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Kunde: Statens Kårnkraftinspektion 

Kundespesifikasjon: Utvikling av risikoanalytiske metoder for anlegg til behandling 
av høyaktivt reaktoravfall. Som eksempel velges innkapsl ingsstasj onen f ra 
KBS-II utredningen. Risikoanalysen skal omfatte arbeidsmoment som er aktuelle 
under driftsfasen. Første steg (denne rapport) skal omfatte: Innsamling av 
underlagsmateriell, oppdeling i geografiske moment og arbeidsmoment, identifi
sering av sannsynligheten for slike hendelser og forenklet konsekvensberegning. 

Rapportsammendrag: Etter en kort, generell beskrivelse av risikoanalytisk fremgangs-
måte, og en definisjon av målsettingen, blir systemet (innkapsl ingsstasj onen) 
beskrevet i den utstrekning det er nødvendig for formålet. For visse systemer 
(f.eks. ventilasjon) forelå det ikke tilstrekkelig underlagsmateriale, og 
antakelser måtte gjøres. Det ble identifisert flere kritiske hendelser. Et av 
dam, utslipp av radioaktivt materiale gjennom ventilasjonssystanet, ble valgt 
for mere detaljert analyse. Anlegget ble betraktet som et system av barrierer 
som stoffet må transporteres til (TO), og som stoffet må trenge igjennom 
(THROUGH). Behandlingsmåten kalles derfor for TO/THROUGH-metoden. Detaljerte 
feiltre med "Utslipp via ventilasjon" som kritisk hendelse (top event) ble 
tegnet. Som et numerisk eksempel ble to utløsende hendelser fra KBS-II 
utredningen behandlet: 

Avgassing av tidligere skadede staver (2 per år) 

Fall av fullastet koblerstativ (1 per år) 

1. 

2. 

Hvis disse hendelser faller sammen med svikt av ventilasjonssystemet, kan 
radioaktivt støv (aerosol) frisettes til atmosfæren. Sannsynligheten for dette 
og frigitte aktivitetsmengder ble estimert. 
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INNLEDNING 

Den foreliggende rapporten er et første steg i en risikoanalytisk 

behandling av det anlegg som er foreslått i KBS-II-utredningen for 

mottaging og innkapsling av brukt reaktorbrensel. 

Dette første steg skal, ifølge oppdraget fra SKI, omfatte "insara-

ling av underlagsmaterial, oppdelning i geografiska moment ocb 

arbetsmoment, identifisering av potentielle farliga handelser, grov 

utvardering av sannolikheten for ha'ndelserne samt en forenklad 

konsekvensberåkning''. 

Den foreliggende anleggsbeskrivelsen er lite detaljert, anlegget 

befinner seg på et tidlig konseptstadium. Spesielt når det gjelder 

sikkerhetssystemer (containment, ventilasjon, instrumentering) er 

opplysningene mangelfulle eller ikke eksisterende. For å i det hele 

tatt kunne foreta en vurdering måtte det gjøres visse antagelser om 

disse systemene. 

Etter en kort, generell beskrivelse av risikoanalytisk fremgangsmate 

(kapittel 2) blir de enkelte steg beskrevet (og delvis gjennomført) 

i større detalj med henblikk på anvendelse på et anlegg med stort 

innhold av radioaktivitet (kapittel 3 - 6 ) . I kapittel 7, Identi

fikasjon av hendelsesforløp, blir feiltreet som fører til frisetting 

av radioaktivitet over ventilasjonsluften konstruert for inn-

kapslingsstasjonen. Kapittel 8 inneholdsr noen numeriske resultater 

for de feiltrær tegnet i kapittel 7, mens kapittel 9 er en skissering 

av videreføring av arbeidet i en eventuell neste prosjektfase. 
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RISIKOANALYTISK FREMGANGSMATE 

Det finnes mange mater å gjennomføre en risikoanalyse på, men den 

mest utbredte metoden for kvantitativ-probabilistik risikoanalyse 

er feiltre/konsekvenstre metoden. 

I et større system med potentielt farlige stoffer/energier vil en 

hendelsessekvens kunne utvikle seg i tid og rom, med utgangspunkt i 

svikt av en eller flere komponenter, og til slutt ende opp i mer eller 

mindre omfattende skader på helse og liv av befolkningen og/eller 

økonomiske tap. Et slikt forløp lar seg fremstille som et hendelses-

tre som er et nett av enkelthendelser som utløser og betinger hverandre 

i kronologisk rekkefølge. For en kvantitativ/analytisk behandling er 

det fordelaktig å lete etter speiselt viktige hendelser som har av-

gjørende betydning for skadens utvikling og omfang. Disse kalles for 

"kritiske hendelser" (top event). Plasseringen av kritiske hendelser 

i det kronologiske forløp kan variere mellom helt tidlig og helt 

sent, se a) og c) i Fig. 1, men mest hensiktsmessig er vanligvis 

plasseringen et sted mellom de utløsende og avsluttende hendelser, 

se Fig. lb. Ved denne plasseringen snaldcer man om feiltre (hendelser/ 

årsaker som fører til kritisk hendelse) og konsekvenstre (hendelser 

som utvikler seg fra kritisk hendelse). 

Fremgangsmåten ved bruk av feiltre/konsekvenstre metoden vil i grove 

trekk følge et skjema som vist i Fig. 2. De enkelte blokker kan i 

korthet beskrives på følgende måte: 

Definisjon av målsetningen 

Her bør det gis svar på følgende spørsmål: 

hvilke skadevirkninger er av interesse: skader på liv og helse, 

skader på omgivelsene, økonomiske skader 

hvilken personkrets skal skader på liv og helse bestemmes for: 

de ansatte på anlegget, befolkningen i omgivelsene 

hvilken grad av nøyaktighet og detaljering skal analysen ha. 

Dette vil blant annet være avhengig av hvilket stadium (konsept/ 

planlegging/bygging/drift) anlegget befinner seg i og hvilken 

informasjon son blir gjort tilgjengelig 

hvor langt skal hendelseskjedene følges. 
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FIGUR I Forskjellig plassering av "kritisk hendelse" 
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Systembeskrivelse 

Systembeskrivelsen kan variere fra grove konseptskisser til detaljerte 

konstruksjonstegninger, flyt- og instrumenterings-diagrammer og 

driftsinstrukser. I risikosammenheng er inventar av farlige stoffer/ 

energi (mengder, egenskaper, fordeling] og aktive og passive beskyt

telsestiltak av vesentlig betydning. 

Kvantifisering av konsekvenser 

Begrepet "risiko" er ikke entydig definert, men man kan si at det er 

knyttet til sannsynligheten for et uhell og til størrelsen av konse-

kvensene av uhellet. Ofte brukes den enkleste funksjonelle sammen-

heng 

*i " fi • Ki 

for å uttrykke dette, hvor 

f. = frekvens (tilsvarende sannsynlighet) av uhell i, 

f.eks. per år 

K. » konsekvens av uhell i 

Kj må uttrykkes i et egnet måltall (antall fataliteter, antall manrem, 

pengeverdi eller lignende). 

I store systemer kan det dreie seg om flere hundre eller tusen for

skjellige eukeltuhell, med hver sin f. og K.. Disse blir ofte plottet 

i log Ef* (ordinate)/K. (abscisse) - diagrammer, som da representerer 

sluttresultatet av risikoanalysen. En oppsummering i en gjennom

snittlig forventningsverdi per tidsenhet 

R • E fj • K. 

blir av og til foretatt, men dette er forbundet med tap av mye verdig-

full informasjon. 

© 

© 
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Vala av "kritisk hendelse" 

Ved bruk av feiltre/hendelsestre metoden er valg av "kritisk hendelse" 

viktig. Et hensiktsmessig valg av kritisk hendelse vil: 

minske faren for å overse viktige hendelsesforløp 

minske faren for å overse feil med felles årsak (conrnon 

cause failures) 

gi en forenkling av feiltre/hendelsestre-strukturen og dermed 

minske evalueringsarbeidet. 

Identifikasjon av hendelsesforløp 

Det er i dette steget at feiltre/hendelsestre tegnes. Ut fra kritisk 

hendelse arbeider man bakover (feiltre) og fremover (hendelsestre) i 

tiden. Man prøver å beskrive funksjonelle sammenheng mellom system-

komponenter, med spesiell vekt på farlige stoffer/energier og 

beskyttelsestiltak. I denne sammenheng må også mennesket (operatøren) 

betraktes som en del av systemet. Bakover i kjeden går man så langt 

til man kommer til såkalte "basishendelser" med kjent pålitelighet 

(utfallsfrekvens), eller til et punkt der en videre detaljering ikke 

er mulig eller ønskelig. 

Feiltreet løses så opp i enkelte hendelses-forløp (cut sets) ved 

blant annet Boole'sk algebra. 

Sannsynligheter for hendelsesforløp 

Hvis feilfrekvensene for alle basishendelser er gitt er det i prin

sippet mulig å beregne frekvensen (sannsynligheten) for den kritiske hendelsen 

Hvis hendelser er statistisk uavhengig av hverandre,er det enkle 

regenregler (multiplikasjon ved "og", addisjon ved "eller") som 

brakes. For visse typer av avhengighet (felles ytre påkjenning, økt 

påkjenning av komponent B ved utfall av komponent A etc.) finnes det 

også regneregler som tar hensyn til avhengighetens art og styrke. 

