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En experimentell undersökning över läckage och
transportvägar inom en reaktorstation av PWR-typ
(Ringhals 2) har utförts på uppdrag av Statens
Strålskyddsinstitut. Fördelningen mellan olika
jcdformer och olika partikelstorlekar i system
och utsläpp har dessutom ingått i undersökningen.

Det diffusa läckaget av xenon från primärvatten-
systemet till inneslutningsatmosfären var större
än förväntat vid jämförelse med vattenläckaget.
Metyljodid och en mindre del elementär jod,
ca 2 %, påvisades i inneslutningsatmosfären.
Aktivitetshalten av jod-131 var dock ca 4 tio-
potenser lägre än motsvarande halt av xenon-133.
Partikelhalterna var mycket låga, för låga för
att enskilda nuklider skulle kunna identifieras.
I ett systemfilter kunde dock Co-58, Co-60 och
Cs-137 påvisas.

Dominerande transportväg för xenon i hjälpsystem-
byggnaden var en frånlufttrumma ansluten till
ett ventilrum. I årsutsläppet bidrar ventilläc-
kaget och tömningarna av gasavklingningstankarna
med ungefär lika stora aktivitetsmängder av
xenon-133.

Endast metyljodid i mycket små aktivitetshalter
kunde påvisas i skorstensluften. Partikelhalter-
na i skorstensluften var för låga för att nuk-
lidfördelning och partikelspektrum skulle kunna
bestämmas. Ett litet läckage av xenon från pri-
märsystemet till sekundärsystemet i ånggenera-
torerna kunde påvisas.
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1. INLEDNING

I en tidigare utredning (1) har gasutsläpp av

individuella nuklider respektive typiska nuklid-

fördelningar från kärnkraftverk av både BWR- och

PWR-typ studerats. I utredningen ingick bl a en

analys över olika transportvägars betydelse ur

utsläppssynpunkt. Läckaget och aktivitetstrans-

porten genom dessa transportvägar inom stations-

byggnaden beräknades med hjälp av underlag från

främst amerikanska erfarenheter.

För att verifiera och styrka gjorda antaganden i

ovannämnda teoretiska studier gjordes under året

1976 en experimentell undersökning i en represen-

tativ svensk reaktorstation av kokvattenreaktor-

typ (BWR) på aktivitetstransporten genom olika

transportvägar för luftburen aktivitet (2).

I föreliggande rapport redovisas en motsvarande

studie för reaktorstationer av tryckvattenreaktor-

typ (PWR).

I denna redovisning utgår två deluppgifter, dels

en analys och systematisering av driftdata fram

till 1 jan 1977 beställt av Statens Strålskydds-

institut inom projekt P70 och dels en experimen-

tell undersökning inom projekt P86. Den experimen-

tella undersökningen omfattar främst mätningar

av luftkoncentrationerna av Xe-133 och 1-131

i inneslutning, lokala ventilationssystem och

skorsten inom stationsbyggnaden. Dessutom uppmät-

tes vatten och luftkoncentrationer i olika

primärvattensystemdelar. Undersökningen gäller

Ringhals 2, den enda tryckvattenreaktorstationen

i drift i Sverige.
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Projektet har i huvudsak utförts av personal

från sektionen för säkerhet och miljö inom

Studsvik Energiteknik AB med insatser från

verkets driftpersonal främst när det har gällt

vattenprovtagning. Dessutom har informationer om

system, driftförhållanden och resultat från

reguljära analyser erhållits från verket.

Författaren vill i detta sammanhang rikta ett

varmt tack till olika personer både utom och

inom Studsvik Energiteknik AB för deras med-

verkan till projektets genomförande.
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2. SYSTEMÖVERSIKT

En PNR-station av typ Westinghouse är uppdelad i

ett antal byggnader. Byggnader som innehåller

aktivitetsförande system från vilka radioaktivi-

tet kan läcka ut till olika byggnadsdelar är

främst:

Inneslutningen som innehåller reaktor,
primärslingor med ånggeneratorer samt
olika säkerhetssystem.

Hjälpsystembyggnaden som innehåller
reningssystem för primärvatten, vatten-
behandlingssystem med avseende på
borsyreinnehåll, gasbehandlingssys*tem
etc. Avfallshanteringen inryms även i
hj älpsystembyggnaden.

Bränslebyggnaden i vilken färskt och
utbränt reaktorbränsle förvaras.

I Figur B.l finns en översikt över primärsystem,

sekundärsystem och några hjälpsystem.

2.1 Primärsystem

Från reaktortanken pumpas primärvattnet genom

tre parallella slingor. Varje slinga är försedd

med ånggenerator och cirkulationspump. Dessutom

är en slinga försedd med tryckhållningstank.

Reaktorn arbetar vid ett tryck på ca 15 MPa.

Utgående vatten från reaktortanken håller en

temperatur på ca 320°C. Med reaktorvattnet som i

varje slinga cirkulerar med ett flöde på 4 200 kg/s

förs aktiveringsprodukter samt fissionsprodukter

från läckande bränslestavar. Produktionen av

syre och väte genom radiolys av vattnet har

eliminerats genom tillsättning av vätgas till

primärvattnet.

2.2 Sekundärsystem

Till sekundärsystemet hör sekundärdelen i ång-

generator n, turbinerna, turbinkondensorerna och
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matarvattenpumparna som återför sekundärvattnet

till ånggeneratorerna. I ånggeneratorerna produ-

ceras ånga med en temperatur på ca 275°C som

matas till turbinerna. Angflodet till vardera av

två turbiner är ca 665 kg/s. Primärslingan är i

ånggeneratorerna genom värmeväxlare skild från

sekundärslingan och radioaktivitet kan endast

genom tubläckage strömma över till sekundär-

vattnet. Om tubläckage skulle förekomma finns

två transportvägar för aktivitet från ånggenera-

torerna .

I ena fallet kan aktivitet föras bort med den

ständigt pågående utblåsningen av sekundärvatten

från bottnen av ånggeneratorerna, den såkallade

bottenblåsningen. Vattnet från bottenblåsningen

förs till en bottenblåsningstank som kommunicerar

med atmosfären. 5 - 1 0 ton ånga/h frigörs till

atmosfären denna vägen. Från bottenblåsnings-

tanken dräneras vattnet normalt till kylvatten-

kanalen. Numera finns för Ringhals 2 långt

framskridna planer på att helt ta till vara

spillånga och dränagevattnet från bottenblås-

ningen genom att bygga ett helt slutet behand-

lingssystem.

I andra fallet förs aktiviteten med ångan till

en ångsamlingslåda som betjänar samtliga ång-

generatorer. Från Sngsamlingslådan fördelas

ångan mellan två turbiner. Fissionsgaserna

avskiljs i turbinkondensorn och förs med inläckt

luft till avgassystemet. Avgassystemet mynnar ut

strax över turbinbyggnadens tak.

2.3 System för rening av primärvatten

Ett vattenflöde på mellan 4-7.2 kg/s förs från

en av primärvattenslingorna till jonbytar- och

filtersystem. Vattnet för rening förs genom en
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värmeväxlare och strypfläns innan vattnet tillåts

passera inneslutningsbarriären. I ledningarna

uppströms jonbytarna är trycket ca 0.6 MPa och

ca 50 C. Dekontaminationsfaktorn för jod och

katjoner beräknas vara 10 - 100 och för ädelgaserna

ca 1 i jonbytarna. Nedströms jonbytarna förs

vattnet till dels volymkontrolltanken dels

borsyrasystemet. I volymkontrolltanken justeras

vätehalten i reaktorvattnet. Volymkontrolltanken

är dels fylld med vatten dels med vätgas som

står under ett tryck på ca 0.23 MPa. Till gas-

fasen överförs även flyktiga fissionsgaser. Vid

tryckjusteringar Överförs gasöverskottet till

gasbehandlingssystemet. Nedströms volymkontroll-

tanken täcks primärvattenförluster genom tillför-

sel av nytt vatten. Borsyra och andra nödvändiga

kemikalier tillsättes innan vattnet återförs

till primärvattenslingan.

2.4 Borsyrasystemet

Från huvudflödet nedströms jonbytar- och filter-

systemet pumpas ett delflöde till borsyrabehand-

lingssystemet. Delflödets storlek beror på

driftsituationen. Borsyrekoncentrationen i

reaktorvattnet under driftperioden 1 april -

30 dec 1976 visas i Diagram C l . Diagram C l har

senare använts vid beräkningen av stavläckaget.

(Bilaga D). Vattnet pumpas från reaktorn till en av

tre uppehållstankar. Därifrån förs vattnet genom

jonbytare, en biandbädd och en katjonbytare i

serie, till en av två borsyraindunstare. Från

borsyraindunstaren förs gaserna, däribland

fissionsgaserna, till gasavklingningstankarna.

