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1. Förutsättningar

Ett fartyg skall utrustas för sjötransporter av utbrända

bränsleelement från kärnkraftverken till ett centrallager,

CLAB, samt från detta lager till upparbetningsanläggning.

Före transport har bränsleelementen legat ca I år i sta-

tionen efter uttag ur härden för avklingning och avkylning

men innehåller fortfarande aktiva fissionsprodukter. Vid

transporten placeras bränsleelementen i speciella transport-

behållare. Behållarna kan förekomma antingen torra eller

vattenfyllda. Strålnivån på behållarnas yta kan uppgå till

2 mSv/h (200 mretn/h) gamma- och neutronstrålning. På far-

tyget placeras behållarna i särskilt lastutrymme på akter-

däck. Max 10 behållare kan transporteras samtidigt. Kylning

av behållarna sker med ventilation. Temperaturhöjningen i

lastutrymmet kan bli 15 C.

I
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2. Säkerhetsdiskussion

För att inte utsätta besättningen på fartyget för onödigt

höga dosbelastningar och naturligtvis inte över tillåtna värden,

krävs en del skyddsåtgärder. Dessutom måste det finnas möjlighet,

att mäta strålnivåer i olika utrymmen på fartyget, så att man

kan hålla dosbelastningarna under kontroll. Vid lastning och

lossning förutsätts att strålskyddspersonal från resp anlägg-

ning övervaka' och ansvarar för säkerheten. Vidare förutsätts

att transportbehållarna är täthetskontrollerade och avsökta,

så att de inte är kontaminerade vid lastning. Här behandlas

alltså endast säkerheten ombord i hamii och under gång.

Fartyget delas upp i två regioner, en bakre region med last-

utryume och maskinrum m m samt en främre region med kommando-

brygga och manskapsutrymnen. Mellan dessa regioner skall finnas

en strålskärm så utformad, att strålnivån i den främre regionen

under alla omständigheter kan betraktas som normalt icke aktivt

område. Därmed är strålskyddsinstrumentering överflödig i

denna del av fartyget. För att detta skall gälla, måste man

förvissa sig om, att ingen aktivitet kan spridas från aktiva

utrymmet till den främre regionen. Därför bör passagen mellan

de två legionerna förses med "step over" med skoskydd, som

bärs inne p°> den aktiva delen. Vid lastning och lossning kan

emellertid ett krav att bära skoskydd vara svårt att upprätt-

hålla, då passage förekommer direkt mellan lastutrymmet och

land. Vid dessa tillfällen bör därför detta krav kur.na slopas,

efter att =trykprov visat att ingen kontaminering av lastut-

rymmet föreligger.

Den aktiva regionen med lastutrymmet måste däremot övervakas

kontinuerligt, så att besättningen vid vistelse i lastutrymme

och maskinrum hela tiden känner till vilka strålnivåer som

råder. För besättningens säkerhet bör var och en dessutom bära
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personliga dosimetrar vid vistelse i aktivt utrymme. Dessa

kan utbytas, varje gäng fartyget anlöper hamnen vid CLAB,

och utvärderas av dess strålskyddspersonal. För arbeten i

maskinrum och på däck bör även finnas ett antal bärbara

dosmätare med larm, som larmar när personen i fråga fått

en viss dos.

Utöver normal övervakningsapparatur bör det finnas en viss

beredskap för ev olycksfall. En situation som kan uppstå är

14ekage i transportbehållarna. Om dessa är torra, d v s ej

vattenfyllda, kan i så fall aktiv gas läcka ut. Gasen kan i

så fall utan risk ventileras bort. Dock bör det finnas om-

bord någon mätutrustning med vilken man kan konstatera läc-

kande gas.

Om behållarna är vattenfyllda betyder ett läckage act aktivt

vatten läcker ut. Därför bör det finnas möjlighet att mäta

aktivitet i vattenprover, som samlats upp efter t ex en spol-

ning av lastutrymmet. Dessutom bör man kunna ta strykprov och

mäta på dessa för att konstatera om däck eller andra ycor

blivit kontaminerade.
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3. Behov av instrumentering

3_.̂ _ _ Kontinuerlig g amma-övervakning

I lastutrymmet föreslås 3 st mätpunkter med GM-rörr- eller

jonkammadetektorer. Dessa placeras i taket efter fartygets

centrumlinje, en framtill, en baktill och en i mitten. Själva

mätkanalerna placeras i ett särskilt matrum utanför strål-

skärmen. Varje mätkanal har sitt slavinstrument på lämplig

plats på kommandobryggan.