For evaluering av store feiltre kan det gjøres bruk av regneprogrammer. 
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(jj Konsekvenser ,av hendelsesforløp 

Parallelt til sannsynlighetene må konsekvensene for hver hendelses-

kjede beregnes. Ofte vil det være mulig og tilstrekkelig å bedømme 

konsekvensen av slutthendelsen direkte. I andre tilfeller vil det 

være nødvendig å følge skadeutviklingen gjennom alle steg i hendelses-

forløpet og å finne frem til sluttkonsekvensen gjennom oppsummering. 

H i ) Risiko 

Frekvens f- og konsekvens K. beregnes for alle uhellskjeder. Uhell 

med lignende konsekvens samles i konsekvensklasser AK. og deres 

frekvenser summeres til Ef-. Sluttresultatet blir så fremstilt i et 

logEf./AK.-diagram. Eventuelt beregnes R. = f. ' K. for enkelte 

viktige kjeder, eller R = ZR. som er den totale forventingsverdi 

per år. 

1 den foreliggende rapport har vi anvendt den ovenfor skisserte frem-

gangsmåten på den innkapslingsstasjonen som er foreslått som et ledd 

i sluttlagring av utbrente brenselelementer uten reprosessering 

(KBS-II). Graden av detaljering av de enkelte trinn er, med opp-

• dragets begrensede omfang, forholdsvis lav. Trinn 5, identifikasjon 

av hendelsesforløp, er utført detaljert for enkelte utvalgte deler av 

anlegget. Trinn 6, 7 og 8 kan utføres mer d .taljert i et senere 

prosjekt, hvis nødvendige input-data og systembeskrivelse for 

kvantitativ evaluering kan skaffes til veie. 



•3. DEFINISJON AV' MÅLSETTING 

Vi antar at der, primære målsetting for risikoanalytisk behandling 

av innkapslings-stasjonenvil være å beregne risiko for liv og helse 

ved forholdsvis store og skjeldne uhell. Det vil si at man ser bort 

fra 

- økonomiske og økologiske konsekvenser 

- skadevirkninger ved normaldrift (normalutslipp) 

- mindre arbeidsuhell 

Vi antar videre at analysen gjelder for anlegget i driftsfasen, dvs. 

at awikende forhold under bygge- og igangkjøringsfasen ikke blir 

tatt hensyn til. 

Analysen skal behandle risiko både for de ansatte og befolkningen i 

omgivclsene. For de ansatte vil både radiologiske og ikke-radiologiske 

uhell være aktuelle, mens befolkningen i omgivelsene bare er utsatt for 

radiologiske faremomenter. 

Radiologisk risiko uttrykkes som kollektivdose (manrem per år), ikke-

radiologisk risiko som antall dødsfall per år. En alternativ måte å 

uttrykke risikoen på er å beregne sannsynligheten (per år) for å 

motta en bestemt strålingsdose (rem) eller å bli utsatt for en døds

ulykke for den "mest eksponerte" person. Når det-gjelder befolkningen 

utenfor anlegget vil man her gjøre pessimistiske antagelser angåendc 

personens oppholdssted, drikke- og spisevaner, etc. 



• 4. SYSTEMBESKRIVELSB 

4.1 Anleggs-layout 

Innkapslinsstasjonen for utbrent reaktorbrensel består av en bygning 

med grunnflate ca. 162 x 64 m og ca. 31 m høyde (ref. 2, fig. 4). 

Bygningen inneholder vannfylte basseng og betongskjermede rom, som 

også sørge for innoslutning (containment). 

De utbrente brenselselementer ankommer i skjermede transportbeholdere 

fra det sentrale brensellager, hvor de har vært lagret i 20 - 40 år. 

Etter avsluttet innkapslingsprosedyre blir avfallsbeholderne ført 

ned til sluttlageret som befinner seg ca. 500 m under jorden, rett 

under innkapslingsstasjonen. 

Anleggskapasiteten skal bli åtte kapsler per uke. Med 1.4 t uran per 

kapsel (BWR) tilsvarer dette 580 t/år. Behovet vil ikke være mer enn 

300 t/år (13 reaktorer i drift). En transport sentrallager/innkaps-

lingsstasjon er på ca. 3 t, dvs. man regner med 100 transporter per 

år fra sentrallageret til innkapslinsstasjonen. 

Forøvrig henvises det til referansene 1 - 5 . 

4.2 Prosessbeskrivelse 

Arbeidsoperasjonene som utføres i innkapslingsanlegget er også beskrevet 

i referensene 1 - 5 . I kronologisk rekkefølge kan hele prosedyren 

deles opp i følgende enhetsoperasjoner: 

1. Transport av transportbholder til utlastningsstasjon 

2. Utlasting 

3. Transport av brenseleleraent fra utlastningsstasjon til 

demonteringsstasjon 

4. Demontering av brenselselementer 

5. Lading av brenselstaver i kobberstativ 

6. Transport av kobberstativ 

7. Tørking og innlasting i kobberkapsel 

8. Transport 

9. Innstøping 

10. Transport 
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11. Nedkjpplinj 

12. Transport 

13. Montasje l. lokk 

14. Transport 

15. Sveising l. lokk 

16. Transport 

17. Kontroll l. lokk 

18. Transort 

19. Montasje 2. lokk 

20. Transport 

21. Sveising 2. lokk 

22. Transport 

23. Kontroll 2. lokk 

24. Transport 

25. Montasje 3. lokk 

26. Transport 

27. Sveising 3. lokk 

28. Transport 

29. Kontroll 3. lokk 

30. Transport til heis. 

4.3 Inventar av farlige stoffer 

De fleste uønskede hendelser beror på brenselelementenes radio-

aktivitets-innhold. I ref. 6 er aktvitetsinnhold beregnet for 

1 t uran PWR-brensel med utbrenning 33000 MWd/tU, effekttetthet 

34.4 MW(t)/tU, anrikning 3.1% U 235. Fig. 3 viser aktivitet som 

funksjon av tid etter utlastning fra reaktoren. Bare de viktigste 

nuklider er tatt med. 

Tabell I viser de viktigste radionuklider etter 10 år lagringstid 

samt noen relevante radiologiske data. Verdiene for ALI (Annual 

Limit of Intake) og DAC (Derived Air Concentration) ble tatt fra 

ref. 7. Verdiene for ALI gjelder for yrkeseksponering (workers) 

og vil gi en årlig dose på 0.05 Sv (5 rem). DAC er avledet fra ALI 

for inhalasjon ved å anta et pustevolim 0.02 m /min og 50 uker 

3 40 timer per år. 
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FIGUR 3 Radioafctivitetsinnhold i PWR-Brensel 
(33000 MWd/tU, 34.4 MW(t)/tU, 3.H anrikn.) 
Cref. 6) 



TABELL I: Vilctige Radionuklider og deres Radiobiologiske Data 

Nuklid Halverings- Aktivitet etter 10 år 
tid 
(år) (Ci/tU) (Bq/tU) 

H3 (vann) 12.3 420 1.5-10 

H3 (elan.) 

Kr 8S 10.8 5 900 2.2-10 1 4 

Sr 90 28.1 60 000 2.2-10 1 5 

Tc 99 2.1-105 14 5.2-1011 

I 179 1.7-107 0.038 1.4-IO3 

Cs 137 30 86 000 3.2-10 1 5 

Np 2J7 2.1-106 0.34 1.3-10 1 0 

Pu 238 89 2 800 1.0-1014 

Pu 239 2.4-104 320 1.2-10 1 3 

Pu 240 6 760 490 1.8-1013 

Pu 241 14.6 68 000 2.5-1015 

Am 241 433 1 500 5.6-1013 

On 244 18.2 2 000 7.4-10 1 3 

ALI (Bq) DAC , 
(Bq/m3) 

oralt inhalasjon 

3-109 3-109 8-IO5 

lunge internt: 2-10 1 0 

ekstern, semi- in£. sky: S.IO6 

1-106 1-105 6-IO1 

1-108 2-IO7 1-104 

2-105 3-IO5 1-102 

4-IO5 6-106 2-IO3 

3-103 2-IO2 9-10"2 

3-IO5 2-102 9-10"2 

2-105 2-IO2 8-IO"2 

2-105 2-IO2 8-10"2 

M O 7 1-104 4 

5-IO4 2-IO2 8-10"2 

9. IO 4 4-IO2 2-10"1 
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Beskyttelsessystemer 

Referansene 1 - S inneholder lite informasjon om passive og aktive 

beskyttelsessystemer. Vi må derfor gjøre visse antagelser som er 

basert på kjenskap til sannnenlignbare, eksisterende anlegg. 

I tillegg til selve innkapslingsprosessen er anleggets hovedfunksjon 

å inneslutte det radioaktive innhold slik at hverken stråling eller 

radioaktivt materiale slipper ut i mengder som er større enn det sem 

er tillått under normal drift. 