Koncentratet som i huvudsak innehåller borsyra

förs till förrådstankar. Kondensatet, i huvudsak

rent vatten anrikat med tritium, förs genom en

jonbytare av blandbäddtyp till kontrolltanken för

utsläpp till recipienten.
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2.5 Gasbehandlingssystemet

I föregående avsnitt har nämnts att överskottsgas

från volymkontrolltanken och frigjord gas från

borsyraindunstaren förs till gasbehandlingssystemet.

Till gasbehandlingssystemet förs i övrigt gaser

som frigörs vid avluftning av flera tankar som

reaktortrycKnedtagningstanken och dränagetank för

reaktorvatten samt avgaser från gasanalysutrust-

ning. Avgaserna förs genom en kompressor till

gasavklingningstankar (se Figur B.2). Det finns

fyra stycken. När en tank är fylld (tryck 0.7 MPa)

avstängs den för avklingning. Avklingningstiden

av de radioaktiva gaserna är något oregelbunden

beroende på driftsituationen. Tömningsfrekvensen

är normalt 1 gång/månad . Vid speciella drift-

situationer kan tömmningsfrekvensen öka. Tankarna

inspekteras och servas årligen. Vid tömning av en

tank ventileras gasen till skorstenen. Gasavkling-

ningstankarna innehåller i huvudsak väte och

kväve. Största delen av gasblandningen återan-

vänds .

2.6 Behandling av flytande avfall

Det flytande avfallet delas in i tre kategorier

eller stråk beroende på ursprung och vatten-

kvalitet. Här bortses från spillvatten från

tvättinrättningar, personalutrymmen och golv-

brunnar i icke aktiva utrymmen då avloppsvattnet

därifrån förs till avfallssystemet i Rl.

Stråkindelningen inom R2 är den följande.

Stråk A behandlar avfallsvatten från inneslut-
ning och hjälpsystembyggnad.

Stråk B tar vatten från bottenblåsningen av
ånggeneratorerna.

Stråk c innefattar dränagesystemet och golv-
brunnarna i turbinbyggnaden.
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Vid för höga aktivitetshalter i avfallsvattnet

i stråken B och C överförs vattnet till stråk A.

Ett blockschema på systemen för flytande avfall

visas i Figur B.3. Av figuren framgår att varje

stråk är försedd med egna utsläppsledningar till

kylvattenkanalen. Utsläppen sker under kontinuer-

lig aktivitetsövervakning och utpumpningsled-

ningarna är dessutom försedda med system för

proportional provtagning. Utsläppen till kyl-

vattenkanalen sker från sumptanken och kontroll-

tankarna i stråk A, från bottenblåsningstanken

i stråk B och från turbinbyggnadens mottagnings-

tank i stråk C. Prov på vattnet tas regelbundet

från dessa tankar. Vid för höga aktivitetshalter

pumpas vattnet till avfallssamlingstanken i stråk

A för rening.

Från avfallssamlingstanken kan vattenflödet föras

till industare eller jonbytare. Hittills har

nästan enbart jonbytarrening använts.

Dränagetanken för reaktorvatten, samlingstankarna

i borsystemet och industarna ventileras till

gasbehandlingssystemet, övriga tankar ventileras

till byggnadsventillat-ionen i hjälpsystembygg-

naden. Avluftningen av tankarna kan medföra

frigörelse av aktivitet.

2.7 Ventilationssystem

Inneslutningen med en gasvolym på 52 000 m är

helt isolerad från övriga stationsbyggnader.

Fyra oberoende ventilationssystem ombesörjer den

interna luftomsättningen och luftreningen,

ytterligare finns ett vädringssystem samt ett

tryckavsäkringssystem. Ett av systemen ombesörjer
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den allmänna kylningen av inneslutningsluften.

Kapaciteten på detta Sr 290 400 m /h. Ett mindre

system med kapaciteten 13 280 m /h ombesörjer

luftkylning av reaktorkärlet och dess nära

omgivning. Detta system är dessutom försett med

partikelfilter. Det tredje luftomsättningssyste-

met med kapaciteten 22 100 m /h ombesörjer

partikelfiltreringen. Dessa tre sist nämnda

system är kontinuerligt i dritt. Det fjärde

systemet ombesörjer avskiljningen av jod från

inneslutningsluften. Systemet är försett med

kolfilter. Det finns två enheter som vardera har

kapaciteten 8 500 m /h. Systemet sätts i drift

bara vid behov.

Vid vädring av inneslutningen förs 85 000 eller

42 000 m3/h konditionerad frisk luft in i inne-

slutningen. Ett motsvarande flöde vädras ur

inneslutningen genom partikelfilter till skors-

tenen. Vid för högt gastryck i inneslutningen

utlöses gasavsäkringssystemet. överskottsluften

passerar partikel- och kolfilter på vägen till

skorstenen.

I hjälpsystembyggnaden fördelas friskluften i

korridorer, trappuppgångar och övriga utrymmen

som allmänt är tillgängliga tör personal. Genom

överströmning leds luft till alla specialutrym-

men som innehåller systemavsnitt i vilka större

eller mindre mängder radioaktivitet lagras eller

strömmar genom. Specialutrymmen är försedda med

punktavsug. Punktavsugen är förbundna med ett

nätverk luftkanaler som slutar i skorstenen.

Innan luften blåser ut i skorstenen renas den i

partikelfilter. Evakueringsflödet från hjälpsys-

tembyggnaden är nominellt 167 000 m /h.
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2.8 Luftövervakningssystem

Luften i såväl skorstenen som i inneslutningen

övervakas dels kontinuerligt dels genom regel-

bundna stickprovsanalyser. Kontinuerliga över-

vakningen i skorstenen sker med ett set G-M de-

tektorer placerat i skorstenen. Signalen från

G-M detektorerna registreras i kontrollrummet.

Dessutom finns ett särskilt skorstensmoniterings-

system försett med partikel och jodfilter samt

uttag för gasprov. Partikel- och kolfilter byts

veckovis för mätning. Gasprovtagning med gas-

klocka utförs också veckovis för nuklidbestämning.

Aktivitetsövervakniny^n i inneslutningen sker

kontinuerligt med G-M rör och direktmätning på

bandfilter bestående av papper impregnerat med

aktivt kol. Signaler från detektorerna regist-

reras i kontrollrummet.

Utöver den kontinuerliga provtagningen tas stick-

prover på gasen i inneslutningen dels med kol-

patroner dels med gasklocka.

övriga transportvägar försedda med kontinuerlig

ädelgasövervakning är turbinavgassystemet och

bottenblånningssystemet.
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3. TRANSPORTVÄGAR

3.1 Normala transportvägar

De genom olika processer i reaktorsystemet

frigjorda radioaktivitetsmängderna tillförs

skorstenen genom det befintliga ventilations-

och gasbehandlingssystemet. De viktigaste sys-

temen ur aktivitetstransportsynpunkt är:

hjälpbyggnadsventilationen

vädring av gasavklingningstanker

vädring av inneslutning

tryckavsäkringssystemet för inneslutning

ventilationen av bränslefOrvaringsbygg-
naden

3.2 Potentiella transportvägar

Utöver normala utsläpp kan under vissa ovanliga

förhållanden ytterligare utsläpp uppkomma. De

kallas med ett gemensamt namn för potentiella

utsläpp. Det kan tänkas ske genom att:

normala transportvägar utsätts för
störningar

kända men ej normala transportvägar kan
vid speciella situationer få ökad
betydelse

nya transportvägar kan uppstå vid
missöden

3 .,2̂ 1 Tubläckage_i_ång2eneratgr

Vid tubläckage i ånggeneratorn kommer aktivitet

att strömma över från primärslingan till sekun-

därslingan. Flyktiga fissionsgaser kommer med

ångan att föras med till turbinkondensorerna

från vilka avluftning till atmosfären sker.
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Radioaktivitet som löses i vattnet kommer delvis

med bottenblåsningen att föras till bottenblås-

ningstanken. Gas- och vattenprov från sekundär-

slingan och bottenblåsningstanken mäts perio-

diskt för att kontrollera tubläckage.
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4. ANALYS AV DRIFTDATA

4.1 Aktivitet i primärsystem

Reaktorvattnet förorenas med radioaktiva ämnen

främst genom aktivering av korrosionsprodukter

och genom utläckage av klyvningsprodukter från

skadade bränslestavar. En sammanställning av

analysdata på reaktorvattnet har för driftåret

1975 och perioden 1 april 1976 - 1 mars 1977

redovisats i Tabellerna A.l och A.2. Av tabellerna

framgår att variationen är hög för de flesta

nukliderna. Hur spridningen fördelas under åren

1975 och 1976 visas för några urvalda nuklider i

Diagrammen C.2 och C.3. Som framgår av diagrammen

ökar nuklidkoncentrationerna successivt med

tiden. Detta framgår tydligt av kurvan för jod-

131. I samband med avställningen oktober -

november 1976 uppmättes onormalt höga halter av

en rad nuklider. Även halten av Mn-54 som är

korrosionsprodukt ökade kraftigt. Erfarenhets-

mässigt leder avställning till en förhöjning av

aktivitetsnivåerna i reaktorvatten. Sprickbild-

ningar i bränslet leder till ökad fissionspro-

duktfrigörelse (spikes) och syresättning a"

reaktorvattnet leder till frigörelse av korro-

sionsprodukter. Enstaka extremvärden av denna

typ leder till en höjning av medelvärdet och en

stor variation.

