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Kapselutformning

StAlkapseln rymmer i grundkonceptet samma bränslemängd som
en kassett i CLAB, d v s 16 BWR- eller 5 PWR-knippen. Kap-
selns dimensioner är dock sådana att mera bränsle får plats, om

det packas tätare. Det är exempelvis möjligt att fördubbla
mängden bränsle i varje kapsel.

De frägor som da måste beaktas är främst värmeavgivningen och
risken för kriticitet.

En större värmeproduktion i kapseln leder till en något högre
temperatur pa kapselns yta och detta ger en något högre
temperatur hos den kylande luften. Eftersom detta leder till ett
ökande luftflöde genom luftens självcirkulation blir dock tempe-
raturökningen måttlig. Man kan visa att även temperaturök-
ningen i kapselns centrum häller sig inom acceptabla gränser. Ett
sätt att helt· undvika temperaturökning är att senarelägga depo-
neringen nAgra tiotal ar eller använda forcerad luftcirkulation
under en längre tid.

Risken för kriticitet måste också beaktas. Da bränslet är
inkapslat finns ingen sådan risk, eftersom inget modererande
medium finns kring bränslet. Den punkt där kriticitet skulle
kunna uppsta i hanteringskedjan är da bränsleknippena samman-
förs till den slutliga konfigurationen i vattenbassängen. Här
uppstår ingen kriticitiet om bränslet är utbränt, men man kan
inte bortse från att det maste visa& att även färskt bränsle skall
kunna hanteras. Detta är krav som ställts pa CLAS. Det finns
enkla sätt att hantera denna fräga t ex ett par promille borsyra i
bassängvattnetellerborhaltigapl2tari bränslestället.
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0--, "men potential finns för kostnadssänkning"9/ under nivan för PLAN 86".

PLAN 86 är KBS-3-metoden
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Kostnaden för WP-Cave-metoden är totalt sett högre än
kostnaden för PLAN 86 vid samma antaganden om förlägg-
ning av BS och SFL 2, men kostnadspotential finns i WP-Cave
för i första hand utjämning av skillnaden.

- Jämförs alt. Ill (lokalisering av BS och SFL 2 vid CLAS) och
PLAN 86 (BS och SFL 2 i Norrlands inland), redovisas likasa
en högre kostnad för WP-Cave, men potential finns för
kostnadssänkning under nivan för PLAN 86. (Kostnaderna för
KBS-3-alternativet minskar med motsvarande belopp som
WP-Cave-alternativet enligt denna studie. Enligt terminolo-
gin i denna rapport betecknar emellertid PLAN 86 de förut-
sättningar som valts i PL_AN-rapporten, dvs förläggning av
inkapsling och slutförvaring till Norrlands inland.)

- Nuvärdesberäkningar med räntesatser över O visar en nagot
högre relativ skillnad mellan PLAN 86 och WP-Cave än
summeringen utan hänsyn till räntefaktorn. Detta betyder
att den större investeringen i SFL 2 ligger närmare i tiden än
de kostnadsbesparingar som görs i andra system och anlägg-
ningar.

Visar den pAg@ende säkerhetsanalysen över WP-Cave-metoden
att acceptabla resultat erhälls, bör kostnadsbetydande frågor
analyseras och studeras med avseende på teknisk innebörd. Vissa
frågor av betydelse oavsett deponeringsmetod såsom  t ex beto-
nit- och ballastkvaliteter kommer dock att tas upp redan nu
oberoende av arbetet i säkerhetsanalysen över WP-Cave.
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