I maskinrummet placeras ytterligare en detektor av samma typ

som monteras centralt i takhöjd. Denna har också sin matkaral

i matrummet och slavinstrument på kommandobryggan men dessutom

ett slavinstrument utanför ingången till maskinrummet.

Mätkanalerna bör ha inställbart höglarm med en gemensam

varningslampa på kommandobryggan.

3.2 Bärbara instrument

Utöver installerade gamma-mätkanaler bör det finnas 3 st bär-

bara gamma-beta-instrument med t ex GM-rörs-detektor. Detektorn

på minst ett examplar bör kunna placeras på en ca 1 m lång

stång för mätning på avstånd.

Ett bärbart instrument för mätning av neutronstrålning

graderat i Sievert/h bör också ingå i utrustningen.

För att detektera ev gasläckage bör det finnas en bärbar

sampling-utrustning med aerosol-och jodfilter.

Utöver de redan nämnda gasprovtagningarna kan det bli

aktuellt att ta vattenprover och strykprover. Vattenprover

tas lämpligen efter spolning av däck och lastutrymme och vid

misstanke om vattenlär.kage. Proven tas med vätskerör.



STLDSVIK ENERGITEKNIK AB K5-79/25

1979-03-30

Strykprov tas med f i l terpapper på transportbehållare och på

däck vid läckage samt före lossning i hannen.

I

För att mäta på och utvärdera proven behövs en enkel mätut-

rustning placerad i ett särskilt matrum. Denna utrustning bör

bestå av en detektor placerad i blybehållare för att reduce-

ra bakgrundsstrålningen. Detektorn består av ett beta- och

gammakänsligt GM-rör med ändfonster under vilket provet pla-

ceras vid mätning. Signalen från GM-röret går till en elektro-

nikenhet innehållande hogspanningsaggregat, sealer och timer.

Med denna enhet kan man då räkna pulstalet från GM-röret un-

der en viss tid, och man får då en uppfattning om aktivitets-

innehållet i proven. Någon kalisrering behöver inte krävas då

man endast är intresserad av om aktiviteten är högre än nor-

mal bakgrund eller ej.

3.4 Persondosimetrar

Varje besättningsman bör ha sin personliga dosimeter av TI.D-

typ. Denna förvaras normalt i ett ställ placerat vid passagen

mellan aktivt och inaktivt område men tas på vid varje besök

inne på det aktiva området. Dessutom bör det finnas minst en

dosimeter, som alltid sitter i stället, och registrerar dosen

i personalutrymmet. Utbyte och utvärdering av dosimetrarna

hanteras av strålskyddspersonal vid CLAB, som byter varje gång

fartyget an löper hamnen.

I dosimeterstället bör också finnas ett antal, minst 3 st,

dosmätare med inställbart larm. Dessa härs vid längre tids

vistelse inom aktivt område, t ex vid arbete i maskinrummet,

och skall då ge larm när en viss dos har uppnåtts.

3.5 Utsläggsmoiu tering

Någon egentlig utsläppsmonitering anses inte nödvändig varken

på vatten- eller luftsidan. Detta motiveras med att bränslet

vid transporten legat för avklingning under ca ett ,*r varför
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även ett maximalt läckage från samtliga transportbehlllare

samtidigt bedöms ligga långt under tillåtna utsläpp. Dess-

utom befinner sig fartyget största tiden ned last ute till

sjöss på stort avstånd från bebyggelse.

Ca myndigheterna ändå skulle kräva någon form av mätning och

registrering av utsläppen är också detta möjligt. En förut-

sättning att mäta luftutsläppen är dock att lastutrymmet ven-

tileras genom en enda utluft-kanal. I denna placeras då ett

samplingsmunstycke. Därifrån sugs luft med hjälp av en pump

genom glasfiber- och kolfilter för uppsamling av aerosoler

och jod. Filtren byts och mäts varje gång fartyget anlöper

hamnen vid CLAB. Efter filtren passerar luften en mätkammare

med scintillationsdetektcr för mätning av ädelgaser. Till

detektom hör en mätkanal för ackumulerande mätning av gas-

aktiviteten.

Övervakning av vattenutsläpp bör kunna ske genom att avlopp

från lastutrymmet samlas upp i behållare där prov tas före

utsläpp.

