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Rapporten ger underlaget till en provningsrutin
för kärnkraftverks emissionsmätanordningar. Själva
provningsrutinen är beskriven i en bilaga.

Provningarna omfattar följande moment:

Besiktning

Bestämning av luftflödet genom skor-
stenen

Mätning och justering av flödet i skor-
stenslingan

Mätning och justering av flöde och tät-
het i mätslingan

Kalibrering av gasdetektor

Provtagningens representativitet. Prov-
tagningseffektivitet för metyljodid

Provtagningseffektivitet för testaerosol.

Utrustning för provningarna har också utvecklats;
dock erfordras vissa ytterligare insatser, bl a
provning av metodiken i ett kärnkraftverk.
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1. INLEDNING

Ursprungligen avsågs, att detta projekt skulle

behandla ett flertal olika problem med anknyt-

ning till kontroll av emissionsmätinstallationer.

Under arbetets gång har emellertid, i samråd

med SSI, arbetet centrerats runt uppgiften att

utveckla en provningsmetod lämpad för återkom-

mande kontroll av emissionsmätinstallationer.

Dock har även en sammanställning av hittills

gjorda erfarenheter från provning av nya instal-

lationer utarbetats (1). Den presenterades vid ett

IAEA-symposium i Portoroz, Jugoslavien, i augusti

1977.

Erfarenheten från provning av nya installationer

är i huvudsak goda. För att upprätthålla funk-

tionen och garantera korrekta mätdata krävs

emellertid återkommande tillsyn. Nuvarande

driftinstruktion för Asea-Atoms kärnkraftverk

(2) omfattar i huvudsak endast ett antal kon-

trollrutiner för elektroniken till ädelgasde-

tektorn. Däremot tas inte upp det behov av

verifikation och underhåll som föreligger hos

luftprovtagningssystemet. Inte heller i (3, 4,

5, 6) behandlas problemet. Detta är förvånande,

eftersom det är väl känt, att provtagning av

skorstensflöden är en operation med många osäker-

hetsmoment. De felfrekvenser för provtagnings-

systemet, som antas i (7) (0.01 - 0.1 fel/år),

torde vara för låga enligt de erfarenheter som

gjorts vid hittills genomförda kontroller (8, 9) ,

Underlaget för att avgöra provningens omfattning

är svagt, men det är helt klart att någon form

av återkommande funktionskontroll erfordras.
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För att få fram erfarenhetsmaterial måste man

börja prova, och ett förslag till provningsför-

farande har utarbetats, se (10) . Provningsfrek-

vensan har inte angetts. Man bör avvakta er-

farenheterna från en första provningsomgång.

Provningen bör utföras i anslutning till en

tremånaderstest av gasdetektorns elektronik. I

den mån större arteten genomförs i reaktorsta-

tionen bör provningen göras efter dessa arbeten.

Dammbildning i samband med stenarbeten, värme-

isolering, svetsning etc kan nämligen antas

vara en av de främsta källorna till nersmuts-

ning och funktionstörning i provtagnir.gssystemet.

Vid valet av provningsmetoder har målsättningen

varit att få fram snabba och enkla metoder med

ett minimum av ingrepp i anläggningen. Speciellt

för aerosoltester, innebär detta, att man mera

undersöker reproducerbarheten än det absoluta

mätfelet. Arbete inne i skorstenen har i huvud-

sak uteslutits. Förutom arbetsbesparingen und-

viker man då också arbete på hög höjd i en radio-

aktivt kontaminerad miljö (11). Nya och mera

lättskötta utrustningar för dosering av Kr-85

och isotopmärkt testaerosol har utvecklats.

Samtliga spårämnen utsänder gammastraining. Här-

igenom kan insamlade prover mätas på kärnkraft-

verkets eget laboratorium. Proverna kan också

mätas av ett oberoende laboratorium. Frågan

huruvida även oberoende mätningar bör utföras på

här aktuella prover tas lämpligen upp inom det

interkalibreringsprojekt som f n planeras. Tills

vidare antas, att även ett oberoende labora-

torium mäter insamlade prover. Man kan då i ett

sammanhang täcka samtliga aoment i utsläpps-

redovisningen .
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Uppbyggnaden av en mätinstallation för skor-

stensutsläpp framgår av Figur A.l. Figuren avser

installation i Forsmark 1, men övriga svenska

BWR har i huvudsak samma utrustning. Skillnaden

ligger främst däri att endast i Forsmark är ut-

rustningarna dubblerade.
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2. PROVNINGENS OMFATTNING

Nedan diskuteras ett förslag till standardiserat

provningsförfarande. I (10) är metoden beskriven

i största möjliga detalj. Man måste dock vara

medveten om att dessa senaste versioner av gas-

och aerosoltesterna inte praktiskt provats i

fält och kan komma att modifieras. Tillsynsmyn-

dighet och anläggningsinnehavare kan också komma

att påverka provningarnas utförande. Förändringar

i metoderna för utsläppsmätning, aktualiserade

av nya krav på redovisning av utsläpp, kan leda

till andra provningsförfaranden.

