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SSI-projekt P 35&86 - Högsta Jianterbara aktivitetsnivåer i 
qyffpllggnlaggningPTi efter gtt fcränsleskada 

En studie har gjorts av hur pöga aktivitetsnivåer som kan han
teras i en avfallsanläggning vid omhändertagandet av det 
radioaktiva avfallet efter en bränsleskada. I de två fall som har 
behandlats är volymen förorenat vatten mycket olika, medan 
aktivitetsfrigörelsen är ungefär densamma och av sådan om
fattning att den för de ur avfallssynpunkt mest intressanta 
nukliderna är ca 0,1 % av hÄrdinventariet. De två hypotetiska 
primärhändelser som har a^t#gits förorsaka bränsleskadorna 
är en blockerad kylkanal ocb ett inre rörbrott (LOCA). 

För de båda haverifallen hat7 ABB Atom tidigare på uppdrag av 
SSI uppskattat den totala ^ersonaldosen för omhändertagan
det av det uppkomna radioaktiva avfallet (referens 2). Som refe
rensreaktorer har därvid atfv^nts Forsmark 3 (blockerad kyl
kanal) och Ringhals 1 (inre rörbrott). Underlaget till den nu 
presenterade studien är hä f t a t från denna dosuppskattning 
och studiens resultat gälletf cjärfbr i allmänhet endast dessa 
avfallsanläggningar. 

Studien har visat att det fi^ng några allmänna begränsningar 
och svagheter i de undersökta anläggningarna som innebär 
problem vid omhändertagandet det nämnda avfallet. 

De högsta hanterbara aktivitetsnivåerna for jonbytarmassor 
begränsas i dag egentligen tfite av driftåtgärder, funktionsstör
ningar eller dylikt utan av tfiöjlig stråldos till den solidifierade 
massan och tillåten ytdosr^t på avfallskollit. Möjligheten att 
höja dessa gränser bör utredas. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 
ABB Atom har på uppdrag av SKI och inom ramen för det 
nordiska samarbetet på kärnsäkerhetsområdet genomfört en 
studie avseende omhändertagandet av radioaktivt avfall efter 
en bränsleskada (1). I de två fall som behandlats ä r volymen 
förorenat vatten mycket olika, medan aktivitetsfrigörelsen är 
ungefär densamma och av sådan omfattning a t t aktivitetsfri
görelsen för de ur avfallssynpunkt mest in t ressanta nukli-
derna är ca 0,1 % av härdinventariet . De två hypotetiska 
primärhändelser som har antagits förorsaka bränsleskadorna 
är en blockerad kylkanal och ett inre rörbrott (LOCA). 

För de båda haverifallen har ABB Atom senare på uppdrag av 
SSI uppskattat den totala personaldosen för omhändertagan
det av det uppkomna radioaktiva avfallet (2). Som referens
reaktorer har därvid använts Forsmark 3 och Ringhals 1. 

| | | Det finns i de olika avfallsanläggningarna flera kapacitetsned-
Ll| sättande begränsningar för hur höga aktivitetsnivåer man kan 
i|l arbeta med. Så begränsas t ex solidifieringssystemets kapacitet 
ifl (aktivitetsmängd per dygn) för närvarande av aktivitetsmäng-
i | | den per avfallskolli och avfallstankars placering begränsar de 
ill aktiviteter som kan tillföras tankarna. 

S 3 

Syftet med studien är at t identifiera de begränsande faktorer 
1 | som finns vid hantering av avfall i de studerade avfallsan-
| | läggningarna samt rekommendera möjliga åtgärder a t t öka 
J kapaciteten. Studien kommer därmed även at t svara på frågan 

om hur höga källstyrkor som respektive anläggning förmår at t 
ta hand om. 

1.2 Förutsät tningar 
Underlag beträffande drift, service och reparationer av avfalls
systemen har till en väsentlig del inhämtats från den tidigare 
nämnda utredningen gällande personaldoser (2), som har ut
förts i anslutning till den föreliggande studien. Det innebär a t t 
s tudiens resul ta t i a l lmänhet endast gäller de båda av
fallsanläggningarna i Ringhals 1 (fallet inre rörbrott) och i 
Forsmark 3 (fallet blockerad kylkanal). 

I övrigt gäller samma förutsättningar beträffande aktivitetens 
frigörelse och sammansät tning som i de tidigare studierna, 
dvs källstyrkorna i referens 2 har använts som utgångsvärden 
även i denna utredning. Studiens resultat är därför begrän
sade till bränsleskador av inte alltför stor omfattning. 
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2 OMFATTNING 

2.1 Processteg 

2.2 Händelser 

Projektet omfattar hanteringen av vätskeformigt avfall, dvs 
frigjord aktivitet fördelad på en viss volym vat ten och jon-
bytarmassor, från ankomsten till avfallsanläggningen till och 
med transporten till slutförvaret. Hanteringen kan delas in i 
följande processteg: 

- mottagning och lagring av avfallet innan behandling eller 
utsläpp påbörjas 

- behandling av avfallet i syfte a t t överföra det till en form 
lämplig för utsläpp eller solidifiering 

- solidifiering i syfte at t ge avfallet egenskaper lämpliga för 
transporter och slutförvaring 

- hantering av avfallskollina och transport till slutförvaring 

För driften av avfallsanläggningen beaktas följande händelser: 

normal drift 

Normal drift av avfallsanläggningen omfattar operationer som 
utföres av driftpersonal och som styrs utav driftinstruktioner. 

service och underhåll 

Service i anläggningen omfattar planerade periodiska åtgär
der som utföres av underhållspersonal. 

funktionsstörningar 

Med funktionsstörning avses en situation då begärd funktion 
uteblir eller pågående funktion upphör. Dessa störningar ger 
på kort sikt ej upphov till aktivitetsfrigörelse. 

haverier 

Haverier, såsom brott på tryck- eller lastbärande delar, kan ge 
upphov till aktivitetsfrigörelse som kräver omedelbara åtgär
der. 

ASEA BHOWN BOVERI 
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3 BEGRÄNSNINGAR OCH RANDVILLKOR 

Vid hanteringen av avfallet finns begränsningar i syfte at t be
gränsa individ- och kollektivdos både på kort och på lång sikt. 
Exempelvis måste begränsning beträffande högsta årliga indi
viddos beaktas. Dessutom måste bestämmelser beträffande 
dosrater på transportbehållare, ytdcsrat på enskilda avfallskol
lin samt specifik aktivitet hos dess innehåll beaktas . Även 
strålningspåverkan på jonbytarmassa, solidifieringsmatris 
och konstruktionsmaterial blir begränsande för hanteringen. 

Händelserna vid ovanstående processteg har prövats mot föl
jande kriterier: 

3.1 Högsta årliga individdos 
SSIs nya föreskrifter om dosgränser (SSI FS 1989:1) innebär i 
praktiken a t t individens medeldos begränsas till högst 15 mSv 
per år. Detta värde kan härledas från gränsvärdena för högsta 
ackumulerade dos (effektiv dosekvivalent) vid 30 års ålder och 
efter arbetslivets slut vid 65 års ålder. För jämförelse kan näm
nas at t motsvarande gränsvärde enligt ICRPs nya rekommen
dationer (9) är 20 mSv per år, beräknat som medelvärde Över 
bestämda tidsperioder om 5 år. Dock gäller enligt både SSI och 
ICRP för enstaka år fortfarande den gamla gränsen på 50 
mSv. 

Då studien i huvudsak behandlar endast planerade arbeten 
kan det vara lämpligt a t t här använda värdet 10 mSv per år. 
Vid normala driftrutiner och en arbetstid på t.ex 1000 h per år 
ger en medeldosrat på 0,01 mSv/h årsdosen 10 mSv. 

3.2 Begränsat antal kompetent personal 
På kärnkraftverken ser man idag ingen begränsning på vare 
sig driftpersonal eller underhållspersonal. Detta medför a t t 
bestämmelsen för högsta årliga individdos inte kommer at t 
utgöra någon begränsning för avfallshanteringen. 

Vid normal drift klaras reningskampanjen, rent kapacitets-
mässigt, med I-skift medan solidifieringen kräver 2-skift. I 
båda fallen skulle det räcka med en eller två personer per skift. 
I referens 2 har antagits at t det är en person per skift. 

Efter ett haveri förutsattes dessutom at t vissa kontroller och 
manövrar utföres med längre intervall pga den förhöjda strål
ningsnivån. 

JklftHl 
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3.3 Kollektivdos för den normala driften 
Den kollektivdos som personalen får vid omhändertagandet av 
det radioaktiva avfallet efter den antagna bränsleskadan bör på 
något sätt begränsas. Det är visserligen enligt föregående av
snitt inte någon brist på kompetent personal, men erforderlig 
personalstyrka för normal drift av anläggningen och begräns
ningen av årlig individdos ger anledning till a t t begränsa även 
den kollektiva dosen. 

I studien ha r antagits a t t normala driftåtgärder för omhäder-
tagandet av det uppkomna avfallet får ge högst 20 mmanSv. 
Detta förutsätter som ett minimum a t t anläggningen körs i 
1-skift med två personer per skift eller 2-skift med en person 
per skift. Med fler skift och/eller fler personer per skift blir 
givetvis medeldosen per individ lägre. 

3.4 Högsta dosrat i vissa utrymmen 
Någon egentlig begränsning Siv strålningsnivån i de utrym
men där personalen måste göra kortvariga insatser finns inte. 
Det väsentliga ä r inte dosraten u tan dosen, för vilken gräns
värden finns. För projektet har dock följande riktlinjer för 
högsta dosrat använts: 

• Längre insatser, max ca 30 min, max 10 mSv/h 
• Kortare insatser, max 3 min, max 100 mSv/h 
• Mycket korta insatser, max 15 sek, max 1 Sv/h. 

De givna gränsvärdena gäller egentligen inte för den normala 
driften, för vilken en begränsning av kollektivdosen har gjorts i 
föregående avsnitt . De avser snarare icke rutinmässiga, dvs 
oplanerade, åtgärder. 

Ibland är det lämpligt a t t begränsa dosraten även för andra än 
kortvariga insatser. Detta gäller främst vid följande fall med 
anknytning till den normala driften: 

• Längre, ofta mer eller mindre kontinuerlig, vistelse i 
utrymmen med strålningsklass 1, max 0,01 mSv/h 

• Kortare, ibland ofta upprepade, besök i utrymmen med 
strålningsklass 2, max 0,2 mSv/h 

3.5 Högsta persondos för enskild åtgärd 
Någon särskild gräns för enskilda åtgärder finns inte. För 
mycket osannolika driftstörningar kan dock högre individoser 
på 30 till 40 mSv diskuteras. 

J& II i l 
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3.6 Högsta dosrat på okontrollerat område 
Gränsen för strålningsnivån på okontrollerat område samt vid 
tex tankar stående fritt utanför avfallsanläggningen är 0,0075 
mSv/h. Detta förutsätter a t t vistelsetiden på det aktuella om
rådet kan begränsas till 30 % av årsarbetstiden, vilket bör vara 
möjligt i de undersökta fallen. Värdet gäller på lämpligt av
stånd, vilket kan åstadkommas med repavspärrning eller mot
svarande, och bakom strål skärm, om sådan är möjlig at t an
ordna. 

3.7 Materialpåverkan genom joniserande strålning 

Organiska jonbytarmassor 

Den integrerade dosen till organiska jonbytarmassor bör 
begränsas till 1 MGy för a t t undvika svårigheter med tömning 
av massan eller bildning av radiolysgaser (3,4). Referens 5 
anger t ex at t gångtiden för jonbytare måste anpassas till ett 
maximalt aktivitetsinnehåll på ca 50 TBq/m3 då jonbytarmas
san inte skall solidifieras. 