Vid beräkningen av läckagetakter och frigörelse-

andelar för olika jodisotoper har medelvärdena i

Tabell A.3 utnyttjats. Vid beräkningen av medel-

värdena i Tabell A.3 har extremhalterna uppmätta

under avställningen okt - nov 1976 icke med-

räknats. Läckagetakterna av jod och xenon som

har beräknats enligt anvisningarna i Bilaga D

redovisas i Tabell A.4. Frigörelseandelen defi-
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t-

nierad som förhållandet mellan frigörelsetakten

och produktionstakten för respektive nuklider

har framställts i Diagram 4. Frigörelseandelen f

varierar med sönderfallskonstanten på ett sätt

som beror på vilka processer som styr läckaget.

Variationen f = f (X ) är typisk för recoil- och

knockout-processer, f = f (X ) är typisk för

diffusionsprocessen och f = f (X ) är beteck-

nande för jämviktsfördelningen. En fördröjning

av jod på kapslingen vill i diagramform (log -

log) medföra en lutning < -0.5. Av Diagram C.3

framgår att lutningen av kurvorna är något högre

än -0.5 för xenon och något lägre än -0.5 för

jod. Osäkerheterna är dock stora då spridningen

i frigörelseandelarna är höga.

4.2 Aktivitet i inneslutning

Aktivitet överföres till inneslutningen genom

vattenläckage från det trycksatta primärsystemet.

Dessutom kan ångläckage förekomma från tryck-

ha 1lningstanken.

Diagram C.5 visar gaskoncentrationen av Xe-133,

Xe-135 och 1-131 i inneslutningen under driftåret

1976. Observera skalskiftet på ordinataxeln.

Luftkoncentrationen av 1-131 är ca sex tiopoten-

ser lägre än för Xe-133, medan koncentrations-

skillnaden i reaktorvattnet är ca 40.

Joden som läcker ut består av ett flertal ke-

miska ämnen. Vid vattenläckage kommer joden att

bestå av jodid, elementär jod, underjodsyrlighet

och organiskt jod som alla är flyktiga. I inne-

slutningen kommer jodider dels att bilda par-

tiklar genom vattenavdunstning från vattendrop-

par dels följa med vatten. Elementär jod och

delvis även underjodsyrlighet kommer att depo-

nera på partiklar och systemytor medan organiskt

jod blir kvar i inneslutningsatmosfaren.
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Man kan alltså utgå ifrån att i inneslutnings-

atmosfären finns i huvudsak endast metyljodid.

Den låga halten av metyljodid i förhållande till

xenon i inneslutningen innebär att joden i reak-

torvattnet till en mycket liten del består av

metyljodid, uppskattningsvis < 5 x 10 %. Det

förutsattes att läckagekonstanten för metyljodid

och xenon är lika och att metyljodid uppträder

på samma sätt som xenon i inneslutningen. Visser-

ligen finns i inneslutningen ett avskiljnings-

system för meyljodid. Detta är emmellertid så

sällan i drift att medelkoncentrationen av jod

över ett längre tidsavsnitt som ett år knappast

påverkas. Medelkoncentrationen av uppmätta nu-

klider redovisas i Tabell A.5.

Enligt Diagram C.5 uppmättes som högst en luft-
-4 3

koncentration av Xe-133 på 8 x 10 Ci/m . I hela

inneslutningen fanns då dokumenterat 41.6 Ci

Xe-133 vilket motsvarar ett systemläckage på

6.3 x 10 Ci/s. Systemläckaget är anmärknings-

värt högt sett i förhållande till stavläckaget

som enligt Tabell A.4 har beräknats till 1.7 x 10

Ci/s.

-4

Förutsattes enbart vattenläckage motsvarar

xenonläckaget ett vattenläckage om ca 200 kg

reaktcrvatten/timme.

I genomsnitt har under året 1976/77 vattendrä-

naget från inneslutningen utvärderats till 40 kg/

timme. Vattendränaget innefattar även sekundär-

vattenläckage och det är omöjligt att bedöma

hur stor delen är som kan hänföras till primär-

vattenläckage. Driftpersonalen vid verket an-

tar dock att primärvattenläckaget är lägre än

skundärvattenläckaget. Normalt uppskattas pri-
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märvattenläckaget för PWR-stationen till 4.5 kg

reaktorvatten per timme (3).

Av ovanstående framgår med all tydlighet att

xenonläckaget icke motsvarar vattenläckaget

utan är avsevärt högre. En bidragande orsak till

det höga läckaget av Xe-133 kan vara ångläckage

från tryckhållningstanken. Omsättningen av reak-

torvatten mellan tryckhållningstanken och reak-

torvattenslingorna är normalt mycket låg. Ak-

tivitetskoncentrationen i vattenfasen i tryck-

hållningstanekn förväntas vara lägre och nuklid-

fördelningen en annan än i reaktorvattnet i

övrigt. Motsvarande gäller för flyktiga nuklider

i ångfasen i tryckhållningstanken.

Olika isotopförhållanden kan därför förväntas i

inneslutningen beroende på om läckaget domineras

av ångläckage eller vattenläckage.

Förhållandet mellan Xe-133 och Xe-135 i reaktor-

vattnet (jfr Diagram C.3), och även i inneslutnigen

(jfr Diagram C.5) har emellertid varierat mycket

och det är svårt med detta underlag att bedöma

vilken typ av läckage som dominerer.

Normalt behöver inneslutningen vädras endast en

gång årligen. Med nuvarande läckage innebär

vädringen ett engångsutsläpp om ca 40 Ci vilket

räknat över ett år ger en utsläppstakt på ca

1.2 x 10"6 Ci/s.

4.3 Utsläpp från skorstenen

Till skorstenen förs frånluften från främst hjälp-

systembyggnaden och bränslefOrvaringsbyggnaden.

Dessutom tillkommer frånluft från inneslutningen
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vid vädringen av denna. Vid tömningen av gas-

avklingningstankarna förs innehållet till skors-

tenen. All luft som släpps ut genom skorstenen

filtreras först i partikelfilter.

Medelvärden på akt.lvitetsfloden och koncentra-

tioner i skorstenen under året 1976 har upp-

ställts i Tabell A.6. I Diagrammen C.6 och C.7 har

variationeran i skorstensutsläppet under sam-

ma åz framställts schematiskt.

Speciellt höga skorstensutsläpp av såväl xe-

non som jod noterades under juli månad. Or-

sakerna är inte klarlagda, men felaktig prov-

tagning misstänks. I skorstenen finns dubbla

moniteringssystem, ett direktmätande och ett

baserat på luftprovtagning. Rapporterade värden

är resultat från luftprovtagningen. Samma luft-

provtagningssystem betjänar inneslutningen och

skorstenen. Det har senare visats att ventil-

läckage tillfälligt har överfört inneslutnings-

luft till provtagningssonden Iran skorstenen och

därvid kontaminerat skorstensluftproven. Utsläpps-

koncentrationerna ligger över larmgränserna för

det direktmätande moniteringssystemet. Eftersom

inget larm utlöstes styrks misstanken om en

kontamination av skorstensluftproven.

