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r
HUVUDINNEHÅLL

I rapporten redogöres för en metod att använda freon
som testgas vid läckagemätningar i kolfiltersystem i
kärnkraftverk och skyddsrum, vilka har till uppgift
att avskilja radioaktiv jod.

Rapporten omfattar,utöver något om tidigare erfarenheter
•ed Freon 112, redovisning av doseringsexperiment, förslag
till provtagningsnetod och exempel på detekteringskänslig-
het för freon i luft.

Arbetet avslutas med ett förslag till en komplett utrust-
ning för mätning av läckage i filteranläggningaT.
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1 INLEDNING

Den metod som f n invänds för provning av kolfilterinstalla-

tioner i kärnkraftverk baserar sig på dosering av radioaktiv

metyljodid och provtagning före och efter kolfiltren.

Metoden kan sägas vara väl utvecklad och ger god mätnog-

grannhet. En av fördelarna med metoden är att man testar

med den substans som kolen i filtren är avsedda för.

De filter som provas på detta sätt hör till avgassystemen

för kokarreaktorer och hjälpventilationen för kokarreaktorer

där eventuell kontaminerad luft från reaktorbyggnaden skall

kunna renas. Gemensamt för dessa är att de mynnar ut i skorstenen.

För att trygga luftförsörjningen för den personal som befinner

sig i kontrollrum och skyddsrum har stationerna separata renings-

system för tilluften till dessa utrymmen. Eftersom inblåsning

sker i byggnaden är c>et olämpligt â t genomföra tester med

radioaktiv jod.

För kontroll och mätning av läckage i reningssystem med kol-

filter, där radioaktiv jod är olämplig, är det önskvärt att

använda ett något mindre toxiskt testmedium, t ex freongas.

2 -MÅLSÄTTNING

Föreliggande arbete avser att närmare vindersöka möjligheterna

för användning av en kompletterande metod för mätning av

läckage genom kolfiltersystem.

Förutsättningen har varit att bygga vidare pA erfarenheter

som gjorts i utlandet där läckagemätninpar utförts med

freon /!/.
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Följande är av vikt för bedömning av ett testmediums använd-

barhet:

- mediets egenskaper

lämplig doseringsteknik

provtagningsteknik

- analysmetoden

- metodens tillförlitlighet

praktisk användbarhet i fält.

Ytterligare ett krav som bör ställas på en mätmetod för

fältbruk är att den medger en enkel och robust mätutrustning.

3 KOLFILTERSYSTEM, ALLMÄNT

De i Sverige vanligast förekommande systemen för avskiljning

av radioaktiv jod består av ett antal parallellkopplade

filter, vart och.ett med er. luftbehandlingskapacitet på

300-700 m3/h.

Filtren som ofta är kombinerade partikel- och jodfilter är

monterade i separata hållare, se figur 1.

Vid avgasrening frnn processer arbetar filtersystemen med

undertryck relativt omgivningen, medan rening av tilluft

för t ex skyddsrum eller utrymmen för driftpersonal arbetar

med övertryck. Antalet parallellkopplade filter i ett

system eller en filterbank uppgår i allmänhet till 3-6 st,
3

vilket motsvarar ett luftflöde på 1000-4000 m /h.

4

4.1

EGENSKAPER OCH ANALYSMETOD FÖR FREON

Egenskaper

Freon 112 har kemiska formeln C^Cl.F^. Ämnets kokpunkt ligger

vid ca 90 C och har ett ångtryck på ca 5,3 kPa vid rums-

temperatur. Av figur 2 framgår dess hait i mättad gasfas

nom funktion av Temperaturen.
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Vid rumstemperatur är halten vid mättning ca 500 mg/1 luft.

Det är alltså möjligt att dosera denna freonmängd per liter

luft vid rumstemperatur med liten risk för kondensation.

4.2 Analvs

r
Då klor och även fluor har stor affinitet till elektroner

kan mycket små mängder analyseras i gaskromatograf med

electron capture-detektor (ECD). Pä marknaden finns ett

flertal fabrikat av dessa med ECD. De tidigaste ECD hade

tritium ( 11) som strönkälla medan dagens moderna har
JNi. Den viktigaste skillnaden är ett betydligt större

limaritetsomr.iGe for M .