Provningen omfattar följande moment:

- Besiktning

Bestämning av luftflödet genom skor-
stenen

Mätning och justering av flödet i skor-
stenslingan

Mätning och justering av flöde och tät-
het i mätslingan

Kalibrering av gasdetektor

Provtagningens representativitet. Prov-
tagningseffektivitet för metyljodid

Provtagningseffektivitet för testaerosol.

Provtagning med elementär jod ingår ej, flh det

är tveksamt om meningsfulla slutsatser kan dras

när provtagning ej utförs i skorstenen.

över provningen ^kall föras protokoll, där avlas-

ningar och inställningar antecknas. Fel och bris-

ter i moniteringsanläggningen skall också bok-

föras, så att motsvarande fel i andra anläggningar

kan förebyggas. Fel som kan påverka provnings-

resultatet måste avhjälpas innan provningarna

fortsätter.
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2.1 Besiktning

Den del av skorstensslingan som sitter i skor-

stenen undersöks med avseende på igensättning

av sonderna. Med en stark lampa och eventuellt

kikare bör man från skorstensfoten kunna avgöra

om någon av sonderna är igensatta av t ex stenull

eller plastfolie. Detta är det enda moment där

man skall behöva gå in i skorstenen. Man kan

också tänka sig att mäta tryckfallet i primär-

slingans tilloppsdel. Statiska trycket i skor-

stenen måste då bestämmas, vilket kräver att en

sond stickes in genom skorstensväggen, och detta

är för närvarande inte möjligt.

Den del av mätslingan som sitter i matrummet be-

siktigas även, bl a med avseende på tätheten vid

spjäll och skarvar.

2.2 Bestämning av luftflödet genom skorstenen

Driftinstruktionen för system 553 anger att flö-

det beräknas som summan av flödena i anslutna

ventilationssystem. Denna metod tillämpas här i

brist på bättre, önskvärt vore annars ett direkt

mätvärde på skorstensflödet. Att mäta utan att

beträda skorstenens insida kräver dock att

sönder kan stickas in genom skorstensväggen.

2.3 Mätning och justering av flödet i skor-

stensslingan

Flödet i slingan mäts och mätresultatet jämförs

med den eventuella flödesmätarens visning och

med det värde som justerades in vid föregående

besiktning. Justering och mätning utförs så att

isokinetisk avsugning erhålls i skorstenen vid

det för provningstillfället beräknade skorstens-

flödet enligt 2.2. Detta är viktigt för de följ-
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ande provningarna. 0n> så önskas kan efter alla

provningar flödet i skorstensslingan och mät-

slingan justeras om, så att isokinetik erhålls

vid ett annat ventilationsflöde. Luftflödet

varierar nämligen något med ventilationssystemets

drifttillstånd.

Larm och eventuell fläktautomatik provas också.

2.4 Mätning och justering av flöde och tät-

het i mätslingan

Mätslingans sond dras ut ur skorstensslingan och

rengörs. Flödet in i sonden mäts och jämförs med

flödesmätarens visning. Hittills gjorda kon-

troller (8, 9) har visat en kraftig försmutsning

av denna sond, och även mekaniska skador. Läckage

in i mätsystemet inklusive gasdetektorn mäts vid

drifttryck.

Flödet justeras in till isokinetisk avsugning vid

skorstensslingans aktuella flöde.

2.5 Kalibrering av gasdetektor

Driftinstruktionen beskriver en kalibrering med

radioaktiv gas, varvid en viss mängd aktiv gas

fylls i gasmonitorns behållare. Här föreslås

en något annorlunda metod, där gas kontinuerligt

tillförs mätslingans ordinarie luftflöde. Här-

igenom erhålls dels mera realistiska förhåll-

anden, dels kan man ta ett gasprov i en liten

stålbehållare, så att även laboratoriekontroll av

gasen kan göras. Dosering kan göras många gånger

från samma flaska och gör därigenom kontrollen

enkel. Flaskan fylls med ca 4 GBq (100 mCi) Kr-85,

En utrustning för provning har tagits fram, men

har ännu ej praktiskt använts. Provningen ut-
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förs efter det tremånaderskontroll enligt Drift-

instruktion genomförts. Mätslingans täthet och

flöde skall ha bestämts enligt 2.4.

Gasen tillförs mätslingans luftflöde genom ett

T-stycke vid mätslingans inlopp.