Till normalutsläppen hör även utsläppen på grund

av den årliga vädringen av inneslutningeu och

tömningarna av gasavklingningstankarna. En väd-

ring av inneslutningen i slutet av 1976 skulle

kunnat leda till utsläpp av ca 20 Ci Xe-133,

0.25 Ci Xe-135 och 10"4 Ci 1-131. Vid högsta

vädringshastigheten kan hälften frigöras under

första halvtimmen och vid lägsta vädrings-

hastigheten under första timmen.
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Ett exempel på utsläpp vid tömning av en gasav-

klingningstank är 0.7 Ci Kr-85, 0.6 Ci Xe-131

och 30 Ci Xe-133. Tömningshastigheten kan reg-

leras för att undvika larm.
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5. SÄRSKILDA EXPERIMENT

Proven i stationen utfördes i huvudsak under

vecka 06 och 07/1977. Partikelprovtagningen ut-

sträcktes dock över en längre tid i perioder

fram till vecka 20/1977. På grund av hög utbrän-

ning av bränslet fick reaktoreffekten sänkas

successivt från vecka 01/1977 och fram till av-

ställningen i april månad. Dessförinnan hade

reaktorn gått med fullt effektuttag från mitten

av nov 1976. Under försöksperioden, veckorna 06

och 07/1977 var reaktoreffekten 80 %. Veckan

innan 05/1977 sänktes reaktoreffekten till 50 %

för byte av kol i en turbin. Avbrottet torde

knappast påverka resultaten av efterföljande

prov. I reaktorvattnet kunde endast en markant

höjning av aktiviteten av Xe-138 märkas på

grund av avbrottet. Veckan efter låg aktivitets-

nivån för Xe-138 åter på normalläge.

Genomfärda undersökningar har innefattat:

Läckage av radioaktiva ämnen från primär-
systsm. Halterna och fördelningen av jod
och xenon i inneslutningsatmosfären be-
stämdes. Jod analyserades med avseeende
på olika jodformer och partiklar med
avseende på olika storlekar. Ett par-
tikelfilter från reningssystemet har
demonterats och nuklidfördelningen i
partikelfiltret har bestämts.

Tubläckage i ånggenerator.

Läckage och läckagevägar i hjälpsystem-
byggnaden. Xenon- och jodhalterna i
7 st frånluftstrummor bestämdes.

Gasaktiviteten i flera systemtankar upp-
mättes .

Analys av skorstensutsläppet med avseende
på nuklidfördelning, jodformer och par-
tikelstorlek.
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5.1 Försöksmetodik

För gasprovtagningen användes såkallade May-

packar och ädelgasfilter. Maypackarna består av

2 till 3 paket silvernät kopplade i serie,

milliporefilter och 3 seriekopplade kolpatroner.

På silvernäten adsorberas elementär jod medan

partiklar och organisk jod slipper genom silver-

näten. I partikelfiltret stoppas partikelburen

jod och övriga partiklar medan organisk jod

slipper genom. I kolpatronerna adsorberas orga-

niskt jod. I stora utrymmen som i skorsten och

inneslutning placeras Maypackarna i utrymmet.

Fördelen med detta är att provtagningsgasen inte

behöver transporteras genom transportrör vilket

kan medföra transmissionsförluster. I de fall

transportrör måste användas är dessa tillverkade

av glas främst för att begränsa transmissions-

förluster av elementär jod.

Nedströms Maypackcn är ädelgasfiltret monterat.

Ädelgasfiltret som består av vanligt aktivt kol

är kylt och håller en temperatur på -80°C. För

rådande provtagningsförutsättningar är ädelgas-

provtagningstiden begränsad till max 4 timmar.

För jordprovtagning finns inga begränsningar på

provtagningstiden.

Vid partikelprovtagningen användes centripeter.

I centripetern avbildad i Figur B.4 fraktionerades

partiklarna med avseende på storleksordningen.

Följande fyra storlekar kan urskiljas:
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Partikelstorlek < 1.5 um

1.5 - 4 un»

4 - 12 um

> 12 |jin

För att undvika transmissionsförluster placeras

centripetern där det är möjligt i gasströnunen.

Nerströms centripetern har ett kolfilter mon-

terats för att bestämma andelen partikelburen

jod till total jod.

5. 2 Aktivitetsläckage till inneslutning

Mätningarna omfattade:

Koncentrationsmätningar av xenon och
jod utfördes på slussplanet, plan +115
och på plan +100 bredvid luftintaget
till moniteringssystemet. Inneslut-
ningens botten ligger i plan +93.

Partikelmätningar utfördes på två
ställen i slussplanet och på samma
ställe som jod och xenonmätningarna på
plan +100. (4) .

Ett partikelfilter byttes i luftrenings-
systemet och fördes till Studsvik för
aktivitetsmätning. Aktiviteten i hela
filtret mättes i helkroppsmätare.

Partikelmängderna som insamlades under en 24-

timmarsperiod i vecka 6 var för små för att

nukliderna skulle kunna identifieras. Några

slutsatser om storleksfördelningen kan heller

icke dras. &-mätningarna indikerar halter av

partikelburen aktivitet mindre än 0.06 pCi/m på

provtagningsplatserna (jfr Tabell 7 ) . Däremot

innehöll partikelfiltret från reningssystemet

Co-58, Co-60 och Cs-137. Filtret togs först ut

efter bränslebytet och sändes till Studsvik för

mätning. Drifttiden för filtret var högst 10 000

timmar. Luftflödet genom filtret har beräknats
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till 1 800 m /h. Aktivitetsmängderna som upp-

mättes i partikelfiltret redovisas i Tabell A.8. I

Diagram C.8 visas spektrogrammet. Enligt Tabell A.8

uppmättes 400 nCi Cs-137 i partikelfiltret. En

uppsamlad mängd om 400 yCi motsvarar enligt

driftförucsättningarna en genomsnittlig luft-

koncentration på 22 pCi/m .

Cs-137 kan ha bildats i inneslutningen genom

sönderfall av Xe-137. Intressant att konstatera

är därför förekomsten av koboltisotoperna i

partikelfiltren. Kobolt kan ha läckt ut med

primärvattnet och delvis ha överförts till

luftutrymmet. Mängden av Co-60 i partikelfiltret

motsvarar en genomsnittlig luftkoncentration i

inneslutningen på 11 pCi/m .

r

Mot oakgrund av de relativt rikliga förekomster

av Cs-137 Co-58 cch Co-60 i systemfiltret är

det förvånanade att patikelburen aktivitet

knappast kunde påvisas i de särskilda proven.

Det är därför rimligt att förmoda att påvisade

nuklider har frigjorts i samband med specifika

händelser. Det är främst två händelser som bör

uppmärksammas. Tidigt under året 1976 skedde

haveri på en cirkulationspump för reaktorvatten.

Vid tillfället trängde reaktorvatten ut till

inneslutningen. Under sommaravstäIlningen med

bränslebyte kan även en kontamination av luften

i inneslutningen ha förekommit. Förekommande

mängd i filtret av Co-58 i förhållande till den

av Co-60 tyder på att kontaminationen i huvuds--»1

har skett vid bränslebytet. Isotopförhållandet

för kobolt är nästan lika i reaktorvattnet och

systemfiltret. Co-58 och Co-60 har halverings-

tider på 70 dagar respektive 5.3 år.
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Resultaten av provtagningen i vecka 06/1977

visas i Tabell A.9. Reproducerbarheten mellan

provtagningarna i inneslutningen är mycket god,

vilket betyder att luftomsättningen i inneslut-

ningen är mycket tillfredsställande. Vid prov-

tagningen betecknat rooniteringssystemet ersattes

stationära provtagnings- och mätutrustning med

Maypick och kolfilter genom förbikoppling,

överensstämmelsen mellan denna mätning och

övriga i inneslutningen är mindre god. Orsakerna

till det är oklara.

Joden i inneslutningen bestod till 2 % av ele-

mentär jod. Resultatet var reproducerbart för

provtagningarna i inneslutningen. I moniterings-

systemet kunde som väntat elementär jod icke

påvisas. Anledningen till det torde vara trans-

missionsförluster .

Under förutsättning att jämvikt råder har läckage-

hastigheten av Xe-133 från primärsystemet vid

mättillfället beräknats till

4.7 x 10"5 Ci/s

Relateras läckagehastigheten till Xe-133 flödet*

i primärslingorna erhålles ett läckage om

2.5 x 10-3

Om läckagehastigheten istället relateras till

xenoninventariet i kylmediet erhålles en läckage-

faktor om

6.4 x 10"7 s"1

Uppmätt cons 15 feb 1977: 4.6 x lo"1 Ci/ton
Flöde genom primärslinga: 4.2 ton/s



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK/SM-78/35

1978-05-17

Inventariet av xenon-133 i inneslutningen har

beräknats till 31.2 Ci vid mättillfället. Kon-

centrationen av xenon-133 i inneslutningen

överskrider MPC-värdet (40 h) med en faktor 60.

5.3 Tubläckage i ångqeneratorer

Vid tubläckage i ånggeneratorerna kommer flyk-

tiga fissionsgaser att överföras till ejektor-

avgastrummorna. Från ejektoravgastrummorna, en

för varje turbin, togs luftprov för analys med

avseende på jod och xenon. Jod kunde inte på-

visas i mätproven. Resultaten av xenonmätningarna

redovisas i Tabell A.10. Av resultaten framgår att

xenonkoncentrationen är nästan lika i båda

ejektoravgastrummorna. Ejektoravgasflodet är

emellertid okänt. Det är därför omöjligt att

säkert fastställa storleken av xenonläckaget.

