.g.a. ugnseffekten. Vid lägre temperatur kan det vara signifikant högre, och
vid reducering bör gasflödet ligga på åtminstone 25 liter/min vid 1500 °C.
Ugnen är en klockugn vars klocka/huv lyfts upp med travers, och i cell måste denna
lyftas högt för att medge åtkomst för stapling av kutsar och deglar. Ugnen är utrustad
med sprintar i flera höjder, dels för transport och laddning av deglar. Ugnens kammare
har dimensionerna 400 x 400 x 400 mm och matas med en effekt på 20 kW. Elementen i
ugnen behöver matas med hög ström och låg spänning, varför en transformator sitter på
ramen.
5.4.1

Erfarenheter Ugn 3

Innan projektet startade var det oklart vilka sintrings- och reduceringstemperaturer som
skulle användas. Tiden för dessa processer skiljer sig avsevärt beroende på temperatur
men tester har visat att redan vid 800 °C sintras kutsarna på 4 timmar och möjligen ännu
snabbare.
Majoriteten av tiden för en batch var att gå upp och ned i temperatur, framförallt ned i
temperatur. För en batch där maxtemperaturen var 800 °C tog hela testet ca. 48 timmar
och den totala hålltiden för både sintring och reducering var endast 8 timmar.
Sintringsdeglarna är visserligen designade för en maximal temperaturförändring på
2 °C/min men temperaturförändringen vid nedkylning var < 0,3 °C/min från 250 °C.
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Om produktionshastigheten för sintring och reducering anses vara en flaskhals bör det
övervägas att göra deglar i mangan-tantal legering istället, men dessa är väldigt dyra att
få tillverkade och fungerar inte enligt Entech, ugnstillverkaren, att ha med just den här
typen av värmeelement.
Ugn 3 är en för otät ugn för att effektivt kunna reducera urankutsar, vätet i formiergasen
binder istället i för hög grad med syret i kammaren istället för det i kutsarna. Den största
batchen som gjordes var på 4 kg och långt ifrån alla kutsar reducerades. Denna ugn
måste bytas ut oavsett om det gäller fortsatta pilottester eller ett produktionsprojekt.

Figur 20
Sintringsugn med sintringsdeglar
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Figur 21
Sintringsdegel
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6

El- och styrskåp

6.1

Funktionsbeskrivning

All reglering av ugnarna, gasflöde och start och av motorer görs via elskåpet.
Programmering av ugnsramp görs bäst i itools i laptop kopplad till elskåpet och även
justering av motorhastigheter, även temperaturloggning görs på detta sätt. Blandare,
kutspress och sugfläkten regleras istället på respektive enhet.

Figur 22
El- och styrskåp
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6.1.1

Erfarenheter el/styr/dataskåp

Det visade sig under projektet att de flödesmätare som valts för oxideringen hade fel
intervall för gasregleringen. För oxidering bör syrgasen bör mätas i ett intervall på ca
0-10 liter per minut istället för de 0-100 som valdes från början. Detta ordnades genom
att låna en flödesmätare avsedd för formiergas vilken heller inte var i rätt intervall men
ändå betydligt bättre. Detta innebar i sin tur att ugn 1 och 2 inte kunde användas utan
att ugn 3’s gasförsörjning var satt ur spel.
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