I
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4. Utry—esbehov

Om fartygets främre del ska l l betraktas son normalt inakt ivt

område är det v i k t i g t at t gränsen mot den aktiva delen h ä l l s

skarp. Därför bör antal dörrar genom st rå 1skärmen vara s i få

som möjl igt och bara en användas normalt. Denna bör förses med

"step over", och krav på skoskydd på den aktiva sidan införas.

Alla dörrar mellan områdena «kall hål las stängda. Bredvid

passagen skal l finnas e t t utrymme på väggen ca 0.5 x 1 m för

uppsättning av dosimeterstäl l .

Så nära denna passage som möjligt bör finnas e t t utrymme, mat-

rum, på ca 8 - 10 m för placering av mätutrustning. Det bör

ha en arbetsbänk utmed ena väggen med vatten och avlopp samt

vägguctag 220 V t 10 Z 50 Hz. Dessutom bör där finnas skåp

för förvaring av bärbara instrument med t i l lbehör . Elektronik-

enheter t i l l instal lerade gamma-detektorer placeras lämpligen

också i detta rum på konsoler på en vägg.

I

I taket på lastutrymmet och i maskinrummet skall finnas plats

att montera detektorer av dimensionerna ca 0 50 x 300 mn. Det

skall finnas möjlighet att dra kablar från detektorerna till

matrummet och från matrummet till kommandobryggan. I lämplig

panel på kommandobryggan skall finnas utrymme, ca 300 x 250 tim,

för montage av visarinstrument och signallampor. Från matrum-

met kan det också bli aktuellt att dra en kabel till ingången

till maskinrummet, där ett visarinstrument kan placeras.
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5. Handhavande av mä tutrustningen

Bland besättningen bör finnas en person, sam har ansvar för

mätutrustningen. Han bör ha en kortare utbildning på hand-

havande av instrumenten, si att han kan använda den för mät-

ning. Han bör kunna ta luft-, vatten- och strykprov och kunna

mäta upp dessa samt avgöra om mätvärdena ligger över normala

bakgrundsvärden. Dessutom måste han känna till vilka säker-

hetsföreskrifter son gäller för personexponeringar och med

hjälp av instrumentutslag kunna bestämma vilka tider man kan

vistas i olika utrymmen utan att överskrida tillåtna värden.

Studsviks "Strålskyddskurs I" borde vara lämplig.

Efterse», fartygets normala last innehåller radioaktiva ämnen

i relativt höga koncentrationer, borde man kräva att även

befälhavaren ombord har någon form av strålskyddsutbildning.

Här rekommenderas Studsviks "Strålskyddskurs II".

Beträffande service av mätutrustningen, skall den inte behöva

skötas av besättningen, med undantag av byte av batterier

o d. Den personal som har ansvar för service och underhåll

av motsvarande mätutrustning på CLAB bör ha ansvar för

instrumenteringen på fartyget. Varje gång detta anlöpet hamnen,

bör en serviceman gå otnbo i och kontrollera utrustningen.
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6.1 Alleant

Mätutrustningen skall vara robust byggd för användning i

industriell miljö. Den skall vara si. enkel att handha som

möjligt och kräva ett minima av service.

Skyddsform:

Tempe raturområde:

Fuktighet"

Vibrationer:

Isolationskrav:

utrustning monterad i ak-

tivt område IP 54, övrig ut-

rustning IP 22.

utrustning monterad i aktivt

område: - 20 - 50°C

övrig utrustning: 0 - 40 C

90 Z rel

1 - 13.2 Hz amplitud - I mm

13.2 - 100 acceleration t 0.7 g

Alternativt kan utrustningen för-

ses med vibrationsdämpare,

plintar för 220 V AC skall tala

2000 V AC under I min.

6.2 _ Mätkanal ganmia-dos-rat

Mätomräde: 10~6 - lo"2 Gy/h (10~4 - 1 rad/h)
log

Mätnoggrannhet:

Energiområde:

Temperaturområde:

Detektor:

* 20 7

50 keV - 2 MeV

0 - 40°C

CM-rör eller jonkatmtare
temperaturområde: - 20 - 50°C
spolsäkert hölje

Avstånd detektor elektronik: 100 m

2 st siavinstrument på avståndet 35 m.

Höglarm inställbart rver hela mätotnrådet med reläutgång,
växlingsfunktion.

