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Gruppens andra studiebesök gjordes på Westinghouse bränslefabrik i
Västerås den 1:a oktober 2014. På agendan stod bland annat att titta
närmare på hela processen runt kärnbränsletillverkningen, från anrikat
uran till färdiga bränsleelement.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
Westinghouse är ett stort företag i branschen vilket självklart var intresseväckande för
YG-gruppen ”Organisationer i branschen, erfarenhetsåterföring och kompetensutveckling”.
Gruppen såg det som mycket spännandet att få mer insyn och knyta erfarenheter i vad
främst Westinghouse gör i Sverige, med bränsletillverkningen som central del och
kopplingen mot svenska kärnkraftverk, men också mot övriga världen.

Westinghouse bränslefabrik, Västerås

Gruppens andra studiebesök gjordes på Westinghouse bränslefabrik i Västerås den 1 oktober
2014. På agendan stod bland annat att titta närmare på hela processen runt kärnbränsletillverkningen, från anrikat uran till färdiga bränsleelement.
Dagen inleddes med lunch på restaurang Magneten vid 12-tiden för att därefter bege oss
mot bränslefabrikens entré där vi mötte upp Mattias Puide, vår guide för dagen. Mattias har
tidigare jobbat på bränslefabriken men har sedan bytt anställning och jobbar numera på
bränsletekniksidan, en annan del av Westinghouse Electric Sweden AB:s verksamhet.

Figur 1. Sex taggade studiebesökare utanför bränslefabrikens entré 
(Från vänster: Olle
Pettersson, Victor Wilander, Tommie Andersson, Martin Holmberg, Beatrice Anderberg, Martin Anheller)

Efter att gruppen erhållit sina passerkort inledde Mattias med en kort översiktlig
beskrivning av verksamheten i kärnbränslefabriken som startades redan 1966 av dåtida
ASEA Atom. Bränslefabriken ingår i Westinghouse produktområde Nuclear Fuel (i Västerås
finns även produktområdena Nuclear Automation och Nuclear Services). Förutom
kärnbränsle så tillverkas här även styrstavar och andra komponenter som används i både
svenska och utländska kärnkraftverk.
Efter denna introduktion var det dags att starta rundvandringen i anläggningen för att
studera processen på närmare håll. Vi fick bland annat se tunnorna med anrikat uran
(UF6-uranhexafluorid) som levereras till bränslefabriken och som är startprodukt i
processen. Mattias gick igenom processen där uranhexafluoriden omvandlas till
pulverformigt urandioxid genom upphettning till cirka 600
°
C. Uranhexafluoriden övergår då
i gasform och reagerar med ammoniak och koldioxid till ammoniumuranylkarbonat (AUC).
Med vätgas reduceras sedan detta till urandioxid som sedan pressas till små bränslekutsar.
Vi gick vidare för att se bränslestavarna, som är tre till fyra meter långa rör av zirkaloy, där
bränslekutsarna placeras. Bränslestavarna sätts sedan ihop till färdiga bränsleelement.
Avslutningsvis sammanfattade vi besöket med en fika och frågor innan det vid 16-tiden var
dags att runda av och bege oss hemåt igen.

Tankar om hur besöken uppfyllt YG:s riktlinjer
Med detta studiebesök har vi fått en bredare och djupare kunskap om Westinghouse
verksamhet i Sverige och hur kärnbränsletillverkningsprocessen ser ut från ax till limpa.
Gruppen fick mycket god kontakt med vår guide Mattias Puide där vi känner att vi utökat
vårt nätverkande.

Reflektion mot temat
I och med studiebesöket på Westinghouse bränslefabrik i Västerås har YG20-gruppen
”Organisationer i branschen, erfarenhetsåterföring och kompetensutveckling” uppfyllt temat
på alla plan. Westinghouse är ett stort företag i branschen där vi fått insyn i deras breda
organisation. Erfarenhetsåterföring och kompetensutveckling inom kärnkraft har erhållits
genom rundvandringen i anläggningen och den information som vår kunnige guide Mattias
förmedlat på ett entusiastiskt sätt.

Tips
Vi vill gärna tipsa om ett besök på bränslefabriken i Västerås. Det är både intressant och
kompetensutvecklande och ger förutsättningar till insyn och kontakter i ett stort företag på
kärnkraftssidan.

Kontaktperson Westinghouse, Västerås:
Mattias Puide
Tel: 021-347897
puidem@westinghouse.com