Vid solidifiering spädes jonbytarmassan ut, varvid de enskilda 
jonbytarkornen skärmas av matrismaterialet . Jonbytarmas
san kan därmed belastas med et t högre aktivitetsinnehåll 
innan den förestående solidifieringen. 

Solidifierade organiska jonbytarmassor 

För cementsolidifierade jonbytarmassor visar undersökningar 
a t t det uppstår allvarliga problem med gasbildning i den soli
difierade massan vid en integrerad dos på 10 MGy (6). Själva 
cementen tål en integrerad dos på upp till 2000 MGy (7). 

För matrismaterial såsom bitumen gäller en maximal absor
berad dos på 2 MGy. Aktivitetsinnehållet på bitumeniserade 
jonbytarmassor bör inte överstiga 20 TBq/m3 (8). I Forsmark 3 
där såväl bitumen- som cementsolidifiering används, har jon
bytarmassan som högst ett aktivitetsinnehåll på 1 GBq/kg mot
svarande ca 1 TBq/m3 fuktig massa vid bitumensolidifiering. 
Vid högre aktivitetsinnehåll används cementsystemet. 

Vid solidifiering av jonbytarmassor med ett aktivitetsinnehåll 
högre än 1 TBq/m3 bör således cement användas som matris
material. Som avfallsbehållare kan användas betongkokiller, 
med 10 eller 25 cm väggtjocklek för a t t begränsa ytdosraten, 
eller 1700 1 plåtkokiller. Kokillernas aktivitetsinnehåll förut-

Ål I I I I 
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sät ts i denna studie vara begränsad av den maximalt tillåtna 
in tegrerade dosen till den solidifierade jonbytarmassan . 
Denna dosgräns sättes här konservativt till 1 MGy. 

Nedan angivna doser till jonbytarmassan och ytdosrater på 
avfallsbehållarna har beräknats med antagandet a t t akti
viteten vid solidifieringen består av ungefär 50 % vardera av 
Cs-134 och Cs-137. För samma totala aktivitetsinnehåll ökar 
dosen och minskar ytdosraten när andelen Cs-137 ökar. 

BCS-systemet 
BCS-systemet (Basic Cement Solidification), som används i 
Ringhals 1, innebär a t t jonbytarmassan inte torkas. Beräk
ningar för en betongkokill med väggtjockleken 25 cm visar a t t 
en dos på 1 MGy erhålles för ett totalt aktivitetsinnehåll på ca 6 
TBq, som ger en ytdosrat på ca 35 mSv/h. 

Aktivitetsinnehållet i sedimenterad kornformig jonbytarmas
sa, som ha r en torrsubstans-halt (TS-halt) på ca 38%, kan där
med vara så hög som ca 55 TBq/m3. Motsvarande värde tor se
dimenterad pulverformig massa, med en TS-halt på ca 20%, 
blir ca 30 TBq/m3. 

Motsvarande maxdos innebär för en betongkokill med vägg
tjockleken 10 cm ett totalt aktivitetsinnehåll på ca 20 TBq och en 
ytdosrat på ca 500 mSv/h. Aktivitetsinnehållet hos kornformig 
jonbytarmassa blir ca 55 TBq/m3 respektive ca 30 TBq/m3 hos 
pulverformig massa. 

Idag är emellertid såväl 25 som 10 cm betongkokiller licen-
sierade för endast 30 mSv/h, vilket för BCS motsvarar ett totalt 
aktivitetsinnehåll på ca 5,5 TBq respektive ca 1,2 TBq. Den inte
grerade dosen till solidifierad jonbytarmassa uppgår då till ca 
0,9 MGy respektive ca 0,07 MGy. 

För en 17001 plåtkokill innebär BCS-systemet a t t en maxdos till 
jonbytarmassan på 1 MGy ger ett totalt aktivitetsinnehåll på ca 
35 TBq och en ytdosrat på ca 3000 mSv/h. Aktivitetsinnehållet i 
kornformig jonbytarmassa kan därmed vara ca 55 TBq/m3 och 
ca 30 TBq/m3 i pulverformig massa. 

Idag är det ett önskemål at t få använda 500 mSv/h som ytdos
r a t för dessa plåtkokiller i Forsmark 3, vars anläggning ä r 
byggd för at t hantera avfallsbehållare med denna ytdosrat. 
Motsvarande integrerade dos till den solidifierade jonbytar
massan blir ca 0,2 MGy. 

Sk BI m 
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CVRS-systemet 
För CVRS-systemet (Cement Volume Reduction Solidification), 
som används i Forsmark 3 idag, skiljer sig motsvarande vär
den på integrerad dos, ytdosrat och totalt aktivitetsinnehåll 
inte nämnvärt åt. Däremot måste den specifika aktiviteten hos 
jonbytarmassan begränsas till ca halva värdet jämfört med 
BCS-systemet. Detta pga at t CVRS-systemet omfattar e t t vo
lymreduktions steg som medger a t t ca dubbla mängden jon-
bytarmassa kan ingjutas i samma volymsenhet. 

BVRS-systemet 
BVRS-systemet (Bitumen Volume Reduction Solidification) 
används i Forsmark 3. Dosuppskattningen i referens 2 för jon-
bytarmassor gäller för denna metod och ingjutning i 2001 stan
dardfat. För ett sådant fat visar beräkningar a t t dosen 1 MGy 
erhålles för ett totalt aktivitetsinnehåll på ca 2,2 TBq och mot
svarande ytdosrat blir ca 3000 mSv/h. När bitumen används 
måste massan först torkas men motsvarande aktivitetsinne
håll i fuktig kornformig jonbytarmassa är ca 6,5 TBq/m3 och i 
fuktig pulverformig massa ca 3,5 TBq/m3. 

Med en högsta ytdosrat på 500 mSv/h (samma som ovan för 
plåtkokiller) blir aktivitetsinnehållet endast ca 0,4 TBq och 
motsvarande dos ca 0,2 MGy. 

Maximalt aktivitetsinnehåll 
Med BCS-systemet erhålles den högsta aktivitetskocentra-
tionen i jonbytarmassan. För dosgränsen 1 MGy blir den ca 55 
TBq/m3 i den kornformiga och ca 30 TBq/m3 i den pulverfor-
miga, oberoende av om avfallsbehållaren är en tunn- eller 
tjockväggig betongkokill eller en 1700 1 plåtkokill. Motsvarande 
maximala aktivitetsinnehåll i en kokill varierar och är ca 20 
TBq, ca 6 TBq respektive ca 35 TBq svarande mot ytdosraten ca 
500 mSv/h, ca 35 mSv/h respektive ca 3000 mSv/h. Som synes 
ger den tjockväggiga kokillen, dvs den med 25 cm väggtjocklek, 
den lägsta ytdosraten, inte bara absolut utan också i förhållan
de till aktivitetsinnehåll. 

Det har förutsatts i denna studie a t t BCS-systemet också kan 
användas i Forsmark 3 efter en bränsleskada av det allvarliga 
slag som en blockerad kylkanal innebär. 

Indunstarkoncentrat 

Vid ingjutning av indunstarkoncentrat innehållande oorga
niska salter gäller inte begränsningen för materialpåverkan 
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på samma sät t som för organiska jonbytarmassor, eftersom 
oorganiskt material t i l lsammans med cement i stort sett är 
okänsligt för hög strålningsnivå. Aktivitetsinnehållet skulle 
härmed kunna höjas betydligt utan at t avfallsmatrisen påver
kas. Högt aktivitetsinnehåll innebär emellertid ökad risk för 
urlakning av cesium. Ingjutning med tillsats av zeoliter, en 
typ av oorganisk sorbent, har visats motverka denna urlakning 
pga sorbentens förmåga at t binda cesium. 

Cementen i sig tål en integrerad dos på 2000 MGy vilket skulle 
innebära ett totalt aktivitetsinnehåll på ca 9 PBq i en kokill. 
Detta motsvarar en ytdosrat på ca 70 Sv/h och ett aktivitetsinne
håll hos koncentratet på ca 50 PBq/m3, vilket inte är rimliga 
värden vid drift av avfallsanläggningen. 

Här gäller i fortsättningen samma aktivitetsinnehåll per av
fallsbehållare för solidifierat indunstarkoncentrat som för soli-
difierade jonbytarmassor. För den lämpligaste behållaren -
betongkokill med 25 cm väggtjocklek - innebär detta att totalt ca 
6 TBq i kokillen motsvarar ett aktivitetsinnehåll hos koncent
ratet på ca 35 TBq/m3 och en ytdosrat på ca 35 mSv/h. Som 
framgår av det följande avsnittet ä r det dock möjligt i båda 
anläggningarna a t t hantera kokiller med ytdosrater upp till 
100 mSv/h svarande mot koncentrationen 100 TBq/m3. 

3.8 Ytdosrater på avfallskollin vid gällande drifttillstånd i anläggningen 
Avfallsanläggningen i Forsmark 3 är dimensionerad för en 
högsta ytdosrat på 500 mSv/h hos avfallskollin, men något tills
tånd för denna ytdosrat finns inte i dag. Man arbetar med den 
förutsättningen at t 30 mSv/h gäller. 

På Ringhals är ytdosraten i dag begränsad till 30 mSv/h för ce-
mentsolidifierade jonbytarmassor i betongkokiller. Men i sär
skilda fall är 100 mSv/h tillåtet. 

3.9 IAEAs transportbestämmelser 
För transport av radioaktivt material har IAEA utfärdat de
taljerade rekommendationer vilka ligger till grund för de 
svenska bestämmelserna på området. Dessa regler definierar 
ett flertal olika grupper av radioaktivt material , var och en 
med olika uppsät tningar av detaljerade regler och begräns
ningar för hur transporten skall ske. Det är emellertid alltid 
möjligt a t t t ransportera material med iakttagande av trans
portreglerna, eftersom det i princip inte finns några aktivi
tetsgränser för vad som får transporteras i ett kolli av typ B. 
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Det firms emellertid begränsningar på grund av främst stråls-
kärmningsegenskaperna hos emballaget, vilka framgår av 
kolliprototypcertifikatet. Det är således i princip möjligt, även 
om det är mycket dyrt och förenat med stora problem, att 
transportera avfallskollin med mycket högt aktivitetsinnehåll. 
Av dessa skäl har i denna studie inte förutsatts några akti
vitetsbegränsningar motiverade av transportbestämmelserna. 

4 BESTÄMNING AV HÖGSTA HANTERBARA AKTIVITETSNIVÅER 

4.1 Metod för bestämning av maximal specifik aktivitet 
Studien behandlar avfallets omhändertagande efter primär
händelsen blockerad kylkanal i Forsmark 3 och primärhändel
sen inre rörbrott i Ringhals 1. 

I bilaga 1 respektive bilaga 2 har olika åtgärder under normal 
drift, vid service och underhåll samt vid eventuella funktions
störningar studerats. Beträffande normal drift har endast be
aktats de åtgärder och dospunkter som påverkas av den förhöj
da aktiviteten och som har behandlats i referens 2. De specifika 
aktiviteter som har använts vid dosbestämningen i denna refe
rens ligger till grund för bestämningen av maximala specifika 
aktivitetsnivåer i de två bilagorna. 

Kapacitetsmässigt kan reningskampanjen vid denna typ av 
bränsleskada klaras under tvåskift med en eller två personer i 
varje skift. Ur stråldossynpunkt, med hänsyn till eventuella 
funktionsstörningar och haverier, skulle emellertid gränsen 
för högsta årliga individdos, 10 mSv, kunna uppnås redan i 
samband med en enstaka åtgärd. 