Drivspänning:

Antal:

220 V • 10 % 50 Hz

4 st

Låda för montage av elektronik till samtliga kanaler på vägg.
Kablar med kontaktdon mellan detektor, elektronik och slav-
instrument .
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Mätnoggrannhet:

Energiområde:

Temperaturområde:

Matning:

(10 - 1 rad/h) log eller
flera linj mätomr

t 20 Z

50 keV - 2 MeV

0 - 40 C

torrbatterier eller laddnings-
bara ackumulatorer
drifttid min 8 timmar

Möjlighet att montera detektorn på förlängningsstång min 1 m.

Antal: 3 st

6.4 Bärbart instrument neutron-dos-rat

Mätområde:

Mätnoggrannhet:

Energiområde:

Temperaturområde:

Matning:

Antal:

10~6 - 10~2 Sv/h (10~4 - 1 rem/h)
log eller linj mätomr

± 20 %

10~l - 10 eV

0 - 40 C

torrbatterier eller laddnings-
bara ackumulatorer
drifttid min 8 tiimnar

1 st

Filterhållare med kolfilter och planfilter, kolpatron med
tedaimpregnerat kol, glasfiberfilter.

Luftpump, batteridriven, eller ejektorpump driven med tryck-
luft eller koldioxid, kapacitet min 20 l/min, kontinuerlig
drifttid min 10 min.
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Material: Bly »ed 2 1 antimon

Miterialtjccklek: 50 mm

Innermått min: I 100 x 150 mm

Dörr på sidan

Hylla för prover flyttbar i höjdled

Itvändigt lackerad

Försedd ned fästen för fastskruvning i bänk

CM-rörsdetektor Monterad i strålskärmen

Änd-fönster-rör beta och gamma Philips ZP 1430 eller mot-
svarande

Elektronikenhet innehållande

Spänningsaggregat till GM-rör 600 V

Sealer anpassad för pulser från GM-rur

Kapacitet: f> dekader

Display: 6 siffror

Timer för styrning av sealer

Inställbara tider I - 1 000 sek

Filterpapper för strykprov

Strykprov-papper med aluminiumplanchetter

Diameter: 25 tim

Ant.»': 1 000 st

Plast låda för transport av strykprover

Clasbägare för mätning p.i vattenprover

Volym: 150 ml

Antal: 10 st

Pipetter för provtagning 5 st
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6.7 _ Persondosimetrar

Typ:

Antal:

TLD med hållare

2 st per besättningsman
+ 2 st för allmän dosregi-
strering

Utvärderingsutrustning gemensam med CLAB

6^8 _ Dosmätare med larm

Mätområde:

Noggrannhet:

Energiområde:

Larminställning:

Max dosrat:

Antal:

0 - 1 0 mSv (0 - I rem)

± 25 %

50 keV - 2 MeV

0.1-10 mSv (0.01 - 1 rem)

10 mSv/h (1 rem/h)

3 st

t
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Förslag på instrument
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Fabr:

Typ:

Fabr:

Typ:

Studsvik

Gamma Radiation Meter 2001 C

Herfurth

Beta Gamma Monitor H 1339 B

Fabr:

Typ:

Fabr:

Typ:

Studsvik

Beta Gamma Dose Rate Meter 2411 G med
beta- och gamma-detektor och förläng-
ningsstång 1 m

Wallac

Universal Radiation Survey Meter RD-8

7.3 Bärbart instrument neutron-dos-rat

Fabr: Studsvik

Typ: Neutron Dose Rate Meter 2202 D

Fabr:

Typ:

Fabr:

Typ:

§§rbar_sam2lingsutrustning

Studsvik

Luftprovtagare med ejektorpump driven
av tryckluft från gastub 5 1, 150 bar
Kolfilterpatron 1"
Glasfiberfilter 1"

Studsvik

Luftprovtagare med ejektorpump driven
av koldioxidpatron
Kolfilter 1"
Glasfiberfilter 1"
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Strålskärm

Fabr:

Typ:

Studsvik

6513 A försedd med hållare för fäste
i bänk

GM-rör: Philips ZP 1430

Scaler-Timer-Spänningsaggregat

Fabr:

Typ:

Fabr:

Typ:

Filterpapper

Fabr:

Typ:

J4P Engineering Ltd

MS 310 E

Mini Instruments Ltd

Mini Assay 6-20

Studsvik

Strykprovpapper med aluminiumplanchet

7.6 Persondosimetrar

Fabr:

Typ:

Studsvik

Dosimeter 6542 A med plasthållare och
clips

7.7 Dosmätare med larm

Fabr:

Typ:

Wallac

Pocket radiation dosimeter RAD-22
Batteriladdare WBC-3

/Wm