Förutsattes ett avgasflöde på 10 m /h från varje

kondensor blir utsläppstakten ~ 3 x 10 Ci/s.

Eftersom referensvärde saknas går det icke att

utifrån resultaten avgöra om tubläckaget har

ökat eller om det har varit detsamma under hela

reaktordrifttiden.

5.4 Transportvägar i hjälpsystembyggnaden

Mätningarna omfattade koncentrationsbestämmelser

av xenon-133 och jod-131 samt flödesbestämmelser

i ett antal frånluftstrummor i hjälpsystembyggna-Jen.

Resultaten redovisas i Tabell A.11. I tabellen har

trummorna från vilka luftprov togs numrerats 1 -

8 och rummen som respektive trummor betjänar har

angivits dels med rumsnr enligt konstruktions-

ritningar dels genom en beskrivning av olika

system som finns i respektive rum. Beskrivningen
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har ansetts nödvändig då flera utrymmen har

samma nummer. Frånluft från inaktiva utrymmen

som personalutrymmen, elutrymmen samt utrymmen

som innehåller system som normalt icke är i

drift, exempelvis säkerhetssystem, undersöktes

icke. Totala luftflödet i trummorna som ingick i

undersökningen bortsett från trumma 7b uppmättes

till 37 000 m3/h mot nominellt 52 000 m3/h.

Totala frånluftsflodet från hjälpsystembvggnaden

(skorstensflödet) uppmättes till 118 000 m3/h

mot 166 00 m /h nominellt. Av Tabell A. 11 framgår

att aktivitetskoncentrationen i ventilations-

luften i undersökta trummor är mycket låga.

Jodkoncentrationen är genomgående en tiotusendel

av (MFC).- .-värdet medan xenonkoncentrationen

varierar mellan 1 MPC och en tusendel av (MPC)40 h
värdet. Jodprovtagarna innehöll mycket små

mängder. Ingen elementär eller partikelburen jod

kunde påvisas i någon provtagare. I fyra av åtta

provtagare kunde penetrerande jod påvisas i

kolpatronerna, dock nära detekteringsgränsen.
4

Jodtransporten är högst, 10 pCi/h, i trumma 8.

Trumma 8 tar frånluft från rummen som rymmer

borsyratankarna, gasavklingningstankarna, induns-

tarna för borsyra och avfallstanKen för flytande

avfall. Anmärkningsvärt är att frigöringstakten

av xenon från dessa utrymmen är förhållandevis

låg. En förklaring kar. vara att avfallstanken för

flytande avfall som innehåller mycket jod i

förhållande till xenon avger jod vid avluftningen

av tanken. Högsta transporttakten för xenon

uppmättes i trumma 5. Transporttakten i trumma 5

var högre än i övriga trummor tillsammans. Trumma 5

tar frånluft från ett ventilrum och ett dispo-

neringsutrymme för begagnad filtermassa. Det är

tydligt att i ventilrummet finns läckande ventiler
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som vid mättillfället ger ett läckage på ca

8 x 10~6 Ci/s. Räknat på ett helt år med 80 %

drifttillgänglighet på reaktorn ger läckaget ett

årsutsläpp på ca 200 Ci Xe-133.

Transporttakten på xenon-133 i samtliga trummor

som ingick i undersökningen var totalt 1.3 x 10

Ci/s. I samma vecka uppmättes under en fyratim-

mars period ett skorstensutsläpp motsvarande

5.4 x 10 Ci/s. överensstämmelser, mellan skors-

tensutsläpp och totaltransporten av xenon-133

i undersökta trummor är tillfredsställande

vilket tyder på att trummorna som valdes ut för

undersökningen är representativa.

-5

Jämförelser mellan skorstensutsläpp och trans-

porttakterna för jod i undersökta trummcr är

mindre tillfredsställande. Totaltransporten av

jod i undersökta trummor uppmättes till

< 12 x 10 •"" Ci/s medan utsläppstakten i skors-

tenen uppmättes till 109 x 10~12 Ci/s. Det högre

skorstensutsläppet kan möjligtvis förklaras av

en desorption av jod från partikelfiltren upp-

ströms utblåsningsfläktarna. Det vore onekligen

intressant att mäta jodmängden i ett av dessa

filter.

5.5 Aktivitetsinventarium i systemtankar

Systemtankarna som undersöktes var gasavkling-

ningstankarna 1, 2, 3 och 4, volymkontrolltan-

ken, tank för använd jonbytarmassa, borsyrainduns-

tare samt fördröjningstankarns 1 och 2 från

vilka matning sker till borsyraindunståren. An-

ledningen till undersökningen var främst att

frambringa data för att kunna relatera system-

läckaget till systeminventariet, bestämma fas-

jämviktskonstanter för jod och xenon samt stu-
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dera aktivitetstillväxten i gasavklingningstan-

karna. Det visade sig emellertid svårt att

genomföra undersökningen enligt planerna. Prov-

tagningsförutsättningarna för mätning av vätske-

koncentrationen i tankarna var dåliga. Vid

bestämning av aktivitetstillväxten i en gas-

avklingningstank överfördes gasen till en annan

tank mellan två mätperioder. Misstaget uppkla-

rades först i efterhand. Några resultat på

aktivitetstillväxten kan därför inte redovisas.

Gasaktivitetsinventariet i undersökta tankar

finns sammanställt i Tabell A.12. Av resultaten i

Tabell 12 framgår att gasinventariet av jod i

samtliga tankar är låga. I samtliga fall är

jodhalten vid atmosfärtryck mindre än 1 MPC vid

mättillfället. Det låga inventariet av xenon i

avklingningstankarna kan förklaras genom upp-

repade tömningar under januari och februari

månad oå grund av servicearbete. Under januari

skedde tillsammans 8 tömningar, under februari 2

tömningar med senaste tömningen måndagen den 7

februari vecka 06. Intressant är förhållandet

mellan koncentrationerna av xenon-133 och jod-

131 i gasavklingningstankarna, volymkontroll-

tanken och fördröjningstankarna. Förhållandet

var som väntat högst i volymkontrolltanken;

6.6 x 10 . Genom volymkontrolltanken flödar

primärvatten. Man kan räkna med en uppehållstid

för vattnet i volymkontrolltanken på högst

1 timme. Eftersom avskiljningen av xenon i

jonbytarsystemet är obefintlig kan man räkna med

att xenonkoncentrationen i vattnet i volymkont-

rolltanken är densamma som i primärslingorna. I

en av fördröjningstankarna uppmättes ett kon-

centrationsförhållande på 2.9 x 107. Att för-

hållandet är lägre än i volymkontrolltanken var
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förväntat då uppehållstiden i fördröjningstanken

är längre än i volymkontrolltanken. Koncentra-

tionen av xenon-133 kommer att sjunka i förhål-

lande till koncentrationen av jod-131 på grund

av den kortare halveringstiden för xenon. I

gasavklingningstankarna uppmättes ett koncentra-

tionsförhållande på 1.8 x 10 i tankarna 1, 2

och 3 och 2.3 x 10 i tank 4. Tank 4 var vid

mättillfället under fyllning.

Förutsattes att xenonkoncentrationen (vattenfas)

i volymkontrolltanken är den samma som i reak-

torn och att dekontaminationsfaktorn i jonbytar-

systemet är 10 för jod finns mätunderlag för

beräkning av fasjämviktskonstanterna för xenon

och jod. Fasjämviktskonstanten för xenon (40 -

50°C) har beräknats till

[Xe] vattenfas _ 3.2 x 10
[ X e ] ^sfas 2 > 6 x 1 0

-1
= 1.2

För jod har fasjämviktskonstanten beräknats till

[I] vattenfas _ 2.5 x 10'

TTTiaTfal 10
-8 = 1.7 x 10"

Bortsett från gasavklingningstankarna 1, 2 och 3

kunde endast penetrerande jod som metyljodid

påvisas i undersökta tankar. I gasavklingnings-

tankarna 1, 2 och 3 bestod joden av ca 7 %

oorganisk jod. Denna del fastnade på silvernäten

i Maypackarna, vilket tyder på elementär jod.

Jodfördelningen mellan silvernäten var dock

sämre än vad som erhålles i renodlade labora-

torieförsök.

5.6 Nuklidfördelning, jodform och parti,;el-

spektrum i skorstenen

Provtagningen utfördes i tre punkter längs en

skorstens diameter i ett plan ca 6 m från skors-
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tenens underkant och ca 4 m ovanför provtag-

ningspunkten till ordinarie skorstensmonite-

ringssystemet, se Figur B.5. Samma provtagnings-

sonder användes för både gas- och partikelprov-

tagningen fast växelvis. Luftflödet i skorstenen

mättes med hastighetssond och mikromanometer.