Strålingen (gamma-stråling) absorberes av blant annet vann, betong og 

bly. Under transport brakes det blyskjermede transportbeholdere. Det 

antas at hele anlegget blir utstyrt med et stort antall faste og 

mobile målestasjoner for gamma-stråling. Forøvrig anser vi faren for 

ekstern strålingseksponering som forholdsvis liten, sammenlignet med 

faren for inkorporasjon. For befolkningen utenfor anlegget er faren 

for ekstern bestråling fra stoffer innenfor anlegget neglesjerbar. 

Utslipp av radioaktiv gass og aerosol forhindres av et barriere-system. 

Første barrieren er selve UO,-brenselet (pellets) som, under normale 

forhold, vil holde tilbake de fleste radioaktive isotoper. Unntak fra 

dette er edelgassene som ble frigitt allerede under bestrålingen 

(1 - 20* av produsert mengde), og lett flyktige fisjonsprodukter som jod 

og cesium som har samlet seg i spalten mellom brenselet og kapslingen. 

Gjennom knusing (fall) og oppvarming (blysmelte, brann) vil en større 

del av fisjonsprodukene kunne frisettes fra brenselet. 

Andre barrieren er brenselstavenes zircaloy-kapsling. Man må regne 

med, at enkelte kapslinger allerede er skadet ved ankomsten, og at noen 

blir skadet under behandling i anlegget. Allikevel vil de fleste staver 

ha intakt kapsling, og med dette en effektiv barriere mot utslipp. 

Den tredje (hoved-)barrieren er veggene til de enkelte behandlings-

cellene. Prinsipielt kan slike celler bygges alfa-tett, dvs. hermetisk 

tett (med visse minstekrav til lekkasjerater, selvfølgelig), slik at 

gass og partikler (a-aktivitet) ikke kan slippe ut. For eksempel vil man 

i anlegg med plutonium-separasjon bygge a-tette celler. Dette medfører 
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vesentlig høyere kostnader og kompliserer prosedyrane, særlig p.g.a. 

kompliserte inn- og utslusingsprosedyrer. Vi antar at innkapslings-

stasjonen bygges som B/y-celler, dvs. ikke a-tett. I så fall er 

opprettholdelsen av en negativ trykkdifferanse mellom cellene og 

resten av bygningen av vesentlig betydning. Luften vil i så fall 

strømme gjennom lekkasjene inn i cellene og forhindre utlekkasje av 

gass og aerosol. Dermed blir ventila3Jons-systemet, som opprettholder 

trykkdifferansen, en del av denne tredje barrieren. 

Bygningen rundt cellene kan anses som en fjerde barriere. Seiv om den 

ikke er bygget som en tett inneslutning vil den holde tilbake en stor 

del av aktiviteten i tilfeller hvor den tredje barrieren svikter. 

(Bygningen vil eventuelt måtte evakueres). 

Vannbassengene fungerer i seg seiv som barriere i og med at løslige 

fisjonsprodukter blir holdt tilbake og støv og aerosoler ikke kan 

dannes. Bare edelgasser (krypton) vil slippe lett ut. Vi antar at 

vannbassengene er omgitt av en sekundar inneslutning som vil fange 

opp vannet i tilfelle av en lekkasje. 

Barrierenes funksjon overvåkes av et omfattende system »v pålitelige 

målestasjoner for aktivitetsinnhold i luft og vann. 

Ved vanlig drift vil barrierene måtte brytes av visse matefialstrgnmer 

som er nødvendige for a opprettholde driften av anlegget. Vi må regne 

med følgende materialstrømmer: 

1) Brenselelementer inn 

2) Avfallsbeholdere ut 

3} Hjelpestoffer inn (bly, kobberkapsler, verktøy, utstyr, etc.) 

4) Hjelpestoffer ut (kontaminert utstyr), flytende og fast lav-

og mellomaktiv avfall, filter, ionebytter) 

5) vann inn 

6) Sanitær- og prosessvann ut 

7) Kjølevann inn og ut (lukket krets med luftkjøler) 

8) Ventilasjonsluft inn 

9) Ventilasjonsluft ut 
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Strømmene er utstyrt med sine egne barrierer (varmevekslere, 

filtere, jonebytter) og målestasjoner som sorger for at ingen 

aktivitet (utover tillatte grenseverdier) folger med strømmene ut. 

Barrieresystemet og materialstrømmene er sterkt forenklet fremstilt 

i Fig. 4. 

4.5 Bemanning, ytre omgivelser 

En viktig informasjon for bestemmeiser av risiko er: 

- bemanning 

- geografisk beliggenhet 

Ved siden av total bemanning trenger man opplysning ora skiftinndeling, 

bemanning av de enkelte arbeidsstasjoner, vedlikeholdsrutiner etc. 

Den geografiske beliggenhet med all relevant detaljinformasjon [kli

matiske forhold, topografi, grunnvann, landbruk, befolkningsfordeling) 

er helt avgjørende for beregning av kollektivfisiko for befolkningen 

utenfor anlegget. Slik informasjon foreligger ikke på det nåværende 

tidspunkt. 
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, 5. KVANTIFISERING AV KONSEKVENSER 

Ved siden av uhellfrekvensene f. trenger man uhellskonsekvensene K. 

for å kunne bedømme risiko. Avhengig av målsettingen vil man enten 

i 

1) bestemme risikoen for en utvalgt person, vanligvis for den 

"mest utsatte" person, dvs. den person som oppholder seg på 

det ugunstigste sted under de ugunstigste betingelser, eller 

* 
2) bestemme den gjennomsnittelige r i s i ko for en s tø r r e gruppe 

"eksponente" personer (ko l l ek t iv r i s iko ) . 

i Tilsvarende t renger man, i t i l f e l l e av radiologisk r i s i k o : 

K, 1 = individualkonsekvens [Sv/uhell) 

» k 
K- = kollektivkonsekvens (man Sv/uhell) 

For aerosolutslipn til atmosfæren kan K. 1 korreleres til utslipps
mengde på følgende måte: 

i 

Ki 1 * V X ' l É r ~ (Sv/""611) 

hvor 

» 
A: - aktivitetsutslipp (Bq/uhell) 

A » fortynningsfaktor (s/m ) 

p - pustevolum = 3.3-IO"4 (m /s) 

ALI - annual limit of intake (Bq) 

D • strfilingsdose lagt til grunn ved beregning 

av ALI - 0.05 (Sv) 

Utslippsmengde A og AI.I er forskjellig for de enkelte isotoper 

(se tabell I) og K, «S i prinsippet beregnes for hvert isotop separat. 

I praksis vil det ofte være bare en eller noen få isotoper som er 

dcminerende. 

Kollektivkonsekvensen K, beregnes på lignende måte som K. , nen under 
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' hensyntagen til befolkningsfordelingen og meteorologiske forhold. 
K- kan skrives som 

v A. „ n Rc 211 
K K = -i-p-"o . / / m(r,$) • X(r,<(.) • r dr d* 

1 ALI o o 

hvor 

' 2 
m (r,<(0 = befolkningstetthet (mennesker/km ) 

R = radius av det aktuelle området (km) 

• 3 

A (r,c(>) = fortynningsfaktor (s/m ) , avhengig av rel. hyppighet 
av vindretning, vindhastighet, etc. 

I For inkorporasjon via næringskjeden er forholdene mer koplisert. 

Regnemaskinprogrammer kan benyttes som ble utviklet for beregning 

av spredning, opptak og dosebelastning, f.eks. program CRAC fra 

Rasmussen-rapporten. 



KKITISKE HENDELSER 

Hensiktsmessig valg av krjtiske hendelser er viktig for risikoanalysen? 

kvalitet. De kan plasseres tidlig eller sent i hendelsesforløpet, og på 

d^nne måten får man en vektforskyvning i forhold feiltre/konsekvens-

tre. For den type anlegg vi her ser på er det stort sett enighet om 

at 

• ukontrollert utslipp av radioaktivt materiale (RM} fra anlegget 

er den best egnede kritiske hendelse. 

Andre kritiske hendelser som er av mindre betydning, og som bare 

berører arbeidsstokken på anlegget, er 

• tap av skjerming av strålingskilde 

• kritikalitetsuhell 

Vi konsentrerer oss her cm den første, viktigste kritiske hendelsen, 
som kan deles opp videre i: 

- utslipp av gass/aerosol via ventijasjonssystemet 

- utslipp av gass/areosol via åpniwer i bygningen 

- utslipp av kontam. vann via kanalisasjon 

- utslipp av kontam. vann via Iekkasjer. 

Man kan saranenfatte disse fire typer utslipp i en kritisk hendelse: 

Utslipp av RM 
med luft via 
ventilasjonen 

Utslipp av RM 

"eller"-port 

Utslipp av RM 
med luft via 
bygningen 

Utslipp av RM 
med vanr via 
kanalisasjonen 

Utslipp av RM 
med vann via 
Iekkasjer 
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Siden spredningsmekanismene vil vasre forskjellig for disse fire 

utslippsarter vil man måtte fortsette med forskjellige konsekvenstrær. 

Derfor vinner man ikke noe ved å sammenfatte dem i en kritisk hendelse, 

og det er hensiktsmessig å behandle dem hver for seg. 