För varje medtaget driftfall, åtgärd eller annan händelse 
redovisas därför ett eller två fall. För rutinmässiga åtgärder 
under normal drift har maximal specifik aktivitet (Qmax ) 
beräknats för en högsta dosrat med begränsningen given av 
den antagna maximala kollektivdosen enligt avsnitt 3.3. 

Antalet kompetent personal har inte angetts som någon direkt 
begränsning for drift av avfallsanläggningarna. Qmax har 
därför också beräknats för en högsta dosrat bestämd med hän
syn till uppskattad uppehållstid (se avsnitt 3.4). Även en högsta 
kollektivdos uppskattad på annat sätt har varit bestämmande 
för Qmax- Dessa fall är av störst intresse vid icke rutinmässiga 
åtgärder, dvs störningar av olika slag. 

Ä IIII 
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För vissa dospunkter har en maximal dosrat också bestämts 
med Qmax som begränsande faktor. Här avses de maximala 
aktivitetskoncentrationer som diskuteras i avsnitt 3.7. 

Med det beskrivna förfarandet kan de driftfall eller dospunkter 
identifieras som blir bestämmande för vilka högsta aktivitets
nivåer som är hanterbara, se avsnitt 4.3. 

För tankar har ytterligare ett fall behandlats förutom ovanstå
ende, där varje tank är fylld med en viss volym enligt de förut
sättningar som dosuppskattningen är baserad på. I det till
kommande fallet förutsätts respektive tank vara helt fylld. 
Dessa beräkningar ger underlag för a t t bestämma de olika 
tankarnas kapacitet med avseende på aktivitetsinnehåll. 

Åtgärder för a t t öka den hanterbara aktivitetsnivån 

För a t t öka kapaciteten är följande åtgärder tillämpbara : 

Ändrade driftrutiner 

Då en åtgärd eller manöver föregås av t ex kontroll av ventil
lägen i utrymmen med höga dosrater, kan dessa kontroller i 
vissa fall uteslutas . Vidare kan vissa manövrar utgå eller 
snabbas upp. 

- Tillfälliga strålskärmar 

Som tillfällig strålskärm fungerar t ex en stapel med kokiller, 
tunn- eller tjockväggiga beroende på skärmningskravet. 

Avspärrning 

Områden med onormalt höga dosrater kan spärras av till
fälligt mha rep. Et t exempel på detta ä r områden utomhus. 

Modifiering eller komplettering av utrustning 

Användning av specialverktyg etc. vid manöver av komponen
ter innehållande hög aktivitet. 

Omklassning av utrymme 

Utrymme som personalen normalt har fritt tillträde till kan t 
ex rödklassas (dosrat > 1 mSv/h) och hållas låst. 
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Särskilda tillstånd eller dispenser 

Vid hantering och transporter av avfallskollin kan särskilt 
tillstånd ges för högre ytdosrater på dessa än vad gällande 
tillstånd medger. 

4.3 Högsta hanterbara aktivitetsnivåer 
Vid omhändertagandet av det radioaktiva avfallet efter en 
bränsleskada förekommer detta i ett antal olika former i av
fallsanläggningen, t ex i vattenfas (reaktorvatten eller vatten 
från reaktorinneslutningen) eller bunden i jonbytarmassa. 

I bilagorna 1 och 2 redovisas maximal specifik aktivitet för de 
komponenter som används för a t t ta hand om den överförda 
radioaktiviteten. Varje komponent kan förekomma vid flera 
driftåtgärder eller andra händelser, och för varje sådant fall 
har ett eller flera aktivitetsvärden beräknats som ovan beskri
vits i avsnitt 4.1. Genom at t analysera dessa värden för varje 
komponent och jämföra med motsvarande data för andra kom
ponenter innehållande aktivitet i samma form, kan den kom
ponent identifieras som blir bestämmande för den högsta 
hanterbara aktivitetsnivån i anläggningen samtidigt som detta 
värde erhålles. 

Där så är möjligt har undersökningar gjorts om det går a t t 
höja denna aktivitetsnivå genom någon form av åtgärder, t ex 
de i föregående avsnitt diskuterade. 

I följande två kapitel redovisas högsta hanterbara aktivitets
nivåer för de båda avfallsanläggningarna samt kapaciteten 
hos de avfallstankar som finns där. 

5 OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALLET I FORSMARK 3 

5.1 Högsta hanterbara aktivitetsnivåer 
Efter primärhändelsen blockerad kylkanal förekommer det 
radioaktiva avfallet i följande former i avfallsanläggningen : 

vatten (huvudsakligen reaktorvatten) 

indunstarkoncentrat 

kornformig jonbytarmassa 

pulverformig jonbytarmassa. 
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Beräknade värden på maximal specifik aktivitet redovisas i 
bilaga 1 för de komponenter som ä r aktuella. 

Vatten 

Det är systemdränagetanken 342-TCll som bestämmer högsta 
hanterbara aktivitetsnivån ( HHA ). Passage utanför ytterväg
gen under driftfall III ger 0,34 TBq/m3 om dosraten skall vara 
lägre än 0,0075 mSv/h som ä r gränsvärdet utomhus. Vid dos
uppskattningen (2) ä r aktivitetskoncentrationen initialt 1,8 
TBq/m3 när reaktorvattnet renas (indunstas) och detta ger 0,04 
mSv/h utanför ytterväggen. 

Skärmning utanför ytterväggen, eventuellt i kombination med 
at t området närmast strålskärmen avspärras, gör det möjligt 
a t t ha 4 TBq/m3 i vattnet utan a t t strålningsnivån överstiger 
0,0075 mSv/h. En rad med kokiller med väggtjockleken 10 cm 
ger den erforderliga skärmningen. 

Vid oförändrad läckagerat ger den något mer än fördubblade 
aktivitetsnivån i reaktorvattnet en dosökning på ca 0,01 mSv för 
driftfall I/sekvens 015, vilket saknar betydelse. 

HHA för aktiviteten i vatten blir således 4 TBq/m3. 

Indunstarkoncentrat 

HHA bestäms av lagringstank 342-T56. Passage utanför ytter
väggen under driftfall III till VIII ger 3,5 TBq/m3 om dosrat-
kriteriet utomhus skall vara uppfyllt. Vid dosuppskattningen 
(2) blir aktivitetskoncentrationen högst 46 TBq/m3 när reaktor-
vattnet indunstas och detta ger 0,1 mSv/h utanför ytterväggen. 

Utanför väggen finns en stor tank 735-TC802 med icke aktivt 
vatten. Området bör därför kunna spärras av och möjliggöra 
den högre dosraten utanför väggen, eventuellt i kombination 
med strålskärmning. Med en aktivitetskoncentration hos in-
dunstarkoncentratet på ca 100 TBq/m3 blir dosraten ca 0,2 
mSv/h, som även den bör vara acceptabel med dessa förutsätt
ningar. Den antagna aktivitetskoncentrationen, som är tre 
gånger högre än det värde som ges som kriterium i avsnitt 3.7, 
motsvarar ca 18 TBq i en 25 cm kokill som då får ytdosraten ca 
100 mSv/h. Denna aktivitet och ytdosrat bör emellertid vara 
godtagbara enligt avsnitt 3.7 respektive 3.8. 

För indunstarkoncentrat blir därmed HHA 100 TBq/m3. 
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Kornformigjonbytarmassa 

Om det i avsnitt 3.7 givna gränsvärdet 55 TBq/m3 för korn
massa får överskridas blir en funktionsstörning i ingjutnings
anläggningen bestämmande för HHA. Et t värde på 90 TBq/m3 

har i bilaga 1 ansetts vara acceptabelt vid reparation av felaktig 
omrörare i torken TD1 eller biandaren TD2. 

Med 90 TBq/m3 i en 25 cm kokill blir dosen till massan 65 % 
högre än det antagna gränsvärdet 1 MGy och ytdosraten på 
kokillen ca 55 mSv/h. Beträffande ytdosrat så framgår det av 
avsnitt 3.8 at t kokiller med 100 mSv/h på ytan kan hanteras, 
varför aktivitetskoncentrationen skulle kunna höjas ytterligare 
om en högre dos till massan kan t i l låtas. Ytdosraten 100 
mSv/h erhålles med aktivitetskoncentrationen 165 TBq/m3 . 
Även en så hög koncentration torde kunna godtas vid ovan 
nämnda reparation och innebär en högre individdos (men 
lägre än 10 mSv) eller a t t fler personer delar på arbetet. Även 
strålskyddsåtgärder är tänkbara för at t minska kollektivdosen. 

Slutsatsen av detta resonemang är a t t HHA ligger i intervallet 
55 till 165 TBq/m3 och är beroende av vilken dos till jonb3rtar-
massan som kan tillåtas. 

Pulverformig jonbytarmassa 

Om det i avsnitt 3.7 givna gränsvärdet 30 TBq/m3 för pulver
massa får överskridas blir även här en funktionsstörning i 
ingjutningsanläggningen bestämmande för HHA. Det ovan för 
koramassa angivna acceptabla värdet på 90 TBq/m3 vid repa
ration av felaktig omrörare i torken TD1 eller biandaren TD2 
motsvaras för pulvermassa av 55 TBq/m3. 

För provtagning på jonbytarmassa, driftfall VIII/sekvens 006, 
är den maximala specifika aktivitetsnivån 52 TBq/m3 enligt 
bilaga 1, men detta värde kan höjas, eftersom den totala dosen 
för hela reningsarbetet, med dosratfaktorn 14, ändå inte kan 
utnyttjas på grund av a t t många framräknade maximala 
specifika aktivitetsnivåer är högre än motsvarande HHA. 

Med samma resonemang som ovan för kornmassa kan HHA 
för pulverformig jonbytarmassa anges ligga i intervallet 30 till 
90 TBq/m3. Det är på samma sätt beroende av tillåten dos till 
massan . 
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Sammanfat tning 
Den högsta hanterbara aktivitetsnivån i de olika formerna av 
radioaktivt avfall ä r : 

- vatten 4 TBq/m3 

- indunstarkoncentrat 100 TBq/m3 

- kornformig jonbytarmassa 55 -165 TBq/m3 

- pulverformig jonbytarmassa 3 0 - 9 0 TBq/m3 

Det som bestämmer dessa värden ä r i de två första fallen möj
lig dosrat utanför de ytterväggar innanför vilka tankarna TC11 
respektive TC56 är belägna samt i de två sista fallen möjlig dos 
till solidifierad jonbytarmassa. 

De högsta hanterbara aktivitetsnivåerna för vatten och induns
tarkoncentrat kan sägas motsvara en bränsleskada som är 2,2 
gånger större än den som dosen tidigare har bestämts för, om 
man ser till andelen av härdinventariet som frigörs till reak
torvattnet. 

Med de högre aktivitetsnivåerna kan kollektivdosen till perso
nalen för normaldriften uppskattas bli ca 4 mmanSv om bitu-
meningjutning används som tidigare för jonbytarmassor, 
medan den blir knappt 2 mmanSv om cementingjutning 
tillämpas genomgående,dvs i det fallet obetydligt mer än det 
tidigare värdet 1,7 mmanSv för den mindre bränsleskadan. 
Vid denna dosuppskattning har ingen optimering gjorts med 
avseende på antalet erforderliga kokiller med hänsyn tagen till 
de ovan bestämda högsta hanterbara aktivitetsnivåerna för 
jonbytarmassor. 

5.2 Kapacitet hos tankarna 
Bestämning av tankarnas kapacitet med avseende på aktivi
tetsinnehåll görs med hjälp av de beräkningar i bilaga 1 som 
har använts i föregående avsnitt och kompletterande beräk
ningar för fulla tankar, även de redovisade i samma bilaga. 