Hastigheten var jämn över skorstenstvärsnittet.

Medelhastigheten var 5.7 m/s vilket motsvarar

ett flöde på 118 000 m3/h. Nominellt flöde är

166 000 m3/h.

5̂ (5̂ 1 Gasmätningar

Två Maypackar, en i centrum av skorstenen och en

utmed skorstensväggen monterades till provtag-

ningsgalgen. Provtagningluften som passerar

Maypackarna förs därnäst genom ädelgasfilter.

Efter 3 - 4 timmar frånkopplades ädelgasfiltret.

Provtagningen med Maypackarna fortsatte :lock i

ytterligare ca 20 timmar. Nedströms jodfiltret i

ordinarie moniteringssystemet inkopplades ett

ädelgasfilter som kördes samtidigt med extra

provtagningen i skorstenen. Resultaten av samt-

liga mätningar redovisas i Tabell A.13.

Av Tabell A.13 framgår att reproducerbarheten är

god mellan de olika bestämmelserna av Xe-133

halterna i skorstenen. I verkets egen redovis-

ning rapporterades den 28.1.77 och 11.2.77 en

xenon-133 koncentration i skorstenen lika med 16

respektive 13 yCi/m mot 0.16 uCi/m i de sär-

skilda mätningarna som utfördes den 9.2.77. Man

är nu säker på att resultaten rapporterade av

verket är för höga på grund av en kontamination

av mätproven med tjuvluft från inneslutningen

orsakat av läckande ventiler.
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Reproducerbarheten av jodmätningarna är mindre

god. Aktivitetsnivåerna vid jodmätningarna var

emellertid mycket låga vilket medförde stora

mätosäkerheter och det är osäkert om skillnaden

i mätresultaten är signifikant. Verkets egen

redovisning 28.1 och 11.2.77 anger en jodkon-

centration < 1 pCi/m vid båda tillfällena.

1>
Andra jodformer än organisk jod kunde icke

påvisas i skorstensluften.

P
Jodhalten i skorstenen undersöktes dessutom i

samband med partikelprovtagningen, för att kunna

relatera partikelburen jod till total jod.

Partikelprovtagningen innebär en längre prov-

tagningstid även för jodprovtagningen vilket

ökar känsligheten på jodbestämmelserna. Resul-

taten av jodmätningarna finns sammanställda i

Tabell A.14. I prov 2, insamlingstid 22 dygn

skilde nästan en faktor två mellan högsta och

lägsta jodkoncentration i skorstenen. Högsta

koncentrationen uppmättes till 0.3 pCi/m . Det

bör uppmärksammas att jodavklingningen under

insamlingsperioden har negligerats då utsläppens

variationer med tiden är osäkra i aktuella

perioder.

I prov 4 skilde nästan en faktor 3 mellan högsta

och lägsta värde i provtagningsplanet. Högsta

jodkoncentrationen uppmättes till 0.77 pCi/m .

I prov 5 som utfördes under avställningsperioden

för bränslebyte noterades en ökning i jodut-

släppen. Mellan högsta och lägsta jodkoncent-

rationen i skorstenen skilde fortfarande en

faktor mellan 2 och 3. Högsta jodkoncentrationen

i skorstenstvärsnittarean uppmättes nu till

16 pCi/m mot tidigare < 1 pCj./m i normaldrift-

fallet.
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Fyra omgångar prover insamlades med centripeter,

under respektive 4, 22, 26 och 42 dygn, prov nr

1, 2, 4 och 5. I prov 4 och 5 ersattes en cent-

ripeter med Maypack. Observerade mätvärden

redovisas i Tabell A.14. Av tabellen framgår att

endast ett fåtal av de insamlade proven innehöll

mätbara aktivitetsmängder. Mängderna var för små

för att identifiera några nuklider. Radioaktivi-

tetens art och fördelning på partikelstorlek har

därför inte kunnat bestämmas.
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6. OLIKA LÄCKAGEVÄGARS RELATIVA BETYDELSE

UR UTSLÄPPSSYNPUNKT UNDER PERIODEN

7 - 2 2 FEB 1977

Genom en kartläggning av läckagevägarna och

mätningar på tranporttakten av Xe-133 och 1-131

på respektive läckagevägar har läckagevägarnas

betydelse ur utsläppssynpunkt kunnat analyseras.

I analyserna har man i huvudsak utgått från mät-

resultaten från vecka 06 och 07/1977 och analy-

serna gäller enbart för denna period. Tidsbe-

gränsningen har ansetts nödvändig, eftersom det

med stor sannolikhet är troligt att läckage-

vägarnas betydelse varierar inbördes med tiden.

Kompletterande mätningar vid successiva tidpunk-

ter är nödvändiga för en fullständig analys av

läckagevägarnas betydelse. En sådan fortsättning

kan dessutom öka värdet av föreliggande under-

sökningar med tanke på att erhållna resultat kan

användas som referenser för att studera änd-

ringar.

En sammanställning av läckagevägar i PWR har

schematiskt framställts i Figur B.6. Det kan på-

pekas att gasaktivitetstransporten från inne-

slutningen, gasavklingningstanken, bottenblås-

ningstanken och kondensorn sker i separata

slutna system medan transporten av gasaktivi-

teten frigjord på grund av systemläckage utanför

inneslutningen och avluftning av diverse tankar

ombesörjs av byggnadsventillationssystemet i

hjälpsystembyggnaden.

En sammanställning av aktivitetsmängderna som

tranporteras via tranportvägarna visat i Figur B.6

redovisas i Tabell 15. Eftersom inneslutnings-

och avklingningstankar töms periodiskt är det
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lämpligast att ange aktivitetsmängderna i års-

utsläpp. Årsutsläppen har i huvudsak beräknats

utifrån mätresultaten erhållna 7 - 2 2 februari

1977 och en tillgänglig drifttid på 80 % av

ett kalenderår.

Till tabellen kan följande kommentarer lämnas:

Transportmängderna av kortlivade nuklider från

inneslutningen är delvis kontrollerbar. Vid

vädring kan denna fördröjas så att kortlivade

nuklider hinner att avklinga. Uppgifterna i

tabellen på årsutsläppet från inneslutningen

bygger på halterna av jod-131 och Xe-133 i

inneslutningen vid mättillfället vecka 06/1977

och en vädring utan fördröjning under ett år.

För jod har dessutom räknats med en jodavskilj-

ning på 99 % i jodfiltren. Förutom vid vädringen

frigörs aktivitet från inneslutningen på grund

av att tryckavsäkringssystemet tidvis utlöses.

Med hänsyn till att frigörelsen vid vädring kan

kontrolleras räknas med att uppgifterna i Tabell 1

på den totala frigörelsen från inneslutningen

kan innehållas.

Uppgifterna för gasavklingingstankarna bygger

dels på driftanalyser vid en typisk tömning av

en gasavklingningstank dels på egna mätningar

rörande förhållandet mellan 1-131 och Xe-133

halterna i gasavklingningstankarna. Sistnämnda

mätningar har använts för att beräkna jodut-

släppet. Vid utsläppsberäkningarna har förut-

satts en tömning varje månad.

Vad beträffar uppgifterna på avfallstanken bygger

dessa på egna mätningar i en ventillationstrumma

som leder luft från flera systemutrymmen (jfr Ta-

bell A.11, trumma nr 8). Bortsett från avfalls-
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tanken innehåller övriga system höga mängder

Xe-133 (jfr Tabell A.12). Eftersom Xe-133 läcka-

get är litet kan det utgås ifrån att även läcka-

get av 1-131 från dessa övriga system är litet.

Av detta följer att uppmätta jodmängder kan

hänföras till avluftningen av avfallstanken.

Beträffande dränagetanken för hjälpsystem och

sumptanken föreligger inga direkta mätvärden,

nen man kan med god säkerhet utgå ifrån att av-

givningen från dränagetanken bör vara av sam-

ma storleksordning som för avfallstanken och

för sumptanken något lägre.

Läckaget utanför inneslutnigen har utvärderats

på basis av egna mätningar. Det kan påpekas

att ventilläckage dominerar (jfr Tabell A.11).

Tubläckaget i ånggeneratorerna (kondensoravdraget)

mättes, däremot icke gasutsläppet från botten-

blasningstanken. Det anses dock sannolikt att

gasfrigörelsen från bottenblasningstanken är

lägre än genom kondensoravdraget. Jod kunde

icke påvisas i kondensoravdraget.