IDENTIFIKASJON AV HENDELSESFORLØP 

Fremgangsmåte 

For anlegg hvor frisetting av farlige stoffer gjennom et barriere-

system er top event har det vist seg hensiktsmessig å bruke "to/ 

through"-metoden. (93. Fremgangsmåten er den at man går utenfra 

og innover i systemet og spør: 

- er det farlige stoffet blitt transportert til barrieren ("to") 

- kan stoffet trenge igjennom barrieren ("through"] 

"to"- og "through"-hendelsene blir kombinert i et "og"-port, siden 

begge er nødvendige betingelser for at en frisetting kan skje. Feil-

trærne blir altså bygget opp av elementer av denne typen: 

Frisetting av HM 
gjennom barriere A 

1 "og"-port 

Høy RM konsentrasjon 
på innsiden av bar
riere A 

Redusert effekt 
av barriere A 

Det ligger to antagelser implisert i to/through-metoden: 

- den normale RM-konsentrasjonen på innsiden av barrieren er så lav 

at det ikke oppstår noen farlig situasjon, seiv om barrieren svikter 

- barrierens normale tilbakeholdningsevne er så god at det ikke opp

står noen farlig situasjon, seiv om RM konsentrasjonen på innsiden 

er høyere enn normal. 

Disse antagelser vil vare riktige i et anlegg son er bygget med flere 

barrierer, aed god sikkerhetsstandard. Men man må vwe oppmerksom på 

at antagelsene kan vare feilaktige, og at "to"- og "through"-hendelsene 

i så fall må kombineres med "or"-gate. 

En måte å minske faren for å averse "conaon cause failures" på er å 



splitte opp alle basishendelser for komponentfeil i tre bidrag. 

Upåvirket 
svikt 

(primærfeil) 

Svikt av 
komponent B 

75 "eller"-port 

Svikt påvirket 
av anleggsfor-
styrrelser 

Svikt påvirket 
av ytre forstyr
relser 

Svikt påvirket 
] av felles-
'• faktorer i 
Ldrifi ! 

Eksenrpler på anleggsforstyrrelser er utfall av strøm eller trykkluft, 

brann, eksplosjon, eksempler på ytre forstyrrelser er jordsjelv, 

flystyrt, ekstremt var. (I ref. 9 kalles slike hendelser FISE = 

facility-induced severe enviroment og SISE = site-induced severe 

environment). For å ta hensyn til det faktum at forskjellige kompo-

nenter har forskjellig følsomhet overfor slike forstyrrelser kombinerer 

man selve opptreden av forstyrrelsen med en følsombetsfaktor (0 1) 

i en "og"-gate, f.eks.: 

Svikt av B 
p.g.a. jord
skjelv 

5 
Jordskjelv Følsomhet av B 

for jordskjelv 

A ta hensyn til anleggsforstyrrelser og ytre forstyrrelser eksplisit 

som felles årsak (cannon cause) er aktuell i tilfeller hvor de enten 

er årsak til selve RM-frigivning, eller hvor de opptrer som følge av 

on utvikling som også medfører RM-frigivning. Som eksempel kan 

nevncs en eksplosjon i en celle som: 

a) ødelegger kapsl ingen på mange brenselstaver 

b) ødelegger filtret. 



- 23 -

I de fleste tilfeller av økt RM-frigivning vi] en slik koppling 

ikke bestå. Et tilfeldig, uavhengig sammentreff av økt RM-fri

givning (fall av brenselelement) med anleggs- eller ytre forstyr-

relser (trann, jordskjelv) er så usannsynlig at det kan neglesjeres. 

7,2 Feiltre for utslipp via ventilasjon 

Den kritiske hendelsen "Utslipp av radioaktivt materiale med luft via 

ventilasjon" ansees til å være en av de viktigste, og i det følgende 

skal feiltreet for denne kritiske hendelsen konstrueres i større 

detalj. Før vi kan gjøre dette må vi gjøre visse antagelser om 

ventilasjonssystemets oppbygging og funksjon. 

§£skrive^se_ay_yentilasionssystem 

Det finnes bare en kort beskrivelse av ventilasjonssystemet i ref. 3 

(side 43 - 46). Vi må derfor anta at systemet vil være bygget omtrent 

som vist i Fig. 5. Der er det vist avluftsystem for to adskilte 

soner, mens det i virkeligheten vil være flere (i ref. 2 er det nevnt 

ni forskjellige soner), som vil være koblet parallelt med sone 1 og 

sone 2. Friskluften blir renset i et finfilter (FFA) og fordelt via 

tilførselspjell (TS) til de forskjellige soner. 

Avluften blir renset ved hjelp av grovfilter (GF) og finfilter (FF). 

Finfilteret kan være en kombinasjon av HEPA (high-efficiency parti

culate air filter) og aktivkull-filter (for jodabsorpsjon). Hvert av 

filtrene har et parallelt reservefilter som kan kobles inn når normal-

filteret må skiftes eller er defekt. Etter rensing passerer luften 

et avluftspjell (AS) og går til samleledning hvor den blandes med luften 

fra andre soner. Luften går videre til vifteanlegget (2 i drift, 

SOt hver, 1 reserve) og til skorsteinen. Hver vifte (V) har av-

stengningsspjell (S) på inngangs- og tilbakeslagsspjell (T) på ut-

gangssiden. Alle filtre har trykkfallsmålere (Pd) og avstengnings-

ventiler (AV). Trykkdifferansen mellom sonene og omgivelsene blir 

målt (PdlA.C) og regulert ved hjelp av tilførsel- og avluftsspjell. 

Aktiviteten av luften til skorsteinen blir målt av en målestasjon 

(RIA) og alarm blir gitt hvis aktiviteten overstiger en innstilt 

øvre grense. 

7.2.1 
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GF - grovfilter 

FF = finfilter (HEPA + akt. kull) 

TS ' tilførselspjell 

AS - avluftspjell 

R - reserve 

T • tilbakeslags-spjell 

V - vifte 

AV - avstengningsventil 

FIGUR S Flyt- og instranenteringsdiagram for ventilasjonsanlegg 
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2 Hgvedfeiltre ' 

Vi kan nå konstruere et feiltre som vist i Fig. 6. Kritisk hendelse 

Al i Fig. 6 er utslipp av aktivitet med ventilasjonsluften. To 

forutsetnlnger må være oppfylt for dette ("og"-gate): 

1) det finnes aktivitet i ventilasjonsluften (event A2) 

2) avstengningen av ventilasjonen ved for høy aktivitet fungerer 

ikke (event A3). 

Ved dette punktet foreligger det et problem: vi vet ikke hvilke 

aksjoner som normalt iverksettes ved for høy aktivitet i avluften. 

Avstengning av ventilasjonen kan være automatisk eller mannuelt. 

Det må også overveies om avstengning i det hele tatt skal foretas 

eller ikke, fordi man ved en total avstengning mister undertrykket 

i de kontaminerte soner og dermed øker faren for lekkasje av aktivitet 

til betjeningsrom og omgivelsene. Bare hvis alle kontaminerte 

celler bygges a-tett vil man kunne slå av ventilasjonen uten fare for 

aktivitetsspredning i bygningen. Vi antok at innkapslingsstasjonen 

ikke bygges a-tett og at undertrykk bør opprettholdes så langt som 

mulig. Fastlegging av aktivitetsnivå for avstengning av ventilasjon 

må skje gjennom aweining av risiko ved fortsatt luftavsugning, 

(risiko for omgivelsene), i forhold til risikoen ved avstengning 

(risiko for de ansatte). En økning av sikkerheten kan oppnåes ved 

en to-trinns reaksjon: 

ved det lavere aktivitetsnivå stenges eller strupes tilførsels-

spjellene slik at samme undertrykk kan opprettholdes ved redusert 

luftstrøm. Den reduserte luftstrøm kan muligens ledes over 

reservefilter og reservevifte av mindre kapasitet 

ved det høyere aktivitetsnivå stenges ventilasjonen helt av. 

For enkelthetens skyld antar vi i feiltreet, Fig. 6, at ventilasjonen 

skal stoppes av operatør ved et bestemt aktivitetsnivå. Hendelse 

A3 (ikke stopp a>' ventilasjon) kan intre ved enten at: 

1) Målestasjon RIA ikke gir alarm (A7) 

2) Alarm blir gitt, men ingen avstengning skjer (A8). 
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A7 er svikt av et viktig målesystem med sikkerhetsfuriksjon. Vi antar 

at enkelte slike systemer blir utført i 2-av-3 eller 2-av-4 logikk 

for å øke påliteligheten/tilgjengeligheten, men vi behandler slike 

kombinasjoner som en enhet med tilsvarende mindre feilfrekvens. Som 

nevnt i avsnitt 7.1 blir komponentsvikt delt opp videre for å ta 

med eksplisit common cause failures som skyldes felles påkjenning. 

Dette er vist i Fig. 7. 

Hendelsen A8 er videre utviklet i Fig. 8. Grunnen for "ingen aksjon" 

kan være enten: 

1) Operatøren reagerer ikke, eller reagerer feilaktig (B16) 

eller 

2) Operatøren reagerer riktig, men utstyret virker ikke (A17). 