För flera av avfallsformerna finns det dubbla tankar. Av skäl 
som redovisas mera detaljerat i bilaga 1 har bara en av dessa 
två tankar tagits med här, medan den andra reserveras för 
andra ändamål, bl a kraftverkets fortsatta drift och som reserv 
till den förstnämnda. Den andra tanken (inom parantes ne
dan) 'ir inte belägen vid ytterväggen utan inne i avfallsbygg-
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nåden. Att den inte används här för höga aktivitetskoncentra
tioner i samband med bränsleskadan innebär en fördel för den 
radiologiska miljön inne i byggnaden. 

Systemdränagetank TC11 

Denna tank är full även i driftfallet och därför gäller samma 
HHA som redovisats i avsnitt 5.1, dvs 4 TBq/m3. Med nominell 
volym 225 m 3 blir det totalt möjliga aktivitetsinnehållet i 
tanken 900 TBq långlivade cesiumisotoper. 

Doseringstank TC21 (TU22) 

Denna tank innehåller samma vatten som TCl l och är full 
även i driftfallet. Den är dock belägen så att ytterväggen grän
sar mot en stor tank 735-TD803 som innehåller icke aktivt 
vatten, varför någon strålskärm inte erfordras som för TC11. 
Det är möjligt at t dosraten på ytterväggen, som är 0,09 mSv/h 
utan strålskärm, kan höjas ytterligare men detta hav inte un
dersökts. Det kan vara en fördel att ha samma maximala akti
vitetskoncentration här som i TC11, då båda tankarna inne
håller aktivt vatten. 

Med nominell volym 125 m 3 blir det totala aktivitetsinnehållet 
500 TBq långlivade cesiumisotoper. 

Lagringstank för indunstarkoncentrat TC56 (TD57) 

Vid dosuppskattningen (2) är denna tank fylld med 10 m3, som 
ligger under marknivån. Om tanken fylls helt ökar därför dos
raten kraftigt. Med HHA enligt avsnitt 5.1 blir dosraten utan
för ytterväggen drygt 1 mSv/h. Det har inte gjorts någon 
undersökning om denna höga strålningsnivå kan accepteras 
utanför avfallsbyggnaden. Det förefaller dock rimligt at t be
gränsa dosraten här till ca 0,2 mSv/h och då blir aktivitets
koncentrationen 20 TBq/m3. Med nominell volym 30 m 3 erhål-
les totalt 600 TBq. 

Men aktivitetskoncentrationen kan tillåtas bli högre om tanken 
bara fylls upp så a t t nivån i tanken ligger under marknivån. 
Någon optimal fyllnad har inte bestämts, men det förefaller 
troligt at t den som motsvarar fallet vid dosuppskattningen, dvs 
totalt 1000 TBq, ligger nära det optimala. 
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Slutsatsen blir att ca 1000 TBq långlivade cesiumisotoper kan 
förvaras i tanken. Fylles tanken helt blir motsvarande accep
tabla inventarium lägre, ca 600 TBq. 

Mottagningstank for kornmassa TC43 (TD44) 

Vid dosuppskattningen (2) ä r denna tank fylld med fuktig 
kornformig jonbytarmassa (TS-halt 38 %) utspädd fem gånger, 
totalt 18 m3 . Det extra vattnet kan sugas bort och det är därför 
möjligt a t t fylla tanken näs tan helt med fuktig kornmassa. 
Med högsta HHA-värdet enligt avsnitt 5.1, dvs 165 TBq/m3, blir 
dosraten på ytterväggen utanför tanken ca 0,03 mSv/h. Denna 
strålningsnivå är helt acceptabel, eftersom tanken vetter mot 
735-TC802; jämför med resonemanget för TC21. 

Med en volym som är något mindre än den nominella volymen 
75 m 3 blir det totala aktivitetsinnehållet ca 11 000 TBq långli
vade cesiumisotoper. 

Mottagningstank för pulvermassa TC41 (TD42) 

Denna tank är vid dosuppskattningen (2) fylld med pulverfor-
mig jonbytarmassa (TS-halt 20 %) utspädd drygt sex gånger, 
totalt 15 m3 . Det extra vattnet kan sugas bort och det är därför 
möjligt a t t fylla tanken näs tan helt med fuktig pulvermassa. 
Med högsta HHA-värdet enligt avsnitt 5.1, dvs 90 TBq/m3, blir 
dosraten på ytterväggen utanför tanken ca 0,02 mSv/h. Denna 
strålningsnivå är helt acceptabel, eftersom tanken vetter mot 
735-TD803; jämför med resonemanget för TC21. 

Med en volym som är något mindre än den nominella volymen 
75 m 3 blir det totala aktivitetsinnehållet ca 6 000 TBq långlivade 
cesiumisotoper. 

6 OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALLET I RINGHALS 1 

6.1 Högsta hanterbara aktivitetsnivåer 
Efter primärhändelsen inre rörbrott (LOCA) förekommer det 
radioaktiva avfallet i följande former i avfallsanläggningen : 

vatten (huvudsakligen från reaktorinneslutningen) 

pulverformig jonbytarmassa. 
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Beräknade värden på maximal specifik aktivitet redovisas i 
bilaga 2 för de komponenter som är aktuella. 

Vatten 

Det är systemdränagetanken 342-T11 som bestämmer högsta 
han te rbara aktivitetsnivån ( HHA ). Nödöppning av tall-
riksfilter C l l görs vid väggen mot filtret, ca 2 m från tanken. 
Eftersom det uppskattas ta ca 30 min, bör dosraten inte vara 
högre än ca 10 mSv/h. Med HHA = 0,25 TBq/m3 blir den aktu
ella strålningsnivån 11 mSv/h. 

Tanken ligger vid en yttervägg, utanför vilken dosraten 0,0075 
mSv/h uppnås först vid 5,6 TBq/m3. 

Provtagningstankarna 342-T15 och T16 innehåller renat vatten 
som vid dosuppskattningen (2) har antagits ha 10 gånger lägre 
aktivitetskoncentration än vattnet i T i l . T15 ligger vid en ytter
vägg och får ha högst 0,5 TBq/m3 utan at t dosraten överskrider 
0,0075 mSv/h. 

Pulverformigjonbytarmassa 

Om det i avsnitt 3.7 givna gränsvärdet 30 TBq/m3 för pulver
massa får överskridas blir en funktionsstörning i ingjutnings-
anläggningen bestämmande för HHA. Fel på kabeltrurnman 
för ingjutningsbanan kräver ca 1 h at t åtgärda och strålnings
nivån på 1 m avstånd från en rad med kokiller får vara 10 eller 
eventuellt 30 mSv/h. Detta motsvarar en aktivitetskoncentra
tion i massan på mellan 42 och 126 TBq/m3. 

Med 42 TBq/m3 i en 25 cm kokill blir dosen till massan 40 % 
högre än det antagna gränsvärdet 1 MGy och ytdosraten på 
kokillen ca 45 mSv/h. Beträffande ytdosraten så har det tidi
gare påpekats at t kokiller med 100 mSv/h på ytan kan hanteras 
(avsnitt 3.8), varför aktivitetskoncentrationen skulle kunna 
höjas ytterligare om en högre dos till massan kan ti l låtas. 
Ytdosraten 100 mSv/h erhålles för 90 TBq/m3 som ligger unge
fär mitt i ovan givna intervall. 

Slutsatsen är som tidigare för jonbytarmassan i Forsmark 3 
att HHA ligger i intervallet 30 till 90 TBq/m3 och är beroende av 
vilken dos till massan som kan tillåtas. 
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S ammanfattning 
Den högsta hanterbara aktivitetsnivån i de olika formerna av 
radioaktivt avfall ä r : 

- vatten 0,25 TBq/m3 

- pulverformig jonbytarmassa 3 0 - 9 0 TBq/m3 

Det som bestämmer dessa värden är i det första fallet en nöd
manöver ett par meter från den oskärmade tanken T i l och i 
det andra fallet möjlig dos till solidifierad jonbytarmassa. 

Den högsta hanterbara aktivitetsnivån för vatten kan sägas 
motsvara en bränsleskada som är 5,6 gånger större än den 
som dosen tidigare har bestämts för, om man ser till andelen 
av härdinventariet som frigörs till reaktorvattnet. 

Med den högre aktivitetsnivån kan kollektivdosen till persona
len för normaldriften uppskattas bli ca 3,5 mmanSv, att jäm
föras med det tidigare värdet 1,4 mmanSv för den mindre 
bränsleskadan. Vid dosuppskattningen har ingen optimering 
gjorts med avseende på antalet erforderliga kokiller med hän
syn tagen till den ovan bestämda högsta hanterbara aktivitets
nivån för pulverformig jonbytarmassa. 

6.2 Kapacitet hos tankarna 
Bestämning av tankarnas kapacitet med avseende på aktivi
tetsinnehåll görs med hjälp av de beräkningar i bilaga 2 som 
har använts i föregående avsnitt. 

Systemdränagetank 342-T11 

Denna tank är full även i driftfallet och därför gäller samma 
HHA som redovisats \ avsnitt 6.1, dvs 0,25 TBq/m3. Med nomi
nell volym 265 m3 blir det totalt möjliga aktivitetsinnehållet i 
tanken 65 TBq långlivade cesiumi sotoper. 

Provtagningstankar 342-T15 och T16 

Vid rening av vattnet i T i l innehåller dessa tankar vatten med 
10 % av aktivitetskoncentrationen i T i l . Med nominell volym 
140 m3 blir då det totala aktivitetsinnehållet 3,5 TBq i vardera 
tanken. Oberoende av vattnets reningsgrad så framgår av 
föregående avsnitt att HHA är 0,5 TBq/m3 för T15. Sannolikt 
kan samma värde gälla för T16 även om ett lägre värde ges i 
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bilaga 2. Med 0,5 TBq/m3 blir det totala aktivitetsinnehållet i 
vardera tanken 70 TBq långlivade cesiumisotoper. 

Mottagningstanken för kornmassa 342-T44 

Tanken antas vara näs tan helt fylld med fuktig kornmassa. 
Med högsta HHA-värdet enligt avsnitt 5.1 ( inga beräkningar 
gjorda for Ringhals 1), dvs 165 TBq/m3, blir dosraten på väggen 
utanför tanken i rum F1.08 ca 0,02 mSv/h. Denna strålnings
nivå ä r helt acceptabel i detta utrymme. 

Med en volym som är något mindre än den nominella volymen 
30 m 3 blir det totala aktivitetsinnehållet ca 4 000 TBq långlivade 
cesiumisotoper. 

Mottagningstank för pulvermassa 342-T42 

Denna tank är vid dosuppskattningen (2) fylld med pulver-
formig jonbytarmassa med en TS-halt på ca 10 %. Av bilaga 2 
framgår a t t HHA-värdet för själva tanken är 80 TBq/m3. Vid 
ingjutning är vat tenhalten reducerad så a t t koncentrationen 
då motsvarar ca 200 TBq/m3, vilket är betydligt högre än det 
värde på 90 TBq/m3 som tidigare har angivits som övre gräns 
för pulvermassa. Därför är den praktiskt användbara aktivi
tetskoncentrationen i detta fall 36 TBq/m3. 

Med en volym som är något mindre än den nominella volymen 
45 m 3 blir det totala aktivitetsinnehållet ca 1 500 TBq långlivade 
cesiumisotoper. 

7 KOMMENTARER OCH SLUTSATSER 

Studien har visat a t t det finns några allmänna begränsningar 
och svagheter i de undersökta avfallsanläggningarna som 
medför problem vid omhändertagandet av det radioaktiva av
fallet efter bränsleskador som innebär a t t långlivade klyv
ningsprodukter frigörs i mängder som är av storleksord
ningen mellan 0,1 och 1 % av härdinventariet. 