Uppgifter på gasfrigöringen från provtagnings-

rummet finns ej redovisat. Egna mätuppgifter som

motsvarar ett årsutsläpp på ca 30 Ci från prov-

tagningsrummet och gaskompressorutrymmen finns

riktigt nog, men det är diskutabelt om värdet

är representativt. Vid provtagning på reaktor-

vatten kan nämligen tidvis höga aktivitetsmäng-

der frigöras.
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Av sammanställningen i Tabell A.15 framgår att

utsläppet av Xe-133 domineras av frigörelsen

från gasavklingningstankarna och det diffusa

systemläckaget utanför inneslutningen i hjälp-

systembyggnaden.

Beträffande utsläppet av 1-131 domineras detta

av diffusa läckaget i hjälpsystembyggnaden och

avluftningen av avfalls- och dränagetankar för

flytande radioaktivt avfall.

Detta var situationen i februari 1977. I slutet

av 1977 var situationen en helt annan. Läckaget

till inneslutningen och även tubläckaget i ång-

generatorerna hade successivt ökat under året.
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Tabell A.I

Reaktorvattenaktivitet

Medelvärden för tiden mars

enl driftdata

- december 1975

Nuklid

Cr

Mn

Mn

Fe

Co

Co

W

I

I

I

I

I

Ba

Ce

Na

51

54

56

59

58

60

187

131

132

133

134

135

139

144

24

Medelvärde (Ci/m )

2.97

1.38

0.93

0.80

5.56

0.84

2.21

1.58

3.77

5.10

5.33

4.43

0.93

3.30

9.66

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IQ"3

IQ"3

IQ"3

IQ"3

10"2

IQ"2

IG"3

ID"3

IQ"3

IQ"3

IQ"3

IQ"3

IQ"3

IQ"3

lo"3

Variation*

6.12

3.77

1.06

1.07

1.19

1.80

1.99

1.40

3.11

4.39

3.10

3.56

0.80

3.66

2.85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

lo"3

IQ"3

IQ"3

IQ'3

10"1

lo"2

IQ"3

IQ"3

IQ"3

IQ"3

IQ"3

IQ'3

IQ"3

IQ"3

10"2

Standardavvikelse
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Tabell A. 2

Reaktorvattenaktivitet

Medelvärden för tiden januari 1976 - februari U77

enl driftdata

Nuklid

Cr

Mn

Mn

Co

Co

W

I

I

I

I

I

Mo

Tc

Cs

Cs

Na

Ar

Kr

Kr

Kr

Xe

Xe

Xe
Xe
Xe

51

54

56

58

60

187

131

132

133

134

135

99 |

99m (

137

138

24

41

85m

87

88

133

133m

135

135m

138

Medelvärde (Ci/in )

0.88

4.05

1.90

5.40

1.02

1.48

2.42

1.79

2.50

1.71

1.75

0.72

2.25

2.20

6.50

2.74

2.42

2.67

1.59

3.80

8.62

1.70

2.19

6.09

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 3

10"3

10"3

IQ"2

IG"2

IQ"2

IQ"2

IQ'2

10'2

IQ"2

10"2

10"3

10"3

IQ"2

10"3

10"3

IG"2

ID'2

ID"2

10"1

10"3

10"1

IQ"2

IQ"2

Variation*

0.75 x 10

9.04 x 10

3.14 x 10

1.23 x 10

2.40 x 10

3.54 x 10

6.40 x 10

3.82 x 10

5.64 x 10

1.58 x 10

3.26 x 10

0.99 xlO

-3

-3

-1

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

4.35 x 10

2.27 x 10

6.0 x 10

1.95 x 10

1.71 x 10

1.75 x 10

1.68 x 10

2.70 x 10

5.54 x 10

1.10 x 10

1.32 x 10

1.66 x 10

-3

-2

-3

-2

-2

-2

-1

-3

-1

-2

-2

Standardavvikelse
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Tabell A.3

Genomsnittliga koncentrationer av olika jodisotoper

i reaktorvattnet vid normaldrift under tidsperioden

april 1976 - mars 1977

3Nuklid

1-131
1-132
1-133
1-134
1-135

Koncentration Ci/m"

v-21.0 x 10

1.0 x 10

2.0 x 10

2.0 x 10

1.0 x 10

-2

-2

-2

-2

Tabell A.4

Läckagetakter av jod- och xenonisotoper från

läckande bränslestavar

Nuklid

Xe-133

Xe-133m

Xe-135m

Xe-138

1-131

1-132

1-133

1-134

1-135

Läckagetakt Ci/s

1.7

6.1

2.2

7.6

4.6

1.7

1.2

8.0

9.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

io-4

IQ"6

10"3

10"3

10"5

lo"4

lO"4

10"4

lO"5
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Tabell A_. 5

Luftaktivitet i inneslutningen

Medelvärden för tiden januari - december 1976

Nuklid

I 131

Ar 41

Xe 133

Xe 135

Koncentration (Ci/m )

,-10

Variation*

6.63 x 10

1.63 x 10

3.77 x 10

4.18 x 10

-6

-4

-6

3.36 x 10

0.62 x 10

2.44 x 10

3.66 x 10

-6

-4

-6

Standardavvike1se

Tabell A.6

Aktivitetsflöden och koncentrationen i skorstenen

Medelvärden för tiden januari - december 1976

Nuklid

I 131

Xe 133

total a

total 6

Flöde

3.5

1.2

4.0

4.6

X

X

X

X

(Ci/s)

10"10

10"3

10"4

lo'4

Konce

7.6

2.58

0.86

1.03

jnt

X

X

X

X

:ra

10

10

10

10

Koncentration (Ci/m3) Variation»

-12

-5

-5

-5

1.69 x 10"11

5.99 x 10"5

1.25 x 10"5)Radon
-sfinklu-

3.16 x 10 DI

Standardavvikelse
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Tabell A.7

Mätdata vid provtagning av partiklar i inneslutning (4)

Prov-
tagare

Insam
lings-
tia
h

Prov-
volym

m3

Flöde
l/s

Frak-
tion
nr

Uppmätt
aktivi-
tet
PCi

Prov 3 1977-03-09—10 (i inneslutningen)

1

2

A 24 38 0.45 3 0.8

4

kol 940

Vid ordinarie prov-
tagningspunkt (plan +
+ 10)

B 24 43 0.49

1

2

4

kol

2.4

1 030

Vid slussen (plan +
+ 115)

24 42 0.49

1

2

3

4

1.2

kol 980

3 meter över plan +
+ 115
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Tabell A.6

Aktivitetsmängder uppmätta i partikelfiltret från

reningssystemet i inneslutningen. Mätosakerheterna

är 10 %

Nuklid

Co-58

Co-60

Cs-137

Aktivitet yCi

200

25

430

Referenstid 770909

Tabell A.9

Koncentrationer av jod och xenon i inneslutningen

enligt särskild provtagning vecka' 06/1977

Koncentration mCl//m3

Slussplan El + 115

nedre plan El + 100

Moniteringssystern

1-131 Xe-133

79
75

65

X

X

X

10
10" 6

lO"6

0
0

0

.6

.6

.3

Tabell A.10

Aktivitetskoncentrationen av Xe-133 i kondensor-

avsuget

Aktivitetkonc (Ci/m3)

-8Avgastrumma 1:

Avgastrumma 2:

1.3 x 10

0.97 x 10-8



Tabell A.11

Koncentrationer och transporttakter för 1-131 och Xe-133 i olika ventilationssystem

i hjälpsystembyggnaden.

Trumma

No

1
El. +

2
El. +

91

91

Rum

14,
15,

18,
13

17
16

19

SYSTEMUTRYMMEN

System

Värmeväxl
Värmeväxl

Tank för
Ventilrum

för sprinklersyst
för restvärmesyst

använt jonbyt. massa

1-131

pCi/m3 pCi/h

< 1 < 900

0.83 1 900

Xe-133

wCi/m3 yCi/h

0.7

0.9

600

2 000

El. + 9 7
20
21
40,41
26
27
28

Pumprum för avfallssyst
Kondensattank
Koncentrattank
Seal water heat exchanger
Ventilrum
Let down heat exchanger

< 1 < 4 600 1.2

8 17,18,19,20 Borsyratankar, Avfallstank
El. + 109 2,21,22,23 Gasavklingningstanker

30.31 Borsyraind.
32 Indunstare fl. avfall

1.1 10 000 0 .01

5 300

4
El.

5
El.

6
El.

7b
El.

+ 97

+ 103

+ 103

+ 103

23,24,25

21
22

29
30

28
27
24

Charging and safety inj.