Ventilasjonen kan stoppes ved å slå av viftene eller ved å stenge 

spjellene. Siden en av disse aksjonene er nok til å stoppe ventila

sjonen må begge utebli ("og"-port) for å få A17. Det ansees som 

meget usannsynlig at viftene ikke lar seg stoppe hvis man vil stoppe 

dem. Dermed blir bidraget fra A17 til inngangen av A8 meget liten, 

og en videre detaljering av B18 (som hadde vært mulig) unødvendig. 

Hvis man bestemmer seg for å ikke stoppe ventilasjonen ved detektering 

av aktivitet i luften, settes sannsynligheten for A3 lik 1, og hele 

høyre hovedgren av feiltreet i Fig. 6 kan sløyfes. 

7.2.3 Feiltre.imslipj.fn^Scme^i;; 

Vi går tilbake til venstre hovedgren (A2) med hendelsen "Aktivitet 

i blandingsluften". Siden flere soner med hvert sitt filteranlegg 

avgir luft til samleledningen deler vi systemet opp i de forskjellige 

soner o& forbinder heldelsene A4, AS, A6 ..... "utslipp fra sone N" 

med et "eller-gate". Den videre detaljeringen av A4 er vist i 

separat feiltre, Fig. 9. 

Den første oppdelingen tilsvarer igjen den fra Fig. 6, dvs. at det må 

foreligge to betingelscr ("og"): 
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1) det må være aktivitet i luften etter filterpassasje (A20) 
i 

2) spjellene til og fra sone 1 lukkes ikke til tross for aktivitet (A21) 

(Det er her antatt at det finnes aktivitetsmålestasjoner i hver del-

strøm like før den går i samleledningen. Ikke tegnet inn i Fig. 5). 

For A21 gjelder lignende overveielser som for A3 ovenfor: skal man/skal 

man ikke stoppe ventilasjonen gjennom sone 1, automatisk/manuell, hvis 

ja, ved hvilken aktivitetskonsentrasjon? 

Ventilasjonen gjennom en enkelt sone må stoppes ved hjelp av spjell 

(hvis ikke hovedviftene og dermed hele ventilasjonen skal stoppes]. 

Avstengningen uteblir hvis enten aktivitetsdetektoren svikter (A7) 

eller stengningen ikke skjer til tross for aktivitetsalarm (A22). 

Sistnevnte kan igjen være en følge av operatørfeil (B23) eller ut-

styrfeil (A24j, som er videre detaljert i figur 10. 

Mere interessant er hendelsen A20, som er en typisk "To/Through"-

hendelse. Betingelsene for A20 er: 

» 1) det er aktivitet i luften før filteret (A29) 

og 

2) filteranlegget slipper aktivitet igjennom (A30). 

Filteranlegget består av normalfilter og reservefilter. Normal-

filterets funksjon blir overvaket av en trykkdiffcranse-celle PdlA. 

For lav AP indikerer utetthet av filteret (A31, hull i filteret, 

luftpassasje mellom filter og kassett), for høy AP indikerer tetting 

av filteret ned støv. I slike tilfeller bør forholdene korrigeres 

ved i koble om til rcservjfilteret. Slik korrektur uteblir (A32) 

hvis enten: 

1) reservefilteret også er utett (A33) 

eller 

2) ankoblingen ikke foretas (A34). 
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A34 vil inntreffe hvis enten 

1) målecellen PdlA svikter (A36) 

eller 

2) operatøren ikke utfører de korrekte mottiltak (A35). 

Hendelsene A31 "Normalfilter utett" og A33 "Reserve-filter utett" 

må behandles hver for seg til tross for at samme type filter og saume 

omgivelser. Hvis normalfilteret virkelig fungerer som normalfilter 

og reservefilteret som reservefilter, vil belastningen p.g.a. drift 

være større for normalfilteret. Feiltreet for A31 "Normalfilter utett" 

er vist i Fig, 11. Tilsvarende feiltre for A33 "reservefilter utete' 

er vist i Fig. 13. Det har såmne struktur, men andre tallverdier 

Ved kvantitative evaluering. A36 utvikles videre i feiltre Fig. 12. 

7.2.4 ytslipps;Prosenten 

Ved den senere konsekvensberegning er det nødvendig å gjøre antagelser 

om utslipps-prosenten gjennom defekte barrierer. Det ligger en 

begrensning i feiltre-metodikken i og med at den bare beskriver 

diskrete tilstander, som oftest bare ja/nei, fungerer/fungerer ikke, 

tett/ikke tett etc. Virkeligheten er en armen: en filters effektivitet 

er ikke bare 100! eller 01. Et nytt filter har en effektivitet som bl.a. 

er avhengig av partikkelstørrelsen (f.eks. 99.951 for lu 99.501 for 

0.1 u). Disse verdier vil forandre seg gradvis med tiden. Forskjel

lige typer defekter (hull, gjennomslag, bypass) vil redusere filter-

effekten kraftig, men vanligvis ikke ned til 01. For å kvantifisere 
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mulige konsekvenser av uhell må man gjøre antagelser om filtemes (eller 

andre barrierers) fortsatte tilbakeholdningsevne. Å sette den til 

01 ved avvik fra normalfunksjon vil ofte være altfor pessimistisk. For 

å beskrive forholdene mer realistisk kan man red behov dele opp basis-

hendelsene i en serie hendelser med forskjellig utslippsprosent og på 

denne måten få en mer nyansert beskrivelse av et "spektrum" av utslipps-

prosenter. Dette vil selvsagt «Tæ antall hendelsesforløp som må 

evalueres sterkt, noe som gjør computer-evaluering mer påkrevet. Ofte 

vil en grovinndeling som vist på neste side være tilstrekkelig: 

utett filter 

I 
lite hull stort hull filter helt 

ødelagt 

99* 901 01 rest-effektivitet 

11 10t 1001 utslipps-prosent 

5 EsUtt§_"*]£i¥i!§J-ffK-£imsDS" 
De fleste soner som er koblet til et filteranlegg vil normalt være 

kontaminerte soner og dermed potensielle kilder for radioaktivt støv 

som kan slippe ut ved en defekt av ventilasjonsanlegget. Graden av 

kontaminering vil være avhengig av de oppsatte driftsregler, spesielt 

renholdsrutiner. Støvinnholdet i luften vil dessuten være avhengig 

av arbeidsprosedyren som foretas for øyeblikket (Spning/lukking av 

sluser, opphvirvling av støv ved transport etc). Disse "normalforhold" 

samaenfattes i hendelsen BS2 "Noraalaktivitet", som fir sannsynlighet 1 

og et aktivitetslnnhold av luften som ma spesifiseres nzrmere (for 

konsekvensborcgningen). 

I motsetning til "Noraalaktivitet" vil man kunne fa "Høy aktivitet" 

(A53) ved visse operasjonsuhel1. (Her kan det også være aktuelt med 

Here gTader av "Høy aktivitet"). 
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Som eksempel for operasjonsuhell har vi valgt å se på det som kan skje 

i tørkecellen Csteg 7 av prosessbeskrivelse, avsnitt 4.2). Kobber-

stativet med de 640 isatte PWR-brenselstaver løftes opp fra vann

bassenget vea hjelp av kran. Vannet renner av og stativet med brensel-

stavene tørkes med varmluft. Deretter blir det senket ned gjennom en 

luke i gulvet, ned i kobberkapslen som står på en vogn i transport-

gangen. I ref. 3 finnes det en vurdering av faremomenter forbundet med 

de enkelte operasjoner, samt en estimering av frekvensene. For dette 

steget i prosessen har man ifølge ref. 3 tre faremomenter: 

la Frisetting av flyktige fisjonsprodukter fra (tidligere) 

skadde brenselstaver etter at vannet er rent av. 

lb Frisetting av flyktige fisjonsprodukter fra (tidligere) 

skadde brenselstaver under tørking med varmluft. 

2 Fall av kobberstativ fra kranen. 

Estimeringen av frisatt aktivitet i tilfelle PWR-brensel ble basert 

på følgende antagelser: 

Aktivitetsinnhold (Ci), flyktige nuklider 

per ton U per element 
(0.462 t) 

per stav 
(264 staver) 

Kr 85 5830 2690 10.2 

I 129 0.0375 0.0175 66 • IO" 6 

H 3 394 182 0.69 

Prosenttal frisetting ved stavskade 

a) i vann 
i luft 

a) i vann 
b) helo pellets c) knuste pellets 

Kr 85 301 (3 Ci) 30» (3 Ci) 

1 129 0.011 (2.5-10"9 Ci) 301 (20-10~6 Cl) 

401 

401 

(4 Ci) 

(26-IO"6 Ci) 

H 3 It (6.9-10"JCi) Sl (3S-10"3Ci) 

Areosol 0.1 )031 

Ifølge ref. 3 gjelder betingeisen a) for hendelse la, bctingclsen 

b) for hendelsene lb og 2. For alle tre hendelser regner nan «cd 

fea stavstader. For hendel sene la og lb regner nan ned 101 fri

setting av de ovenfor ang Uto aktivitetsnengder (901 er avgitt 

aUeredc tidligere). Frekvensene er estiaert til 2 per Ar for 

hendelsene la og lb, og 1 per ir for hendelsen 2. 
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Hendelsene la og lb kan sammenfattes til en hendelse siden de ut

gjør to på hverandre følgende steg i sanne prosedyre med frekvens 

Z per år, og med en frisetting tilsvarende (den større) frisetting 

i hendelse lb. 