De högsta hanterbara aktivitetsnivåer som ha r bestämts för 
jonbytarmassorna, basera t på de normala drif t rut inerna, 
service och underhäll samt funktionsstörningar, ligger över de 
aktivitetskoncentrationer som ger de solidifierade massorna 
den integrerade stråldosen 1 MGy, som i studien har använts 
som övre gräns. Det är sannolikt möjligt a t t hantera aktivitets-
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nivåer som motsvarar stråldosen 3 MGy. För den mest. effek
tiva avfallsbehållaren, betongkokill med 25 cm väggtjocklek, 
blir ytdosraten då ca 100 mSv/h. Sådana kokiller kan hanteras, 
men något allmänt tillstånd för detta finns inte för någon av de 
båda anläggningarna. 

De begränsningar som stråldos till massan och ytdosrat på 
avfallskollit innebär bör enligt vår åsikt leda till särskilda 
undersökningar, för a t t om möjligt höja de gränsvärden som i 
dag finns för dessa parametrar. 

En intressant frågeställning, som i studien gäller Forsmark 3, 
är h u r höga dosrater som kan accepteras utanför avfalls
byggnaden. I denna anläggning är detta avgörande både för 
hur hög aktivitetsnivå som kan hanteras och tankkapaciteten. 
I Forsmark 3 ligger många avfallstankar vid en yttervägg som 
gränsar mot ett område med utomhustankar, vilket innebär 
a t t relativt höga dosrater har ansetts acceptabla utanför denna 
vägg, eftersom tillträdesbehovet till området har bedömts vara 
litet. Vid en annan yttervägg ha r skärmning utanför med 
tunnväggiga kokiller förutsatts för a t t reducera strålnings
nivån. 

I Ringhals 1 ha r anläggningens utformning både för- och 
nackdelar. Tankar med mer koncentrerad aktivitet, t ex jon-
bytarmassa, finns inne i anläggningen och endast tankar för 
avfallsvatten ligger vid ytterväggar. Det innebär för det stude
rade fallet a t t problem med höga dosrater utomhus inte finns. 

Problemet i denna anläggning är i stället a t t ventilmanövrer, 
bl a nödöppning av tallriksfilter, måste ske nära de tankar och 
rör som innehåller radioaktivt vat ten från reaktorinneslut-
ningen. Acceptabla strålningsnivåer vid dessa tillfällen ha r 
varit bestämmande för högsta hanterbara aktivitetsnivån och 
för kapaciteten hos de tankar som innehåller orenat och renat 
aktivt vatten. 

I Forsmark 3 finns också en svaghet i anläggningens utform
ning, som uppenbarar sig när man väljer a t t använda in-
dunstaren för a t t rena reaktorvattnet. Redan vid dosuppskatt
ningen (2) visade erhållna dosrater utanför indunstarens ut
rymmen a t t denna inte är avsedd för at t ta hand om vatten 
med någon högre aktivitetskoncentration. Det bör undersökas 
om det finns något bättre alternativ för denna rening. 

Avslutningsvis kan konstateras a t t denna utredning visar, a t t 
det är möjligt a t t med de inledningsvis redovisade förutsätt-
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ningarna ta hand om avfallet efter bränsleskador som är något 
större än vad som tidigare har studerats (1,2), då förutsätt
ningen var a t t ca 0,1 % av härdinventariet av långlivade cesi-
umisotoper frigörs. Detta kan ske trots ovan nämnda begräns
ningar och svagheter i de båda avfallsanläggningarna och 
utan at t några egentliga åtgärder utom strålskärmning vidtas 
för a t t eliminera dessa. De framtagna högsta hanterbara akti
vitetsnivåerna motsvarar a t t bränsleskadan i Forsmark 3 ä r 
drygt dubbelt så stor och i Ringhals 1 mellan fem och sex 
gånger större än den tidigare nämnda. 
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OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALLET I FORSMARK 3 

BESTÄMNING AV MAXIMAL SPECIFIK AKTIVITET FÖR 
PRIMÄRHÄNDELSEN BLOCKERAD KYLKANAL 

I denna bilaga har olika åtgärder under normal drift, vid ser
vice och underhåll samt vid eventuella funktionsstörningar 
studerats. Beträffande normal drift har endast beaktats de 
åtgärder och dospunkter som påverkas av den förhöjda akti
viteten och som har behandlats vid uppskattning av den totala 
personaldosen (referens 2 i rapporten). 

De specifika aktiviteter som har använts vid dosuppskatt
ningen ligger till grund för bestämningen av maximala speci
fika aktivitetsnivåer enligt följande formel: 

Qmax = Qo * Dmax / Do 

där Qmax = maximal specifik aktivitet 
Qo = specifik aktivitet enligt förutsättningarna 
Dmax = maximal dosrat enl. gällande begränsningar 
D0 = dosrat beräknad med Q0 . 

Angivet värde på aktivitet motsvarar den långlivade cesium-
aktiviteten, ungefär hälften vardera av Cs-134 och Cs-137, men 
i beräkningarna har all annan aktivitet av betydelse medtagits. 

För varje medtaget driftfall, åtgärd eller annan händelse redo
visas ett eller två fall. För rutinmässiga åtgärder under nor
mal drift beräknas Qmax M r e n högsta dosrat med begräns
ningen given av den antagna maximala kollektivdosen enligt 
avsnitt 3.3 i rapporten. I detta fall kan den högsta dosraten 
under normal drift vara 14 gånger högre än det värde som har 
använts vid dosuppskattningen, utan att dosen till driftperso
nalen överskrider 20 mmanSv. Om all solidifiering görs med 
cement blir denna faktor 22, se avsnitt 3.1. Detta kommenteras 
i avsnitt 5.1 i rapporten och endast resultaten för faktorn 14 
redovisas här i denna bilaga. 

Qmax beräknas också för en högsta dosrat bestämd med hän
syn till en angiven uppehållstid och i några fall för en högsta 
kollektivdos bestämd på annat sätt, se avsnitt 4.1 i rapporten. 
Dessa fall är av störst intresse vid icke rutinmässiga åtgärder, 
dvs störningar av olika slag. 
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För vissa dospunkter har en maximal dosrat också bestämts 
med Qmax som begränsande faktor. Här avses de maximala 
aktivitetskoncentrationer som diskuteras i avsnitt 3.7 i rap
porten. 

För tankar har ytterligare ett fall behandlats förutom ovanstå
ende, där varje tank är fylld med en viss volym enligt de förut
sättningar som dosuppskattningen är baserad på. I det till
kommande fallet förutsätts respektive tank vara helt fylld. 

1 MOTTAGNING/LAGRING 

1.1 Mottagning av aktivt vatten 

Vid primärhändelsen blockerad kylkanal fördelas den avgivna 
aktiviteten på ca 250 m 3 reaktorvatten. 

Systemdräiiagetank, 342-TC11 

Från mottagningstanken T C l l pumpas vattnet u t till stråk 6 
via filtren CC11/CC12 och jonbytaren CC13. Vattnet kan även 
rundpumpas via CC11/CC12 eller pumpas vidare till system 
735-TC801. Vid hög aktivitetsnivå kan vattnet pumpas vidare 
till stråk 2-TC21.TD22, för vidare behandling, t.ex indunst-
ning. T C l l och TC801 rymmer vardera 225 m3 . 

Driftfall I / sekvens 015 

Överpumpning från stråk 1-TC11 till stråk 2-TC21. 
Ventilmanöver, VC120, i rum F01.29. Tidsåtgången är 2 min. 
Strålkälla 1 : rör mellan T C l l och C C l l 

Dospunkten påverkas även av filtret C C l l (strålkälla 2). Här 
avser Qmax den pulverformiga jonbytarmassan i filtret. I detta 
fall är det Qm ax s<>m ger D m a x , på grund av den i inledningen 
refererade begränsningen. Som framgår nedan ger det vid 
dosuppskattningen förutsatta aktivitetsinventariet (se tabell 3.1 
i referens 2) för hög aktivitetskoncentration i massan, vilket 
innebär a t t denna måste spädas före solidifieringen eller a t t 
tillåten ytdosrat på betongkokillen höjs. Därför antas också a t t 
den förhöjda dosraten ( faktorn 14 resp. Dmax= 1P0 mSv/h ) 
kommer helt från strålkälla 1. 
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Do 
(mSv/h) 

Strålkälla 1 • 

0,005 

Qo Djnax 
(TBq/mS) (mSv/h) 

rör TC11-CC11 

7.3E-3 14*0,015 
100 

Qmax 
(TBq/m2) 

0,31 
146 

Dos 
(mSv) 

0,007 
3,3 

Strålkälla 2 : CC11 

0,01 60* 0,005 30 <0,001 

*) Tallriksfilter C C l l rymmer ca 10 kg filtermassa. 
Q0= 0,28 TBq/kg torrsubstans motsvarar 
Q0= 60 TBq/m3 våt jonbytarmassa (20% TS). 

Driftfall I och III 
Passage av T C l l på utsidan av yttervägg 

Dospunkten på utsidan är skärmad av 65 cm betong. 
Strålkälla: T C l l ; tanken är fylld med ca 125 m3 (driftfall I) 
eller 225 m 3 (driftfall III, motsvarar helt fylld tank) 

D 0 Qo D m a x Qmax 
(mSv/h) (TBa/mS) (mSv/h) (TBa/mS) 

driftfall I 5E-4 7.3E-3 0,0075 0,11 
driftfall III 0,04 1,8 0,0075 0,34 

0,78 35* 

*) Maximal aktivitetskoncentration vid ingjutning av induns-
tarkoncentrat bör vara ca 35 TBq/m3. 

Tanken T C l l har två ytterväggar. Den ena vetter mot ett områ
de med utomhustankar, där betydligt högre dosrater än 0,0075 
mSv/h bör kunna accepteras, t ex genom at t området spärras 
av ( inhägnas ). Åt andra hållet finns ett gårdsområde, på vars 
andra sida dieselbyggnad A ligger. Här kan dosraten på väg
gens utsida höjas (och göra et t högre Q m a x möjligt) genom 
avspärrning av området utanför avfallsbyggnaden och/eller 
stapling av kokiller utanför väggen. 

ASEA BROWN BOVERI 



ABB Atom RM 91-60 Bilaga 1 
Sidi:4 

Doseringstankar till indunstare, 342-TC21,TD22 

Från mottagningstanken T C l l pumpas vat tnet vidare till in-
dunstning via tanken TC21 eller TD22 som vardera rymmer 
totalt 125 m 3 . 1 detta fall används TC21 vid reningen av reak-
toryattnet och TD22 reserveras för bl a golvavloppsvatten. 

Driftfall III 
Passage av TC21 på utsidan av yttervägg 

Dospunkten på utsidan är skärmad av 65 cm betong. 
Strålkälla: TC21; tanken är fylld med ca 125 m 3 , vilket mot
svarar helt fylld tank. 

Do Qo D m a x Qmax 
fmSv/h) (TBfl/m3-) (mSv/h) (TBq/m3-) 

0,04 1,8 0,0075 0,34 
0,78 35 

Observera at t aktivitetskoncentrationen i vattnet i tankarna 
T C l l och TC21 är densamma, varför samma kommentarer 
gäller för TC21 som för T C l l vid passage på väggens utsida. 
Dock har TC21 endast en yttervägg och den gränsar mot utom-
hus tankarna . 

Driftfall III / sekvens 005 

Pumpning från stråk2-TC21 till indunstning i stråk 5. 
Provtagning i rum F01.68. Tidsåtgången är 5 min. 
Strålkälla: provtagningsledning från TC21. 