Ventilrum
Waste disp. filter

Volymkontrolltank
'/entilrum

Provtagningsrum
Gaskompressor
El-rom

pumps < 1

1.1

1.3

< 1

< 14

25

4

< 6

000

000

000

800

0

13

1

0

.02

.8

.6

29

5

4

280

000

600

300

90

09

t-<
fr
IQ
Di



Tabell A.12

Aktivitetsinventarium i olika systemavsnitt

System Volym Tryck Gasvolym

m bar(abs) m

Xe-133
Inventarium

Ci/m Ci nCi/m"

1-131
Inventarium

Ci

Gasavklingningstank 1
2

3

4

17
17

17

17

1.25

4.6

1.25

3.8

17
17

17

17

0.069

0.25

0.069

0.67

1.2
4.3

1.2

11.4

3.9

14.2

3.9

29.0

66

241

66

493

X

X

X

X

10
10

10

10

- 9

- 9

- 9

- 9

Volymkontrolltank

Tank för använd jonbytare

Fördröjningstank 1
(Hold up tank)

2

8

17

28

28

2

1

1

1

.5 -

.3

3 ~ 4

2

1U0

15

0.26

0.037

0.072

0.133

~ 1.0

0.7

0.7

2.0

~ 15

3

4

.4

.7

.6

~ 15

7

69

X

X

X

10"9

IQ"9

lo"9

Di
v£)
Dt

oo



Bilaga A.9

Tabell A.13

Resultat av gasprovtagning i skorstenen

Uppmätt flöde: 118 000 m3/h
Nominellt flöde: 166 000 m /h

Provtagningspunkt

Skorstenscentrum

Utmed skorstensvägg

Moniteringssystem

1-131

Konc

pCi/m3

1.9

2.7

Arsutsläpp*

Ci

1.6 x 10"3

2.2 x 10"3

Xe-133

Konc

uCi/m

0.16

0.16

0.13

Arsutsläpp*
3 Ci

135

135

107

t
Räkiat för uppmätt flöde och en drifttill-
gänc,\ighet på 80 %



Bilaga A.10

Tabell A.14

Mätdata vid provtagning av partiklar i skorstenen (4)

Prov-
tagare

Insam-
lingstid

h

Prov-
volym

m3

Flöde

l/s

Frak-
tion

nr

Uppmätt
aktivitet

PCi

Prov 1 1977-02-11—15

99

99

185

190

0.52

0.53

1

2

3

4

kol

1

2

3

4

kol

Provtagare B
ej utnyttjad

Prov 2 1977-02-15—03-09

527

527

527

992 0.52

879 0.47

1 030 0.54

1

2

3

4

kol

1

2

3

4

kol

1

2

3

4

kol

300

0.8

160

220



Tabell A.14

Forts.

Bilaga A.11

Prov-
tagare

Insam-
lingstid

h

Prov-
volym

m3

Flöde

l/s

Frak-
tion

nr

Uppmätt
aktivitet

pCi

Prov 4 1977-03-10—04-05

620 1202 0.54

1

2

3

4

kol 280

620 1155 0.52

1

2

3

4

kol 270

620 842 0.38 alla 650 May-pack.
Ingen par-
tikelstorl
fraktion

Prov 5 1977-04-05—05-17

B 1 008

500

868

36

0.25

1 640 0.45

0.02

1

2

3

4

kol

1

2

3

4

kol

0.7

1.1

14 000

Avställning
av reaktor
och bränsle-
byte under
denna insaml"
period

15 000

May-pack.
Ingen par-
tikelstorl
fraktion.
Fel i in-
samlingsan-
ordningarna



Bilaga A.12

Tabell A.15

Olika transportvägars betydelse ur utsläpps-

synpunkt. Uppgifterna kan refereras till mät-

ningar utförda vecka 06 och 07 1977. Transport-

vägarna finns schematiskt framställda i Figur B.6

Läckageväg Årsutsläpp Ci
1-131 Xe-133

Inneslutning

Gasavklingningstankar

Avfallstank

Dränagetank för hjälp-
system

Sumptank

Läckage utanför inne-
slutning

Bottenblåsningstank

Kondensoravdrag

0

20

~ 70

< 70

< 70

200

.4

X

X

X

X

X

-

x 10

10"6

10"6

10"6

10"6

io"6

40

400

< 1

< 1

< 1

330

< 1

< 1
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Bilaga B.4

Teckenförklaring till Figur B.3

T, - Dränagetank för reaktorkylmedel

T- - Dränagetank för hjälpsystem

T3 - Samlingstankar inför borsyraupparbetning

T- - Samlingstank för flytande avfall

T

5 - Kondensattankar

T, - Sumptank

T7 - Kontrolltankar

T_ - Bottenblåsningstank
T,Q - Samlingstank för turbinbyggnadens

avfallsvatten
T,, - Provtagningstankar

I, - Avfallsindunstare

I-> - Borindunstare

Biandbäddjonbytare

Katjonbytare



Bilaga B.5

kolfilter

Fraktion 4

Fraktion 3

Centrioeter

Fraktion 2

Fraktion 1

Isokinesiskt
inlopp

Figur B.4

Fraktionerande provtagare (centripeter)
med kolfilter
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Bilaga B.6

7)\

Pumplådor

O

o

Provtagning för fast
installerad emissions-
mätare

Figur B.5

Montering av de tre fraktionerande insamlarna i skorstenen



Läckage

Primärvatten

Läckage

Anggenerator

Anqa

Inneslutning — — — — • Skorsten

.^Återvinning av
borsyra

Volymkontrolltank Gasavklingningstank •— ^-Skorsten

Dränagetank för
reaktorvatten

Avfallstank

Dränagetank för _
hjälpsystem

t
Provtagningsrum ——

Golvbrunnar
Sumptank

Drän sump i reaktorinnesl

Utanför inneslutning — — — —i

Jodfilter

Partikelfilter

-— •Takutlopp *
t»

a

^ Bottenblåsning — — — — — — —

Turbin — ^ Kondensoravdrag — — — —— — • Takutlopp

Figur B.6

Transportvägar i PWR för luftburna radioaktiva ämnen
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Diagram C.2 Bilaga C.2

Nuklidkoncentrationer och deras variation i tiden i reakcorvattnet
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Diagram C.4 Bilaga C.4

Frigörelseandelen för jod och xenon frän bränsle till

reaktorvatten
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Diagram C.5
Bilaga G.5

i v » i t e t s k o n c e n t r a t i o n e r o c n d e r a s tidsvariationer i inneslutningen
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Diagram C.7 Bilaga C 7

Variationer i skorstensutsläpp av 1-131 under året 1977
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Bilaca c.3
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Diagram C.8

Gamma-spektrogram efter mätning av partikelfilter
tagit från reningssystemet i inneslutningen
Ref tid 1977-09-09



Bilaga D.I

BERÄKNING AV LÄCKAGETAKTEN FRAN SKADADE BRÄNSLE-

STAVAR

Tillväxten (atomer/sek) av nuklid i reaktorvattnet

kan uttryckas genom

i K i-* M

"dt" = DvNih • M Bo -

där

+ o 9 * L) N.k • {Xn +

N

t

D

v

X

U

A
BC

o

0
L

i

k

h

m

d

= antal atomer

= tid

= % härdskada som ger läckage

= läckfaktör (s"1)

= sönderfallskonstant (s~ )

= effektivitet av reningssystem

= reningsflöde (kg . s~ )

= initial borsyrehalt (ppm)
-2,= neutroninfångningstvärsnitt (cm )

neutconflux (cm"2 .

systemläckagefaktor

nuklid i

kylmedel

härd

modernuklid

isomer till

till i

nuklid i

s-1)

(s-1)

Ekvationen löses med avseende på Dv för jämvikts-

tillstånd

dvs

dNiK
~dt~



Bilaga D.2

Parametervärden:

n
m

n för jonbytärna är 0.9 för jod och 0 för ädel-

gaser. Reningsflödet A har under året 1976 va-

rierat mellan 2 och 6 kg/s. I genomsnitt har

flödet enligt uppgifter från Ringhals varit ca

5 k-»'sek.

Volymmässigt indelas primärsystemet i

Reaktortank 104

Anggeneratorer 3 st 78

Cirkulationspurapar 3 st 13

Rörsystem 27

Totalt 222

m vatten

m vatten

Tryckhållningstanken på 23 m vatten härör även

till primärsystemet. Vattenomsättningen mellan

tryckhållningstanken och primärsystemet i övrigt

är låg och tryckhållningstanken har därför icke

medräknats.

Aktuell vattenmängd i primärsystemet är ca 160 ton.

B', B Variationen och minskningen av borsyrehalten i reaktor-

reaKtorvattnet framgår av Diagram C l .

o (7 Neutronreaktionen har endast betydelse för Xe-135

som har ett högt neutroninfangningstvärsnitt.

Från primärsystemet försvinner aktivitet på grund

av läckage. Mätningar i inneslutning visar att

läckaget från primärsystemet motsvarade en läckage-

faktor på 6.4 x 10~7 s"1.
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