Vi tror at hendelsen 2 (fall) vil medføre knusing av et stort an-

tall pellets og at betingelsen c bør antas å gjelde for dette til

fellet. Under betegnelsen aerosol sammenfattes alle ikke flyktige 

nuklider fra tabell 1 og det antas at nuklidsammensetning i støvet 

er den samme som i de massive pellets. Dermed får man verdiene 

i tabell 2. 

TABELL 2 Frekvens og Aktivitetsfrisettelse ved Uhell i Tørkecellen 
(PWR-brensel) 

Hendelse Frekvens 

(per år) 

Antall 
skadde • 
staver 

Frisatt aktivitet per hendelse (Ci) 

No. 

Frekvens 

(per år) 

Antall 
skadde • 
staver Kr 85 I 129 H 3 A e r ° -

sol 

1 
2 

2 

1 

S 

5 

1.5 

20 

10-IO"6 

130-IO"6 

3.5-10"3 -

175.IO"3 • 

Tilsvarande total aktiviteteimhold i 0.28 g UO^, ee tabell 1 
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NUMERISKE RESULTATER • 

Som e t regne-eksanpel gjennomfører v i en numerisk evaluering frem 

t i l den k r i t i s k e hendelsen Al i Figur 6. Utgangspunkt er ba s i s -

hendelsene 

- B54: avgassing av tidligere skadede staver 
- BS5: fall av fullastet kobberstativ 

som kan føre t i l høyt radioaktivitetsinnhold i luften fra sone 1. 
For disse basishendelsene er det estimert frekvenser / 3 / : 

- B54: 2 per år 

- B55: 1 per å r 

Hvis disse hendelser faller sammen med en svikt av barrieresystanet 

vil man få den kritiske hendelsen. For barrieresystanet trenger 

man derfor påliteligheten uttrykt som 

"sannsynlighet for svikt ved behov" 

eller som 

"ikke-tilgjengelighet" 
(fractional dead tine, FOT). 

Hvis vi hadde valgt å se på basishendclsen BS2 "Normal aktivitet", 
som foreligger bestandig (tetinget sannsynlighet - 1), hadde vi 
mattet beregne feilfrekvensen av barrieresystonet (feil per år) for 
4 bestemo frekvensen av kritisk hendelse. Et system kan vare 
ikke-tilgjengclig fordi det 

1. follet siden siste testing 

2. blir testot for øyeblikket 

3. blir vedlikehoidt for øyeblikket 
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Dette kan uttrykkes som 

FDT = P ( t j • y t j j + v V i 

p(t) - feilsannsynlighet 

= 1 - exp.(-A-t) * A-t (for A-t«l) 

X = feilrate (per time eller per år) 

tj, , t = tid for testing, vedlikehold 

t~., t • = tidsintervall mellom testing, 
1 1 V 1 vedlikehold 

t = varighet av feil 

= t D + t R 
t_ = tid t i l detektering av feilen 

t« = tid for reparasjon av feilen 

Ved periodisk testing er i gjennomsnittet 

Vi forenkler uttrykket for FDT t i l 

FDT - I-A-tji 

Som testintervall antar vi 1 nåned, 720 timer. Tabell 3 inneholder 
en sammenstilling av dataene som ble brukt for den videre evalu
ering. 

Som nevnt tidligerc, er hendelsene B54 og B55 ikke forarsaket av 
anleggsforstyrrelser eller ytre forstyrrel ser, og de vil heller 
Ikke seiv lede t i l slike forstyrrel ser. Et tilfeldig sanaentn [f 
av BS4/BSS «cd slike forstyrrelser onses son aeget usannsynlig, og 
det negl isjeros (sannsyn! ignet for B12 og BI4 antatt • 0) . 
Deraed bortfaller behovet for estiacring av koaponentfølsoohetene 
for anleggs- og ytre forstyrrelscr (B13, BIS e t c ) . 
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Med tallverdiene fra tabell 3 kan man gå inn i feiltræme Fig. 6 

til Fig. 13 og beregne frekvensen for topphendelsen Al for de to 

utløsende hendelser B54 (avgassing] og B55 (fall) s o m 

f 2 = 4-10"7 a"1 (B54) 

f 2 = 2-IO"7 a"1 (BSS) 

Av melloiiresultater er av interesse sannsynlighetene for svikt av 
folgende beskyttelsessystaner: 

A30: filtrene slipper igjennom 
radioaktivitet: 0.001 

A21: sone 1 isoleres ikke ved 
hjelp av spjell: 0.015 

A3 : ventilasjonen stoppes ikke: 
0.013 



TABELL 3 Sanmenstilling av feildata for basishendelser 

Hendelse Koaponent X Ch"1) FOT 

B16 OperatCrfeil 3xl0" 3 

B18 Viftene stopper ikke l x l O - 4 

B23 OperaWrfeil 3xl0" 3 

B26 Test- og vedlikeholdsfeil 
spjel l Sxltf 3 

B3S Opera tør fe l l 3 x l 0 - 3 

B37 Normalfilter defekt l x l O - 6 4 x l 0 - 4 

BJ8 Normalfilter defekt etter 
skift ing/vedlikehold l x l O - 2 

B48 For hurtig økning av AP 0 

B49 Operattfrfeil 3xl0" 3 

B50 Korrosiv luft i sone 1 0 
BS4 Avgassing a.' skadede staver 2a"1 

BSS Fall av koblerstativ la" 1 

BS6 Tets- og vedlikeholdsfeil 
RIA 5xl0" 3 

B57 Feil målehode RIA 9.5 3 . 4 x l 0 - 3 

BS8 Feil indikator/alarm RIA 5.7 2 x l 0 _ 3 

Ref. 

/IO/ 

Estimert (bidrar ikke) 

/IO/ 

Estimert 

/IO/ 

/11/ 

m 

Estimert i 

Ikke aktuell ved B54/55 

/IO/ 

Ikke aktuell-

IV 

IV 

Estimert 

Il V 

mi 



TnBELL 3, f o r t s a t t 

Hendel se Komponent 

BS9 Feil ledning RIA 
Bol Test- og vedlikeholdsfeil 

PdlA 
B64 FeU malehode MIA 
B6S Feil indikator/alarm PdlA 
B66 Feil ledning PdlA 
869 Styringsluft spjell 
B70 luftledning spjell 
B71 Spjell 
B74 Reservefilter defekt eller 

ut av drift pga. vedlikehold 
B7S Reservefilter defekt eller 

skifting/vedlikehold 

X (h" 1 ) 

0.5 

18 
6.S 
0.5 

3.4 

FOT Ref. 

2x10 4 /12 / 

5x10" Estimert 
6 .5x l0" 3 / 1 1 / 
2 .3xl0" 4 / 1 1 / 
2xl0" 4 / l 2 / 

1.2xl0" 3 /12/ 

7xl0" 4 Estimert 

2x10" Estimert 
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For konsekvensberegninger er det videre nødvendig å estimere 

mengden av radioaktivitet som finner veien fra cellen til utgangen 

av skorsteinen. De i cellen frigitte mengder er ført opp i 

tabell 2. For Kr85 og H3 antar vi 100$ transport celle/skorstein, 

for 1129 50$ o& for aerosol 10$. Dermed får man de i tabell 4 

for uhell 1 og 2 oppførte tall. Av transurannuklidene er bare 

Pu238 tatt med som, ifølge tabell 1, er dominerende i denne gruppen. 

Uhell 1 og 2 fikk man ved et sammentreff av 

1) en hendelse som utløser frisetting av radioaktivt 

materiale i en celle 

2) en svikt av et barrieresystem 

Ved frisetting av RM alene, uten svikt av ventilasjonssystemet, 

vil man også få en frisetting av RM til omgivelsene siden filter-

systemet ikke holder tilbake krypton og tritium, og siden tilbake-

holdningsevnen for iod (- 901) og aerosol (99.91) også er begrenset. 

Man får altså uhell no. 3 og 4 ut fra basishendelsene B54 og B55 med 

vesentlig høyere frekvens, men mindre utslipp for iod og aerosol. 

Disse verdiene er også ført opp i tabell 4. 
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TABELL 4 Frekvenser og utslippsmengder for noen utvalgte 
uhell 

Uhell nr.: Frekvens Nuklid Utslipp per u] 
(se tekst) (ar"1) 

1 4xl0"7 Kr85 1.5 
H3 3.5xl0~5 

1129 Sxl0~6 

2 2x10"7 Kr85 20 
K3 0.175 
1129 65xl0"6 

Sr90 1.6xl0"2 

Csl37 2.2xl0"2 

PU238 7x10"4 

3 2 Kr8S 1.5 
H3 3.5xl0"3 

1129 5x10"7 

4 1 Kr85 20 
H3 0.175 
1129 6.5xl0"6 

Sr90 1.6xlO"S 

CS137 2.2X10"5 

Pu238 7xl0" 7 
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SKISSERING AV.VIDEREFØRING AV ARBEIDE 

I de foregående kapittler ble fremgangsmåten for en risikoanalytisk 

behandling av innkapslingsstasjonen beskrevet. For top event 

"Utslipp av radioaktivt materiale via ventilasjonen" ble en rekke 

detaljerte feiltre tegnet. På en lignende måte kan feiltre for top 

eventene 

Utslipp av RM med luft via bygningen 

Utslipp av RM med vann via kanalisasjonen 

Utslipp av RM med vann via lekkasjer 

utvikles. Alle disse kan behandles med "to/through"-metodikken fordi 

det dreier seg om utslipp av farlige stcffer gjennom et barriere-

systan. 