Do Qo D m a x Qmax Dos 
(mSv/h) (TBq/mS) (mSv/h) (TBq/mS) (mSv) 

0,40 1,8 14*0,40 25 0,47 
10 45* 0,83 

*) 45 TBq/m3 ger vid direkt ingjutning utan indunstning i 25 
cm kokiller en ytdosrat på ca 40 mSv/h. 
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Lagringstankar för indunstarkoncentrat, 342-TC56/TD57 

Från indunstaren pumpas indunstarkoncentratet till någon 
av lagringstankarna TC56 eller TD57, som vardera rymmer 30 
m3. I detta fall används TC56. Det är olämpligt at t fylla TD57 
med högaktivt vatten, eftersom tillgängligheten till korridorer
na F01.25 och F1.25 försämras kraftigt. Denna tank har därför 
inte undersökts med avseende på kapacitet hos full tank. 

Driftfall III / sekvens 014 

Tömning av indunstaren till lagringstank 342 TC56. 
Ventilmanöver i rum F2.06. Tidsåtgången är 1 min. 
Strålkälla: koncentrattank TC56; tanken är fylld med 10 m3 . 

D 0 Qo Dmax Qmax D ° S 
(mSv/h) (TBq/mS) (mSv/h) (TBq/m3-) (mSv) 

0,50 46 14*0,50 640 0,12 
100 9200 1,67 
0,38 35* 0,006 

*) Maximal aktivitetskoncentration vid ingjutning av induns
tarkoncentrat bör vara ca 35 TBq/m3. 

Driftfall III - VIII 
Passage av TC56 på utsidan av yttervägg 

Dospunkten på utsidan är skärmad av 70 cm betong. 
Strålkälla: TC56; tanken är fylld med 10 m 3 (fall A, motsvarar 
driftfallet) och med 30 m 3 (fall B, full tank). 

Do Qo Dmax Qmax 
(mSv/h) (TBq/mS) (mSv/h) (TBq/m3-) 

fall A 0,1 46 0,0075 3,5 
0,075 35 

fall B 0,5 46 0,0075 0,7 
0,38 35 

Tanken TC56 har en yttervägg, som vetter mot ett område med 
utomhustankar, där betydligt högre dosrater än 0,0075 mSv/h 
bör kunna accepteras, t ex genom at t området spärras av ( in 
hägnas ). 
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Driftfall III 
Vistelse i trapphus 

Vistelse i, dvs passage via, trapphus F01.04 är ej nödvändig, se 
avsnitt 3.4.1 i referens 2. 
Strålkälla: koncentrattank TC56; tanken är fylld med 10 m3 . 

Do Qo Dmax Qmax 
(mSv/h) (TBa/mS) fmSv/h) (TBa/ma) 

1,4 46 1,1 35 

1.2 Mottagning av jonbytarmassor 

Kornformiga massor leds antingen till t ank TC43 eller tank 
TD44 och därifrån till system 343 TD1/TD2. Pulverformiga 
massor leds till tank TC41 eller tank TD42 och därifrån till 
system 343 TD1/TD2. 

Mottagningstank för kornmassa, 342-TC43 

I TC43 lagras kornmassa från system 331 och 342-CC13. Tan
ken rymmer totalt 75 m3. 

Driftfall VI och VII 
Passage av TC43 på utsidan av yttervägg 

Dospunkten på utsidan är skärmad av 95 cm betong. 
Strålkälla: TC43; tanken ä r fylld med 18 m 3 (fall A, motsvarar 
driftfallet med massan utspädd 5 gånger) och 75 m 3 (fall B, full 
tank och massan ej utspädd). 

D0 Qo D 
max Qmax 

(mSv/h) (TBq/m3) (mSv/h) (TBa/m3-) 
fall A 6E-4 6,2 0,0075 78 (ej utspädd, 390) 

0,0011 11 (ej utspädd, 55*) 
fall B 0,006 31 0,0075 39 

0,011 55* 

*) Maximalt tillåten aktivitetskoncentration vid ingjutning av 
kornformig jonbytarmassa är ca 55 TBq/m3. 

Tanken TC43 har en yttervägg mot et t område med utomhus-
tankar, där betydligt högre dosrater än 0,0075 mSv/h bör kun
na accepteras, t ex genom att området spärras av ( inhägnas ). 
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Service och Underhåll 

Service av slangmembranpump PC44 i rum F02.12. Tidsåt
gången är 30 minuter. Strålkälla: TC43. 

Do Qo Dmax Qmax Dos 

fmSv/h) (TBq/m3-) (mSv/h) (TBq/m3-) (mSv) 

0,04 31 10 7800 5 

Mottagningstank för kornmassa, 342-TD44 
I TD44 lagras kornmassa från system 331 och 342-CC13. Tan
ken rymmer totalt 75 m3. Kornmassa med mera normal aktivi
tetskoncentration fortsätter att produceras efter bränsleska
dan, varför TD44 bör reserveras för att ta emot denna massa. 
Om TD44 skulle ta emot den mycket aktiva massan som finns 
direkt efter bränsleskadan, innebär det en stor risk för att till-
trädbarheten till angränsande utrymmen försämras. 

Mottagningstank för pulvermassa, 342-TC41 

I TC41 lagras pulvermassa från systemen 332 och 324 samt 
342-CC11, CC12, CC21. Tanken rymmer totalt 75 m3. 

Driftfall VI, VII och VIII 
Passage av TC41 på utsidan av yttervägg 

Dospunkten på utsidan är skärmad av 95 cm betong. 
Strålkälla: TC41; tanken är fylld med 15 m3 (fall A, motsvarar 
driftfallet med massan utspädd 6,3 gånger) och 75 m3 (fall B, 
full tank och massan ej utspädd). 

Do Qo D m a x Qmax 
(mSv/h) (TBqAnS) (mSv/h) (TBo/m3-) 

fall A 6E-5 0,60 0,0075 80 (ej utspädd, 500) 
0,0005 4,8 (ej utspädd, 30*) 

fall B 7E-4 3,7 0,0075 40 
0,0056 30* 

*) Maximalt tillåten aktivitetskoncentration vid ingjutning av 
pulverformig jonbytarmassa är ca 30 TBq/m3. 
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Tanken TC41 har en yttervägg mot ett område med utomhus-
tankar, där betydligt högre dosrater än 0,0075 mSv/h bör kun
na accepteras, t ex genom att området spärras av ( inhägnas ). 

Mottagningstarxk för pulvermassa, 342-TD42 

I TD42 lagras pulvermassa från systemen 332 och 324 samt 
342-CC11, CC12, CC21. Tanken rymmer totalt- 75 m 3 . I detta 
fall reserveras TD42 för de pulvermassor som fortsätter a t t 
produceras även efter bränsleskadan, bl a vid kondensatrening 
(system 332) och vid övrig vattenrening i avfallsanläggningen. 

2 BEHANDLING 

2.1 Filtrering/Jonbyte i stråk 1 

Vid primärfallet blockerad kylkanal har filtret C C l l förutsatts 
vara i drift och därmed belastats med läckagevatten under det 
första dygnet efter händelsens inträffande. Övriga filter och 
jonbytare förblir outnyttjade. 

Tallriksfilter, 342-CC11 

Tallriksfilter CCl l rymmer ca 10 kg filtermassa. 
Q0= 0,28 TBq/kg torrsubstans motsvarar 
Q0= 60 TBq/m3 våt jonbytarmassa (20% TS). 

Driftfall I / sekvens 015 

Överpumpning från stråk 1-TCll till stråk 2-TC21. 
Ventilmanöver, VC120, i rum F01.29. 

Se systemdränagetank TC11! 

Service och Underhåll 

Service av filter C C l l . Manuell renspolning i rum F01.35 av 
filtret efter backspolning med rotation. 

Strålkälla: 0,5 kg jonbytarmassa kvar på filtertallrikarna 

Filtret ta r hand om en mycket liten del av den avgivna akti
viteten. Någon mer ingående studie, inklusive dosratberäk-
ningar, har därför inte gjorts av filtrets servicebehov. 
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För mer information om service av tallriksfilter hänvisas till 
motsvarande filter i Ringhals 1, se bilaga 2. 

2.2 Indunstning 

Reningen av primärvattnet sker genom indunstning, se refe
rens 2. Alternativt kan vattnet antagas vara så aktivt, att det är 
lämpligt med direkt ingjutning i 25 cm betongkokiller. Ett kri
terium för detta kan enligt avsnitt 3.7 i rapporten vara en akti
vitetskoncentration på ca 35 TB q/m3, som även är det värde 
som antagits gälla som högsta koncentration vid solidifiering 
av det producerade koncentratet efter indunstning. 

Indunstare, 342-TD51,ED52,TD52 

Nedan anger Qmax aktiviteten i indunstarkoncentratet i TD51. 

Driftfall III / sekvens 004 

Kontroll av ångpannan i F02.24 under indunstarens drift. 
Tidsåtgången är totalt 80 min. 
Strålkälla: indunstarens rör- o wxdelar. 

Do Qo D m a x Qmax Dos 
(mSv/h) (TBq/ma) (mSv/h) (TBq/m3) (mSv) 

0,25 57 14*0,25 800 4,7 
10 2300 1,7 

Driftfall III 
Vistelse i korridor F02.25 

Tidsåtgången är totalt 16 min. 
Strålkälla: indunstarens rör- o wxdelar. 

D0 Qo D m a x Qmax Dos 
(mSv/h) (TBa/mS) (mSv/h) (TBq/mS) (mSv) 

0,4 57 14*0,4 800 1,5 

Ak IIII 
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Driftfall III 
Vistelse i lokalt kontrollrum 

Vistelsetiden i F1.41 är totalt 64 timmar. 
Strålkälla: indunstarens rör- o wxdelar . 

Do Qo Dmax Qmax Dos 
CmSv/h) <?Bqfm& (mSv/h) (TBo/m3) (mSv) 

0,001 57 14*0,001 800 0,90 

Driftfall III 
Vistelse i hissen och aktuella korridorer 

Vistelsetiden i korridor F1.37, hissen F1.38, F01.38 och F02.38 
samt korridor F02.37 är totalt 16 min. 
Strålkälla: indunstarens rör- o wxdelar . 

Do Qo Dmax Qmax Dos 
(mSv/h) (TBo/mS) (mSv/h) (TBa/m3) (mSy) 

0,2 57 14*0,2 800 0,75 

3 SOLIDIFIERING 

3.1 Solidifiering av jonbytarmassor 

Solidifieringen av jonbytarmassor styrs i Forsmark 3 bl a av 
följande kriterier (se avsnitten 3.7 och 3.8 i rapporten): 

högsta tillåtna integrerade dos till solidifierade jonbytar
massor: 1 MGy. 

högsta möjliga ytdosrat på avfallskollin, som anläggning
en är konstruerad för: 500 mSv/h. 

högsta ytdosrat på använd kollityp map slutlagring i SFR; 
något tillstånd finns inte i dag, men följande värde an
vänds : 30 mSv/h. 

Våren 1988 färdigställdes en ombyggnad av solidifieringsan-
läggningen. Denna omfattade et t permanentande av de sys
temdelar för cementsolidifiering som tidigare klassats som ett 
provisorium. Vidare anpassades t ransportbana och bland
ningsposition till en övergång från 200 1 standardfat, som an-
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vänds vid bitumensolidifiering, till kubiska plåtbehållare, sk 
plåtkokiller, med samma yttermått 1,2 m som betongkokiller. 
Plåtkokiller kan användas med både bitumen och cement. 

Om standardfat eller betongkokiller skall användas erfordras 
smärre kompletteringar och viss modifiering av utrustning, bl 
a för dosering och lockhantering. 