Doseringsflödet är ca 30 ml (norm)/s med speci-

fika aktiviteten ca 16 GBq/m (norm). Dose-

ringstakten är då ca 0.5 MBq/s. Med flödet 0.5

l/s i mätslingan blir specifika aktiviteten i

mätkammaren ca 1 GBq/m . För att korrigera för

en eventuell hög bakgrundsbestrålning i matrummet

göres även en provning utan dosering.

Der. normala tremånadersprovningen enligt Drift-

instruktion innebär en kontroll av energikalib-

rer ing en. Kontroll av sambandet mellan aktivi-

tetskoncentration i gasen och visning (känslig-

heten) görs vid första drifttagningen. Det kan

då synas överflödigt att regelbundet upprepa

känslighetskontrollen. Men man har tillsvidare

inga större erfarenheter av vilka fel som kan

uppstå i mätutrustningarna under årens lopp, och

därför föreslås prov med aktiv gas tillsvidare.

Man bör för övrigt inte bortse från den aspekten,

att allmänheten rimligen kan kräva viss oberoende

kontroll av reaktcranläggningens kanske vikti-

gaste utsläppsmätare.

2.6 Provtagningens representativitet, och prov-

tagningens effektivitet för metvliodid

Genom att dosera metyljodid i en ventilations-

kanal kan man samtidigt undersöka två saker:

att det prov som når insamlingspositionen
i mätslingan står i det förutsedda sam-
bandet med den doserade och emitterade
aktiviteten,
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att insamlingseffektiviteten för metyl-
jodid är god.

Provtagningen utförs ned dubbla provtagare,

förutom den ordinarie också en extra provtagare

direkt i skorstensslingan.

Metyljodid uppför sig som en ädelgas, och några

deponeringsförluster väntas inte. För att kunna

korrigera för en eventuell hög bakgrundshalt av

J131, göres även en provtagning utan doserirg.

Doseringen skall ske med sanma utrustning som för

närvarande används.

2.7 Provtaqninqseffektivitet för testaerosol

En testaerosol injiceras i en ventilationskanal,

lämpligen på samma ställe som metyljodiden.

Efterscm provningen avser insamlingssystemet

(men ej transmissionen genom ventilationskana-

lerna fram till provtagningsplanet) måste aero-

solen ges sådana egenskaper att förlusterna

mellan doseringspunkten och provtagningsplanet

blir små. Någon mätning inne i skorstenen utförs

ju ej. Erfarenheterna från tidigare förstagångs-

provningar ger, att testaerosolens partiklar i

huvudsak bör vara mindre än 5 pm. Totaltrans-

missionen till insamlingsfiltret beräknas bli

ca 50 %. Härigenom erhålls god känslighet för

eventuella ändringar i överföringsförmågan.

Tyvärr blir känsligheten också hög för eventu-

ella ändringar i partikelstorleksspektrum hos

testaerosolen, varför god reproducerbarhet måste

kunna garanteras. Doseringsapparatens utförande

och handhavande måste därför i detalj specifi-

ceras och en kontrollmetod måste finnas.
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Inoai hlr rapporterat projekt har ett avsevtrt

arbete satsats på att fl ra» en laaplig dose-

ringsutrustning och att karaktärisera testaero-

solen. På den senare punkten har inte entydiga

resultat kunnat erhållas. DÄrför rapporteras

detta arbete inte här, utan först nlr Menings-

fulla resultat uppnåtts. DSrevot har i huvudsak

komponenterna i apparaterna kunna bestänus.

N r det gSller alrkningen av aerosolen sed en

radioaktiv substans återstår också en del prob-

lea.
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3. FORTSATT UTVECKLING

Antagna medel har inte varit helt tillräckliga

för att genomföra projektets program. Den vä-

sentligaste orsaken härtill är de oförutsedda

svårigheterna att bestämma egenskaperna hos

testaerosolen. Här erfordras ytterligare in-

satser .

Metodiken Lör också praktiskt provas. Ett lämp-

ligt tillfälle härför erbjuder sig under andra

halvåret 1979, då sannolikt mätsystemet för

utsläpp i Forsmark 2 skall provas. Den prov-

ningen blir av karaktären förstagångsprovning,

vilket bl a inbegriper en utförlig kartläggning

av förhållandena inuti skorstenen. Man har här

ett unikt tillfälle att pröva den nya metoden

under väldefinierade betingelser, och samtidigt

göra en jämförelse med en mera utförlig metod.

För att realisera en rutinmässig kontroll torde

erfordras någon form av föreskrift från tillsyns-

myndighetens sida. Berörda reaktoranläggningar

måste ge sina synpunkter på kontrollens omfatt-

ning och utförande. Hänsyn måste också tas till

resultat från det i inledningen nämnda inter-

kalibreringsprojektet.

w
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