5 TID1CARE ERFARENHETER AV F2E0NMET0DEN

Fireon-112 metoden för test av kolfilter togs fram av

D R Muhlbaier vid Savannah River Laboratory i slutet av 1960-

talet /2/. En modifierad form av denna metod användes av

Mazzini et al i Italien i början av 1970-talet /3/.

Följande är en kort beskrivning av deras erfarenheter. Den

del av freonet som ej läcker genom filtret adsorberas full-

ständigt. Desorption av frson påbörjas omedelbart och ökar

med tiden. Man gör därför flera analyser med några minuters

mellanrum. En kurva över effektiviteten som funktion av tiden

visar då en .sjunkande tendens. För att beräkna filtersystemets

verkliga läckage extrapoleras den tillbaka till tiden för dose-

ringens början. Muhlbaier har skisserat vilka kriterier som

erfordras för att kunna giira denna beräkning i figur 3.

Vid dosering har Muhlbaier freonet i flytande form i en upp-

värmd trycktank. Tryckmedium är kvävgas. Från trycktanken till

luftkanalen leder ett tunnväggigt rostfritt rör.

Detta rör ar motstandsuppvärmt för att förhindra kc.idensation
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och är elektriskt isolerat från både trycktank och luftkanal.

Med kvävetrycket drivs freonet i gasform till luftkanalen.

Provtagning och analys före och efter filtret sker med en

pump som suger luften via var sin gaskromatograf med EC-

detektorer. Muhlbaiers EC-detektor var av tritiumtyp och

har ett begränsat liniaritetsområde. För att uppnå ungefär

samma koncentrationsområde späder han provluften från för-

filtret med rumsluften. Detta sker med ett rotametersystem.

M Mazzini et al har 1971 imdifierat Muhlbaiers metod något

och testat denna. För att få en jämn dosering har man laddat

en laboratoriekylare i glas med ca 100 g freon. I manteln

på kylaren cirkuleras tempererat vatten. Man låter sedan en

luftström föra med sig freonet som finns i gasfasen över

det fasta freonet. Mazzini uppger att han får en konstant

dosering tills mellan 1/5 och 1/4 av freonet är kvar.

Enligt Mazzini kan man med en konstant och känd dosering

utesluta en gaskromatograf och endast mäta halten freon

efter filtret.

6 UTFÖRDA EXPERIMENT

Vi har studerat detaljer sr metoden genom experiment med

dosering och analys.

6.1 Dosering

För att undvika komplicerade doseringsmetoder med uppvärmning

av freon, konstanthållning av temperatur och risk för kon-

densation i tillförselledningarna har försök utförts dnr

freon i fast form förangas i en luftström vid rumstemperatur.

Första försöket genomfördes med ca 1 g krossad Freon 11.2

i ett ca 1A cm långt rör. Luftflödet var ca 10 l/min.

Vägning av röret utfördes var 30e sekund. Doserad mängd

framg.'r av tabell I,
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Detta försök visar att freon förångas tillräckligt snabbt

för .itt man borde kunna dosera luft mättad med freon och

därmed med konstant halt vid runstemperatur.

Några försök genomfördes sedan med större freonbädd, ca 10 g

och lägre luftflöde, ca 1 l/min. För att minska de fel som

kan uppstå om doseringen avbrytes för vägning av freonbädden,

ökades tiden mellan varje vägning till 2 min. Resultat av ett

sådant försök framgår av tabell 2 och figur 4.

Detta försök visar en jämn dosering som cock är något sjun-

kande med tiden. Vid test analyserades luften med några

minuters mellanrum både före och efter filtret. Man kan då

beräkna halten vid varje tidpunkt.

6.2 Analvs

En bestämning av detekteringsgräns gjordes med tillgängligt

analysinstrument, en Varian 3700 gaskromatograf med ECD.

Kolonnen var 50 m med 0.3 mn inre diameter och vätskefas SE 54.

En Lösning av Freon 112 i n-hexan höll efter utspädning halten

0.05 ppm. Av denna lösning injicerades 1 ul i gaskromatografen,

vilket motsvarar 50 pg Freon 112. Retentionstiden blev 2.78 min

och skrivarutslaget, enligt figur 5, 85 mm. Skrivarutslaget

motsvarar ca 0.3 mV. Minsta detekteringsmängd blir då ca 10 pg.