När arbetet med at t uppskatta personaldosen (referens 2) star
tade ansågs det värdefullt a t t behandla både bitumen- och ce-
mentsolidifiering. Av den anledningen förutsattes a t t de pro
ducerade jonbytarmassorna i Porsmark 3 solidifieras med bi
tumen. De beräkningar som redovisas i detta avsnitt ä r därför 
baserade på bitumensolidifiering i 200 1 standardfat. 

Men ett sådant fat kan innehålla endast 0,36 TBq, om inte 
högsta möjliga ytdosrat 500 mSv/h skall överskridas, och då 
blir den integrerade dosen 0,16 MGy. En dos på t ex 1 MGy er-
hålles för 2,2 TBq och ger ytdosraten 3 Sv/h. Aktivitetsinnehål
let 0,36 TBq motsvarar ca 1 TBq/m3 fuktig kornformig jonbytar-
massa . 

Vid solidifiering av jonbytarmassor med en aktivitetskoncent
ration högre än 1 GBq/kg (motsvarar ca 1 TBq/m3) används 
cement som matrismaterial, se avsnitt 3.7 i rapporten. Vid an
vändning av BCS-receptet kan jonbytarmassan hålla en högre 
aktvitetskoncentration än i TVRS-receptet, som används vid 
Forsmark 3 idag. 

Det har förutsatts i studien at t BCS kan användas i Forsmark 3 
i detta fall när en allvarlig bränsleskada har inträffat. Beträf
fande de här redovisade beräkningarna för bitumensolidifie
ring, så utgår driftfall DC/sekvens 002 när solidifieringen sker 
med cement. Egentligen torde även driftfall VIII/sekvens 013, 
rengöring av biandaren, kunna utgå, men denna åtgärd kan 
vara önskvärd vid övergång från jonbytarmassa till indunstar-
koncentrat. Det här innebär a t t den dosratshöjande faktorn 14 
blir 22 i stället. Denna högre faktor skall användas när inte 
bara indunstarkoncentrat utan också jonbytarmassor solidifie
ras med cement. Detta kommenteras i rapportens avsnitt 5.1. 

För a t t få så låg ytdosrat på avfallskollit som möjligt per 
ingjuten mängd aktivitet bör det solidifierade avfallet tappas på 
betongkokiller med 25 cm väggtjocklek. Detta är inte praxis i 
Forsmark 3 idag, men är fullt möjligt enligt ovan. 
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Aktivitetsinnehållet hos det solidifierade avfallet anpassas så 
a t t den integrerade dosen blir 1 MGy. Det totala aktivitets
innehållet i en 25 cm kokill blir därmed ca 6 TBq (ungefär 
hälften vardera av Cs-134 och Cs-137) motsvarande en ytdosrat 
på ca 35 mSv/h. En sådan kokill innehåller enligt BCS-receptet 
maximalt 45 kg torr jonbytarmassa. Aktivitetskoncentrationen 
kan därmed vara så hög som ca 55 TBq/m3 i sedimenterad 
kornformig jonbytarmassa resp. ca 30 TBq/m3 i sedimenterad 
pulverformig massa. Vid mycket hög aktivitetskoncentration 
kan en mindre mängd aktiv massa spädas ut med inaktiv 
massa eller alternativt gjutas in med en större andel cement. 

Ingjufningsanläggning, 343-TDl,TD2 

Driftfall VII / sekvens 007 

Provtagning av kornformig jonbytarmassa i rum F01.59. Tids
åtgången är 3 min. 
Strålkälla: en provtagningsledning med kornformig jonbytar
massa. Qmax anger aktiviteten i jonbytarmassan. 

D0 Qo Dmax Qmax Dos 
fmSv/h) (TBq/m3-) fmSv/h) (TBq/m3) (mSv) 

0,25 31 14*0,25 430 0,18 
100 1,2E4 5 
0,44 55* 0,022 

*) Maximalt tillåten aktivitetskoncentration vid ingjutning av 
kornformig jonbytarmassa är ca 55 TBq/m3. 

Driftfall VIII / sekvens 006 

Provtagning av pulverformig jonbytarmassa i rum F01.59. 
Tidsåtgången är 3 min. 

Strålkälla: två provtagningsledningar, varav en med kornmas
sa och en med pulvermassa. Qmax anger aktiviteten i pulver
massan . 
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Nedan ges bidraget från provtagningsledningen med pulver
massa. Till dosrat och dos skall läggas bidraget enligt driftfall 
VII/sekvens 007. 

D0 Qo D m a x Q m a x Dos 
(mSY/h) (TBqftnai (mSv/h) (TBq/m3q (mSy) 

0,05 3,7 14*0,05 52 0,035 
100 7000 5 
0,41 30* 0,020 

*) Maximalt tillåten aktivitetskoncentration vid ingjutning av 
pulverformig jonbytarmassa är ca 30 TBq/m3. 

Driftfall VIII / sekvens 013 

Rengöring av bländare TD2 i rum F02.21; inspektion genom 
biandarens synglas samt rengöring av avtappningsstuts. Tids-
åtgången är 20 min. 
Strålkälla: TD2; på innerytan är 0,01 % av aktiviteten i voly
men kvar. 

D0 Qo D m a x Qmax Dos 
fmSv/h) (TBa/mS) (mSv/h) (TBq/m2) (mSv) 

0,5 94 14*0,5 1300 2,3 
10 1900 3,3 
0,9 170 0,3 

Qmax anger aktiviteten i torr kornmassa, vilket motsvarar ca 
430,620 resp 55 TBq/m3 i fuktig kornmassa. 

Service och Underhåll 

Tork och bländare har var sin intern omrörare som kräver 
service två gånger per år. Denna innebär i huvudsak fettbyte i 
de interna kuggväxlarna. Eventuellt kan dekontaminering av 
torkens insidan då bli nödvändig. Detta behandlas nedan. 
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Funktionsstörningar och Haverier 

Dekontamineringf av torken TD1 
Högtrycksspolning i rum F01.21; sker via manluckan. 

I referens 2, avsnitt 3.4.3 anges att dosen för detta arbete ligger 
i intervallet 0,1 till 1 mSv. Källstyrkan i den torkade komformi-
ga jonbytarmassan, Q0 , är 94 TBq/m3 och dosraten i spolarens 
position är från början 1 mSv/h. 

Baserat på ovan angivet dosintervall kan det vara lämpligt a t t 
utgå från at t Q„ ger dosen 0,5 mSv. Det framgår av avsnitt 3.4 i 
rapporten att dosen per individ för en enskild åtgärd inte bör 
överstiga 5 mSv. Härav följer a t t Q m a x blir 10*94 = 940 TBq/m3, 
vilket motsvarar ca 310 TBq/m3 i fuktig kornmassa. 

Fel på intern omrörare i torken TD1 
Arbetet omfattar demontering och återmontering av omröra
ren samt reparation av växellådan. 

I referens 2, avsnitt 3.4.3 anges a t t dosen för detta arbete ger 
omkring 5 mSv. Källstyrkan ä r som ovan och dosraten i tor
kens inre är 1 mSv/h efter dekontamineringen (högtrycksspol-
ningen). 

Om den totala dosen delas upp på tre personer (motsvarande 
ungefär de tre ovan nämnda arbetsmomenten) kan 15 mSv 
accepteras. Detta ger Qm ax = 3*94 = 280 TBq/m3, vilket mots
varar ca 90 TBq/m3 i fuktig kornmassa. 

Fel på intern omrörare i biandaren TD2 

Samma gäller som för torkens omrörare. 

Pluggbildning i avtappningsventil r>å biandaren TD2 
Avlägsnande med spett via manluckan (rum F02.21). 

I referens 2, avsnitt 3.4.3 anges det a t t dosen för detta arbete 
kan bli några mSv. Samma förutsättningar som ovan gäller 
beträffande källstyrkan och dosraten där personalen står vid 
arbetet är ca 10 mSv/h. 

Den angivna dosen förutsätter därför a t t arbetet bara tar 10 till 
20 minuter. Om några personer delar p å uppgiften kan en 
några gånger högre dosrat och därmed högre källstyrka vara 
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acceptabel, t ex Qmax = 280 TBq/m3 som ovan vid fel på om
röraren. 

Vid ovanstående analys av funktionsstörningar och haverier 
har jonbytarmassan antagits vara kornformig. Med pulver
massa erhålles lägre specifika aktiviteter på grund av denna 
massas lägre torrsubstanshalt. För kornmassa anges ovan 310 
och 90 TBq/m3, som för pulvermassa motsvaras av 190 respek
tive 55 TBq/m3. 

3.2 Solidifiering av indunstarkoncentrat 

Vid solidifiering av indunstarkoncentrat är endast cement 
lämpligt som matrismaterial. Det solidifierade avfallet bör tap
pas på betongkokiller med 25 cm väggtjocklek, se föregående 
avsnitt. Dosuppskattningen och därmed beräkningarna i detta 
avsnitt förutsätter a t t så är fallet. Aktivitetsinnehållet anpas
sas så at t ytdosraten på en betongkokill blir 35 mSv/h. En så
dan kokill rymmer den solidifierade produkten av maximalt ca 
190 kg (ca 0,17 m3) indunstarkoncentrat. Aktivitetsinnehållet 
hos indunstarkoncentratet kan därmed vara ca 35 TBq/m3. 
Förfarandet sker enligt solidifiering av jonbytarmassor. 

Ingjutaingsardäggniug, 343-TD2 

Driftfall IX / sekvens 002 

Bländare TD2 i rum F02.21; byte av avtappningsstuts samt byte 
till fast spilltallrik. Tidsåtgången är 60 min. 
Strålkälla: TD2; på innerytan är 0,01 % av aktiviteten i voly
men kvar. 

Do Qo D m a x Qmax Dos 
fmSv/h) (TBa/ma) (mSv/h) (TBa/m3) fmSv) 

0,5 94 14*0,5 1300 7 
10 1900 10 
0,9 170 0,9 

Qmax anger aktiviteten i torr kornmassa, vilket motsvarar ca 
430, 620 resp 55 TBq/m3 i fuktig kornmassa. 
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Driftfall IX / sekvens G05 

Provtagning av indunstarkoncentrat i rum F01.59. Tidsåt
gången är 3 min. 
Strålkälla: tre provtagningsledningar, varav en med kornmas
sa, en med pulvermassa och en med indunstarkoncentrat . 
Qmax anger aktiviteten i koncentratet. 

Nedan ges bidraget från provtagningsledningen med induns
tarkoncentrat. Till dosrat och dos skall läggas bidragen enligt 
driftfall VII/sekvens 007 och driftfall VIII/sekvens 006. 

D0 Qo D m a x Qmax Dos 
(mSv/hl (TBq/ma) fmSv/h) (TBq/ma) (_mSy) 

0,10 44 14*0,10 620 0,070 
100 4.4E4 5 
0,08 35* 0,004 

*) Maximal aktivitetskoncentration vid ingjutning av induns
tarkoncentrat bör vara ca 35 TBq/m3. 

Funktionsstörningar och Haverier 

Torkning används inte vid solidifiering av indunstarkoncent
rat, varför någon ytterligare koncentrering av aktiviteten inte 
sker. Dock används själva torken. De under 3.1 ovan uppskat
tade värdena på Qmax för torken, exklusive dekontaminering, 
och biandaren gäller därför också i detta fall och utan någon 
omräkning. 

HANTERING AV AVFALLSKOLLIN 

Uttransporten av avfallskollin till avfallsförrådet sker automa
tiskt. 

Betongkokiller får en ytdosrat på ca 35 mSv/h om väggtjockle
ken är 25 cm och aktivitetsinnehållet anpassas så at t integre
rad dos blir 1 MGy. Eftersom Forsmark 3 avfallsstation är di
mensionerad för hantering av 200 1 standardfat och plåtko-
killer med en högsta ytdosrat 500 mSv/h, finns ur strålskärms-
synpunkt inga svagheter vid hanteringen av kokillerna. 