Top eventene 

tap av skjerming av strålingskilde 

kritikalitetsuhell 

brann/eksplosjun 

ansees som mindre viktig i denne saromenheng, men de må selvsagt også 

inkluderes i en totalvurdering. 

Ved å estimere frekvenser og frisettingsrater for basishendelsene av 

feiltneme vil man kunne oppgi frekvenser (per år) og aktivitetsutslipp 

(Eq) for en rekke viktige hendelsesskjeder som ender i top event. 

For den videre spredningsberegningen (konsekvenstre) må en definere 

anleggets cngivelsene. Hvis man velger en plassering som allerede er 

blitt vurdert med henblikk på aktivitetsutslipp vil man nuligens kunne 

bruke tidligere spredningsberegninger for å komme fra aktivitets

utslipp per uhell til kollektive doser (man Sv per uhell) eller 

individdoser (Sv per uhell) for den mest eksponerte person. 

I referansene 3 og 5 er noen uhell ført opp som kan tjene som basis-

hendelse "Høy aktivitet i sone....". Det bør undersøkes nsroere om 

antagelsene on frekvens og aktivitetsfrisetting er realistiske, og on 
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viktige hendelser muligens er utelatt. Det ble lagt forholdsvis stor 

vekt på fall og mekaniske skader. I ref. 3 var blyinnstøping ikke 

med i vurderingen i det hele tatt. Det er nettopp her vi kan tenke 

oss to typer problemer, som bør vurderes nærmere: 

1) Håntering av store mengder flytende bly, muligheten for kontakt 

bly/vann, dampeksplosjoner 

2) Kapslingsskader som oppstår under blyinnstøping p.g.a. forhøyet 

innvendig gasstrykk, plutselig utstTømning av gass og aktiviteter 

til blysmelten 

Det sistnevnte punkt kan føre til "utkasting" av bly fra kobberkapselen, 

noe som ble bekreftet gjennom noen enkle modellforsøk gjennomført ved 

Institutt for Energiteknikk, se appendix A. 



- 41 -

IU o 

I 

LI 

Si 

,1 

i-

>;j 

r-U4 
i-% 

.1 ~>, 

-3 J 
i 4 

I 
I I— 

- i 

If 
< 2 

KiH 

t . 

Hf<<3 

a 

2 
o n 
to < 

2 
lb 

" • > 

. 1 . 

'3 

10 « 

IL 



42 
S j » 

it 

\§y 

c^n 

S j » 

it 

\§y 

c ^ l 

\§y 
o 

\§y 

dH 

si 

a 
\§y 

r 
dH 

si m 

si 

a 
\§y 

5 

J.,i 

ill 

dH 
si Ciåh 

å 

\§y 

5 

J.,i 

ill 

dH å 

\§y 

r 

5 

J.,i 

ill 

dH 
j — 

5 

J.,i 

ill 

dH 

1 
o i 
ia; 

( -

> 

3 1 ® 
35 

D 

o i 
ia; 

( -

> 

3 
35 

D 

/<T7 

Vi 

D 

_) 
^ L A Vi 

D 

* 

å 

D 



- 43 -

14CS--I 
S--2 

3 

JSH 
•5 

J 
keo 

z 

ID 

2 
0 o 
* ? 

< 
pi 

2 
ID o z 

n. 
I-

l+-



44 - r 



- 45 - V* 
ri 1 -; 

•ii 
u 

r^r\ 

V* 
ri 1 -; 

•ii 
u ^Ll -r 

li er, 
4-

-r 
li 

C*-*1 

41 

C H -

il 
vå) 

y r 
C H -

li rrn il 
vå) si 

°* 1 
ut «J 

F * 

C H -
li (jy 

11 vå) si 
°* 1 

ut «J 

F * 

C H - 11 vå) 
li) 

si 
°* 1 

ut «J 

F * 

C H -si 
°* 1 

ut «J 

F * 

C H -

& 

r2\ r2\ 
*• 

= i 

H 
ti 

viL/ 
Vl) 

*• 

= i 

H 
ti 

viL/ 
Vl) 
r* 
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APPENDIX 

> 

MODELLFORSØK FOR BLYINiJSTØPING, 

MED GASSUTBLASING FRA BRENSELSTAVER 
» 



Pr.nr.: 2.08.24 
80.04.11/KUOA'bb 

FORSLAG TIL 

MODELLFORSØK PA BLYINNSTØPING 

AV 

BESTRÅLTE BRENSELSTAVER 

BAKGRUNN 

I KBS-II undersøkes nuligheten for å sluttlagre bestrålte 
brenselstaver uten reprossessering. Brenselelenentene bl i r 
demontert under vann og stavene sat t inn i en "rack" med senter-
rør, perforert bunnplate og to plater som fungerer som avstands-
holdere. Stavene b l i r sat t ned i et hexagonalt mønster. 
Det er plass for 498 BWR- eller 636 PWR-staver. (Geometrisk sett 
er det plass t i l flere PWR-staver, men antallet b l i r begrenset 
på grunn av restvarmebegrensning). Stavene står temmelig t e t t , 
med 2-3 imi avstand. Racket b l i r så løftet opp fra vannbassenget 
og satt inn i en kobber sy linder (370 mm ID, 200 nm veggtykkelse, 
4700 mm utvendig lengde). Sylinderen bl i r transportert t i l inn-
støpningsstasjonen, løftet opp i en vakuumklokke, varnet opp t i l 
400°C og støpt fu l l av bly (smeltepunkt 327°C). Blyet ledes inn 

gjennom senterrøret, som er perforert. Gjennom senterrøret føres 

det også inn e t varneelement som holder blyet flytende i midten 

under nedkjølingen. nytende bly kan mates et ter under nedkjøling. 

Under nedkjølingen b l i r klokken f y l l t med nitrogen som sirkulerer 

i lukket krets gjennom varmevekslere og f i l t e r . Temperaturen 

ful ler t i l 1S0°C i løpet av 48 timer. Like over størkningstempe-

raturen for bly b l i r varmeelementet langsomt trukket ut og tora-

ronmet f y l l t med mere bly . 

FORMAL « D HXCUFORSØK 

Det hersker usikkerbet on hva sca v i l skje hvis en e l l e r flere 

stavcr sprekker under iimstøpningen. Stavene kan ha e t innvendig 

gasstrykk opp t i l 50 bar ved romtemperatur. (20-30 bar pre-

pressure for PWR-staver, pluss f r i sa t t f isjonsgass) . Temperatur

stigning t i l 400°C gir da en trykkstigning t i l 115 bar, med en 
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resulterende.sirkumferensiell spenning på 1000 bar (= 100 MPa 

= 10 kp/mn ) i kapslingsveggen. Dette vil normalt ikke føre 

til noe brudd, men hvis kapslingen er svekket fra før på grunn 

av ikke-gjennomgående sprekker eller liknende, kan trykkøkningen, 

kombinert med mekaniske påkjenninger fra handtering og inn-

støpningen, føre til "blowout". 

Vi vil gjerne få undersøkt hva som skjer når 20 cm gass (plenum 

volum per stav) under 115 bar blir frisatt i et blybad. Det kan 

tenkes at en viss mengde bly blir kastet ut av beholderen, at det 

oppstår hullrom eller liknende. Dette kan ha konsekvenser for: 

- Aktivitetsfrisetting t i l nitrogen-kretsløp 

- Blysøl i støpeklokken 

- Redusert skjerming. 

FORSLAG TIL UTFORMING 

Det foreslås å gjennomføre e t forenklet modellforsøk i målestokk 

1:2 når det gjelder stavdiameter. Lengden og antall staver må 

reduseres ytterl igere for å komme iimenfor rimelige grenser. 

Det foreslås 1 m lengde og et 30°-utsnitt av gitteret (1/12 av det 

totale g i t t ere t , dvs . , ca. 50 staver) . Resten fy l les ut av en 

fortrengningskloss. 

For A simulere utblåsning kan e t av rørene erstattes av et ut-

blåsningsrør sos er koblet t i l et gassreservoir ned egnet volum 

og trykk. Mellom røret og reservoir s i t t e r en strupeventil (for 

å regulere utblisnings-hastigheten) og en avstengniflgsventil. 