7 IN SITU-TEST AV KOLFILTERBANKAR

7.1 Dosering till stora luftflöden

Detekteringsgränsen för freon i luft oah avskiljningsgraden

i ett väl funderande kolfiltersystem blir dimensionerande

för doseringsanordningen kapacitet.

För .skyddsrumsfilter och för kontroll rums f i ltreii i kärn-

kraftverk är de högsta kraven på avskiliningsgraden 99.9 t för

elementär jod och metyljodid.
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Detekteringsgränsen beräknas enligt ovan till 10 pg. Om prov-

volyweii ar I nil krävs för en filterbank med flödet 3600 m /h

minimum 0,6 g Freon 112 per minut vilket motsvarar 10 a»g/m

uppströms filtersystemet.

För att uppnå ert konstant dosering med förnngninp, av Freon 112

krävs en mängd och yta som medger mättning av bärargasen

under hela doseringstiden.

Som framgår av försöken kan enligt figur 4 mellan 0,35 och

0,5 g/min doseras med en bädd på ca 10 g.

En två ä tre cånger större bädd med krossad freon bör räcka

för konstant dosering under några minuter.

Av praktiska skäl föredrar man sa.inolikt en något över-

dimensionerad bädd, 100-200 g i en behållare som lätt kan

demonteras och förvaras i kylskåp ell3r i en termos-

flaska under transport.

Förångningstakten bör med lätthet kunna hållas konstant

och dimensioneras av bärargasen. För att minska risken

för '.condensation i tillförselledningarna kan en utspäd-

ning ske nedströms freonbehållaren.

7.2 Provtagning och analys

Provtagningen i ventilationskanalen bör ske med korslagda

flerhålssonder, se figur 7. På detta sätt kompenseras till

en del en ofullständig omblandning av ^estmediet.

Störningar i form av krökar, spjäll och liknande mellan

doseringspunkt och första prov.agningssektionen är en för-

del. En noggrann provtagning före filtren i en filterbank

kan eventuellt b!i överflödig, om doseringen visar sig

vara väl kontrollerad och om avståndet till filtret är

tillräckligt stort.
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Analysmetoden som beskrivites i 6.2 kan utan modifiering

appliceras pa fullskaliga tester av kolfilterinstallationer.

Val av instrumenttyp och känslighet kan diskuteras. Även här

gäller kravet pä tillförlitlighet och robust konstruktion.

r
3 SLUTOMDÖME

De experiment som utförts, beräkningar och genomgång av andras

erfarenheter, visar att man kan testa högeffektiva kolfilter-

system med Freon 112. Metoden bör dock provas ut i fält med

komponenter och utrustning som är anpassade till större anlägg-

ningar.

C
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Tab*11 1

Doserir.gsförsök raed i 8 Freon 112.

Tid $ D-.terad aurtgd g

0 - 3 0 0,573

30 - hO 0,234

60 - 90 0,114

Luftflöde l/sin

to

S

10

Tabell 2

Doserings försök -ned 10 g freonbädd, biiddlån^d 120 sm
och diaciecer 15 E « .

Tid rain Doserac: manad S

0
2

h

8

lö

12

14

1,013

0,885

0,371

0,762

0,752

0,691

0,695

Lufthastighet
1/nin

1.1

1,2

1.1

1.2
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Fig. 2. Freonkoncentration vid mättninqstryck
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Adsorptions
effektivitet

100.00

r

99,95

99,90

99,85

acceptabel

l
1 2 3 4 5

Tid, min

Fig. 3. Acceptabla och oacceptabla F112 tester
eniigtJJ)
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Ooserad
mängd
g/min

0,6

0,5

0>

0.3

0,2

0.1

I I I I I I l 1 i I i i l
10

Tid, min

Fig. 4. Doserad mängd som funktion av tiden



Fig. 5. Gaskromatogram. 50 pq Freon 112.
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Bärgas

Prov
Voi

Prov 2

Provi Vent Prov 1 Vent

Fig. 6. Ventilsystem

Vi 4- portsventil
V2 6- portsventil
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Provtaqninqsarrangemang

Ventilations-
kanal
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GC = Gaskromatograf
R s Rotameter
V = Ventil
P = Pump

Fig. 7 Princip för in-situtest av kolfilterbank
med Freon 112
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