Det er satt inn en bolt i utblasningsrøret for i redusere inn

vendig volum og for a simulere brenselsøyle. Det lages flere 

utblasningSTør med ipninger av forskje l l ig s tørrelse , form og 

aks ie l l posisjon. Apningene a i vare lukket aed en slags burst-

aeabran som kan motstå utvendig blytrykk (1 a bly gir 1,4 bar 

hydrostatisk trykk), men som gir e t ter når innvendig gasstrykk 

b l i r satt pl (100 bar). Det kan ogsi tenkes at man har et inn

vendig forskyvbart stempel son kan lukke/apne nul let . 
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Øvre 
gitterplate 

Rørsats 
(50 rør med 6 ram 0 

OD, 1 nm gap} o 

Nedre 
gitterplate 

Perforert fyllrfir, "v- 3D mm OD 

•Perforert topplate 

Fortrengningskloss 

Støpesylinder 

Perforert bunnplatc 

Fortrengningskloss 



1 . 4. FORSLAG TIL GJENNOMFØRING 

Hele støpeformen med innsats varmes opp til 400°C i ovn. Den tas 

ut av ovnen og støpes full med bly gjennom senterrøret. 

(Det trenges ca. 2 liter = 23 kg bly, p = 11,34 g/cm ). Utenfor 

ovnen vil størkningen skje utenifra og innover. Noen av rørene 

inneholder terraokopler og ved et bestemt stadium av nedkjølingen 

slippes gassen ut. 

Bestrålte brenselstaver vil bli defekte i områder av høy belastning 

(W/cm) i reaktoren, dvs., nedre og øvre ZOt av aktiv lengde pr 

mindre sannsynlige defekt-områder. Hvis defekten oppstår midt på 

( staven, må gassen fra plenum strømme forbi 180 cm brenselsøyle. 

Dette vil redusere utstrøraningshastigheten vesentlig og bør 

simuleres ved struping mellom gassrtservoir og utblåsningspinne. 

5. EVALUERING 

Under utblåsningen bør blyoverflaten observeres, eventuell sprut 

• rogistreres (veies). Det ferdige støpet bør undersøkes ned hen-

blikk pi blvtap (veiing) og poreforekonster (X-ray eller kobalt-

radiografi). 
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1 INNLEDNING 

Scandpower vurderer en svensk metode vedrørende mulighetene 

av å støpe bestrålte brenselsstaver inn i bly. Instituttet 

er av Scandpower bedt om å gjøre noen enkle forundersøkelser 

for å få en idé om hva som kan skje dersom man skulle få en 

"fission-gass burst" fra en stav ut i flytende bly. 

2 APPARATUR 

Det er gjort tre forsøk i en apparatur som er kort beskrevet 

nedenfor. Hoveddelene i apparaturen er: 

Et kar (digel) av syrefast stil med innvendig mil 

100 x 4 cm 0. 

Et rør (brenselsstav) med innvendig mil 100 x 1 cm 0. 

Et hull 1 mm 0 er boret 1 nedre ende. 

En beholder med gass (som skal forestille plenum i en 

brenselsstav) av et volum pi 20 cm med to avstengningsventiler. 

En flaske med nitrogen med manometer. 

En sveisebrenner som ble brukt til oppvarming av blyet. 

Se forøvrig figurene 1, 2 og 3 som viser forsøksoppstlllingene 
for forsøkene nr. 1, 2 og 3. 

3 FORSØKENE 

3.1 Forsøk 1. 

Blyet ble vannat opp til ca. 350 °C. Gaaa bla koplet til staven 

slik at dat sivet litt gasa ut av tasthullat <<S bar milt pi 

flaskamanosiaterat), *• fig. 1. Staven bla forsøkt satt nad 1 

blybadat. Detta ble gitt opp da blyspruten bla for sterk 

ai snart tasthullat kom under blyoverflaten. 

FlaakaventIlene ble stengt og staven stukkat helt nad 1 karet, 

•Ilk at høydeforskjellen iMlloa tasthullat og blyoverflaten var 

ca. 90 cm. Ventilen bla ipnet til 8 bar, avlast pi manometeret. 

Detta resulterte 1 at man fikk to atora ntbrudd (bursts) med bly 

•om aprutat opp oa. 15 em over kertanten før man rakk i stenge 

av ventilen. Ca. • kg bly bla pl dan miten kastet ut av karet. 
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3.2 Forsøk 2• 

Under dette forsøket ble plenumbeholderen koplet inn mellom 

flaske 09 kar, se fig. 2. Dessuten ble staven fylt helt opp 

med stålpellets med 9 mm diameter, dvs. gap 0.5 mm. Blyet ble 

forvarmet til ca. 350 °C. Så ble staven stukket helt ned i 

blybadet slik at høydeforskjellen mellom testhullet og bly-

overflaten igjen var 90 cm. Plenumbeholderen ble fylt med 

nitrogengass til et trykk på 12 bar, dvs. et plenumekvivalent 

20 cm - 12 bar. Gassflasken ble stengt av slik at bare gassen 

i beholderen var tilgjengelig for forsøket. Apnet så langsomt 

ventilen (måleventil) mellom plenumbeholderen og staven. Etter 

ca. 15 sek. fosset det bly ut over kanten av karet. 

Dette forsøket ble gjentatt og demonstrert for Nielsen fra 

Scandpower: Plenumbeholderen var denne gangen fylt til et trykk 

pa 30 bar. Hendelsesforløpet ble det samme. Ca. 5 kg bly ble 

trykket over karkanten før en rakk £ stenge av ventilen. Det 

var da fremdeles noe gass igjen i beholderen. 

Arsaken til at det er et tidslnterval (forsinknlng) fra ventilen 

åpnes til blyutblaalngen er: Gassen ma først strømme gjennom 

staven, fylt med pellets, dernest trykke ut av staven bly som er 

sivet inn, samle seg opp til en stor gassboble, ser det ut til, 

som til slutt trykkar en søyle av bly tozan seg og ut over kanten 

av karet. 

3.3 Forsøk 3. 

En trakt 25 ost høy 09 25 ca 1 øvre diameter ble pisvclset kanten 
av karet. Dette for a forsøke i fl blyet til 1 renne tilbake i 

karet etter utblåsing, se fly. 3. 

Plenumbeholderen ble fylt til et gasstrykk pt 50 bar*. Prosedyren 

fra forsøk nr. 2 ble aå gjentatt. Reaksjonen bla den sa—i. 

Blyet ble løftet, opp til kanten av trakten før det meste av det 
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rant tilbake til karet. Resten størknet på traktflaten. Dette 
er vist på foto nr. 1 hvor trakten sees ovenfra. Foto nr. 2 
viser hele apparaturen slik den ble brukt. 

4 SAMMENDRAG 

Forsøkene som er beskrevet, ble med forholdsvis provisorisk 

utstyr utført på enklest mulig vis. Hensikten var å få en idé 

om hvilke problemer man vil kunne møte dersom en fisjonsgass-

lekkasje skulle oppstå under lnnstøping av bestrålte brensels-

staver i bly. 

Man kunne f.eks. ha ventet at gassen ville sive igjennom blyet 

som mindre gassblærer. Det viste seg imidlertid at under de 

fysiske forhold forsøkene ble gjort under, dannet gassen heller 

store blærer som skjøv en blysøyle foran seg og ut av karet. 

Den store trakten som under forsøk nr. 3 var pisveiset karkanten, 

hindret blyet i a bil blåst helt ut, slik at mesteparten strømmet 

tilbake til karet. 

5 VIDERE ARBEID 

Forsøkene er a betrakte som veiledende forsøk for senere mer 

eksakt* eksperimenter m d innsamling av data. Dersom dette 

skulle bil aktuelt, har man flare variable: 

Trykket 1 tustgassbeholderen kan økes suksessivt til 120 bar 

som «r st sannsynlig trykk 1 en stav ved 400 °C. 

Gapet mellom pallet 09 stav <kapsllng> kan variere». Det 

samme kan heydaforskjallen mellom hull (sprakk) og blyoverflata. 

Større «Ilar mindre språkkar allar hull 1 stavan kan innpode». 

Strømningshastlghetan Igjennom stavan kan males og registrere». 

Tverrsnittet av blyaøylan kan gjøras mindre. Dette kan f.aks. 

oppnaaa ved A gjøre forsøket med an bundi* pi syv stavar 

lstedanfor an. 



t 

-© 

-© 

—© 

. s ~ — ^ 
Fig. 1. Innstøping av brenselsstaver 1 bly. 

Brenselsstav, 100 cm x 1.2 cm x 1 era 

Blybad 

Kar, 100 en x 4.3 cm x i cm 

Testhull, 1 mm 0 

ReduXejonaventil med manometer 

Nl trogenf 1<> ake 



Fig. 2. Innstøplng av brenselselementer 1 bly. 

8. Plenumbeholder, 20 cm 
9. Ventiler 

Se forøvrig fig. nr. 1. 

Innataping av branaalaatavar 1 bly. 

7. Trakt, hayda 25 em, øvxm dlaa. 25 
Sa foravrig fig. 1 og 2. 



^•^•«sstæiast^!. 

Foto nr. 1. 

Viser trakten aett ovenfra. Noe av blyet har etter 
utbruddet størknot pl traktflaten. 



Foto nr. 2. Apparatur 

1. Rørforbindelae til brenaelBatav 

2. Blysøl, etter utblåsing 

3. Kar (digel) 

5. Radukajonaventll med manometer 

6. Nitrogenflaake 

7. Trakt 

8. Plenuabeholder 

9. Ventiler 

Kfr. 04a! figurane ar. 1-3. 

Svelaabrenneren aom bla brukt til oppvarmingen, 

•r utanfor bildet. 