Nödmanöver av transportvagnen ZD1, vid fel på dess drivan-
ordning, sker genom at t veva in l inan med nödmanöver-
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vinschen i rum F02.36 tills transportvagnen lossas från driv-
skruven och vagnen sätts i rörelse. 

Nödmanöver av gripverktyg för lyft av avfallskolli sker automa
tiskt med följd a t t gripverktygets nedre del separerar från den 
övre delen och faller tillsammans med kollit. Traversen befin
ner sig då i e t t läge som bedöms vara lämpligt för denna släpp-
ning och förflyttas därefter till servicepositionen. 

Nödmanöver av traversen sker då traversens åkmaskineri ä r 
ur funktion. I rum F1.03 inkopplas nödmanöverutrustningen 
och vevas tills traversbryggan nå t t servicepositionen. 

Hantering av havererade fat görs genom at t byta traversens 
lyftverktyg mot ett speciellt gripverktyg i rum F2.21. Koppling 
av gripverktyg och resning av det fat som havererat sker från 
kontrollrummet. 
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OMHÄNDERTAGANDET AV AVFALLET I RINGHALS 1 

BESTÄMNING AV MAXIMAL SPECIFIK AKTIVITET FÖR 
PRIMÄKHÄNDELSEN INRE RÖRBROTT (LOCA) 

I denna bilaga har olika åtgärder under normal drift, vid ser
vice och underhåll samt vid eventuella funktionsstörningar 
studerats. Beträffande normal drift har endast beaktats de 
åtgärder och dospunkter som påverkas av den förhöjda akti
viteten och som har behandlats vid uppskattning av den totala 
personaldosen (referens 2 i rapporten). 

De specifika aktiviteter som har använts vid dosuppskatt
ningen ligger till grund för bestämningen av maximala speci
fika aktivitetsnivåer enligt följande formel: 

Qmax = Qo * D m a x ' D 0 

där Qmax = maximal specifik aktivitet 
Qo = specifik aktivitet enligt förutsättningarna 
Dmax = maximal dosrat enl. gällande begränsningar 
D 0 = dosrat beräknad med Q0 . 

Angivet värde på aktivitet motsvarar den långlivade cesium-
aktiviteten, ungefär hälften vardera av Cs-134 och Cs-137, men 
i beräkningarna har all annan aktivitet av betydelse medtagits. 

För varje medtaget driftfall, åtgärd eller annan händelse redo
visas et t eller två fall. För rutinmässiga åtgärder under nor
mal drift beräknas Qmax för en högsta dosrat med begräns
ningen given av den antagna maximala kollektivdosen enligt 
avsnitt 3.3 i rapporten. I detta fall kan den högsta dosraten 
under normal drift vara 45 gånger högre än det värde som har 
använts vid dosuppskattningen, u tan a t t dosen till driftperso
nalen överskrider 20 mmanSv. 

Qmax beräknas också för en högsta dosrat bestämd med hän
syn till en angiven uppehållstid och i något fall för en högsta 
kollektivdos bestämd på annat sätt, se avsnitt 4.1 i rapporten. 
Dessa fall är av störst intresse vid icke rutinmässiga åtgärder, 
dvs störningar av olika slag. 

För vissa dospunkter har en maximal dosrat också bestämts 
med Qmax som begränsande faktor. Här avses de maximala 

åk 1 1 1 | 
ASEA BROWN BOVEHI 



ABB Atom RM 91-60 Bilaga 2 
Sida 2 

aktivitetskoncentrationer som diskuteras i avsnitt 3.7 i rap
porten. 

För tankar har ytterligare ett fall behandlats förutom ovanstå
ende, där varje tank är fylld med en viss volym enligt de förut
sättningar som dosuppskattningen är baserad på. I det till
kommande fallet förutsätts respektive tank vara helt fylld. 

1 MOTTAGNING/LAGRING 

1-1 Mottagning av aktivt vatten 

Vid primärhändelsen en LOCA fördelas den avgivna aktivite
ten på 11 000 m 3 vatten. Vattnet i reaktorinneslutningen avtap
pas satsvis via system 322 till systemdränagetanken 342 T i l i 
avfallsanläggningen. Vid stora läckage tappas primärvatten 
även till T15 och T16. 

Vid blockerad kylkanal fördelas aktiviteten på ca 250 ni3 reak
torvatten. Reningen sker på i princip samma sä t t som i 
Forsmark 3. Denna primärhändelsen har dock inte studerats i 
detalj för Ringhals 1. De beräkningar som behövs för en när
mare analys saknas därför. 

Systemdränagetanken, 342-T11 

Systemdränagetanken T i l rymmer totalt 265 m 3 vatten. 

Driftfall I / sekvens 6 

Kontroll av ventillägen vid provtagning i T16. Tidsåtgången for 
varje ventil ä r 5 min totalt för några besök (sannolikt tre) 
under hela reningsproceduren(driftfall I). 

V144 i F2.10. 2 m från T i l . Bakgrundsnivån är 0,1 mSv/h. 
Strålkälla: T i l + rör med orenat,aktivt vatten till T i l 

D o Qo D m a x Qmax Dos 
(mSv/h) (TBa/mZ) (mSv/h) (TBq/m3j (mgy) 

2,3 0,045 45*2,3 2,0 8,6 
100 2,0 8,3 

Qo och Qmax anger aktiviteten i vattnet i T i l . Samma värden 
gäller även för rör till T i l . 
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V175 i F2.10. 3 m från T i l . Bakgrundsnivån är 0,1 mSv/h. 
Strålkälla: T i l + rör med orenat.aktivt vatten till T i l , se ovan. 

D0 Qo Dm a x Qmax Dos 
(mSv/h) (TBq/m3) (mSv/h) (TBq/m3) (mSy) 

1,7 0,045 45*1/; 2,0 6,4 
100 2,6 8,3 

V154. V155. V158 och V159 i F01.14. 
Bakgrundsnivån är 0,2 mSv/h. 
Strålkälla: flera rör med orenat eller renat aktivt vatten (till 
resp från T i l ) ; här antas hela dosraten komma från rör med 
orenat vatten, se ovan. 

D0 Qo Dmax Qmax Dos 
(mSv/h) (TBq/ma) (mSv/h) (TBq/m3) (mSv) 

0,2 0,045 45*0,2 2,0 0,75 
100 22,5 8,3 

V815 i F01.15. Bakgrundsnivån är 0,2 mSv/h. 
Strålkälla: se ovan för F01.14. 

D0 , Qo » D m a x och Q m a x enligt ovan. 

V226 ( system 336 ) i F2.07 Manöver och kontroll vid prov
tagning i T16. Tidsåtgången är 20 min totalt for några besök 
(sannolikt tre) under hela reningsproceduren (driftfall I och 
II). Bakgrundsnivån är 0,005 mSv/h. 

Strålkälla: provtagningsrör med orenat, aktivt vatten från T i l , 
se ovan. 

D0 Qo Dmax Qmax Dos 
(mSv/h) (TBq/mS) (mSv/h) (TBq/m3) (mSv) 

0,001 0,045 45*0,001 2,0 0,015 
10 450 3,3 

Driftfall I och II 
Passage av T i l på utsidan av yttervägg 

Dospunkten på utsidan är skärmad av 70 cm betong. 
Strålkälla: T i l ; tanken är fylld med 265 m 3 orenat, aktivt 
vatten, vilket motsvarar full tank. 
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Do Qo Dmax Qmax 
(mSv/h) (TBqfoia) (mSv/hl (TBq/m.2.) 

6E-5 0,045 0,0075 5,6 
0,047 35* 

*) Maximal aktivitetskoncentration vid ingjutning av induns-
tarkoncentrat bör vara ca 35 TBq/m3. 

Dosraten på väggens utsida kan höjas (och göra ett högre Qmax 
möjligt) genom avspärrning av området utanför avfallsbygg
naden och/eller stapling av kokiller utanför väggen. 

Funktionsstörningar och Haverier 

Nödmanöver av tallriksfilter C l l . 
Den manuella manövern görs i rum Fl.Ol, 2,2 m från T i l och 
0,5 m från väggen mot C l l . Tidsåtgången är ca 30 min. 

Dospunkten påverkas även av C l l . Men bidraget är litet, varför 
den förhöjda dosraten antas komma helt (99 %) från T i l . 

D0 Qo D m a x Qmax Dos 

(mSy/h) (TBq/m3) (mSv/h) (TBq/mS) fmSv) 

Strålkälla 1 : tanken T i l 

2,0 0,045 10 0,23 5 

Strålkälla 2 : tallriksfilter C l l 

1.4E-3 40 0,1 2900 0,05 

Qmax anger aktiviteten i vattnet i T i l respektive i C l l . 

Provtagningstankarna, 342-T15,T16 
Provtagningstankarna T15 och T16 rymmer vardera totalt 140 
m 3 vatten. Tankarna förutsätts innehålla renat vatten, dvs 
aktivitetskoncentrationen är 10 gånger lägre än i T i l . I detta 
fall används i första hand T16, som ligger längst från ytter
väggen. 
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Driftfall I / sekvens 6 

Kontroll av ventilläge i F2.10 vid provtagning i T16. Tids
åtgången är 5 min totalt för några besök (sannolikt tre) vid 
V164 (2 m från T16) under hela reningsproceduren(driftfall 
D.Bakgrundsnivån är 0,1 mSv/h. 

Do Qo 
(mSv/h) CTBqfmft 

Strålkälla: T16 

0,2 0,0045 

Dmax 
(mSv/h) 

45*0,2 
67 

Qmax 
(TBq/m3) 

0,20 
1,5 

Strålkälla : rör med orenat, aktivt vatten till T i l 

0,1 0,045 45*0,1 
33 

2,0 
15 

Dos 
(inSv) 

0,75 
5,6 

0,38 
2,8 

Qmax anger aktiviteten i vattnet i T16 respektive i T i l . 

Driftfall I / sekvens 8 

Kontroll av ventilläge i F2.10 vid rundpumpning i T17 

Avser V164, se ovan. 

Driftfall Ioch II 
Passage av T15 på utsidan av yttervägg 

Dospunkten på utsidan är skärmad av 50 cm betong. 
Strålkälla: T15; tanken är fylld med 140 m 3 renat, aktivt vatten, 
vilket motsvarar full tank. 

D0 Q0 D max Qmax 
(mSy/h) (TBo/mS) (mSv/h) (TBq/mS} 

7E-5 0,0045 0,0075 0,48 
0,55 35* 

*) Maximal aktivitetskoncentration vid ingjutning av induns-
tarkoncentrat bör vara ca 35 TBq/m3. 

i! Bill mm» 
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Dosraten på väggens utsida kan höjas (och göra ett högre Qmax 
möjligt) genom avspärrning av området utanför avfallsbygg
naden och/eller stapling av kokiller utanför väggen. 

1.2 Mottagning av jonbytarmassor 

Kornformiga massor leds alltid till tank T44 och därifrån till 
satsningstanken T45. Pulverformiga massor leds till tank T41 
(endast från 332) och till tank T42. Innan avvattning leds de 
pulverformiga massorna till tank T46. 

Mottagningstank för kornmassa, 342-T44 
I T44 lagras kornmassa från system 331 och 342/C12. Tanken 
rymmer totalt 30 m3 och är väl skärmad. 

Vid dosuppskattningen (driftfall II) antas att endast 2,4 m3 

kornformig jonbytarmassa produceras (i C12 i avfallsanlägg
ningen). Aktiviteten påverkar ej driftdosen och några beräk
ningar har därför inte gjorts. Men utgående från beräkningar
na för TC43 i bilaga 1 kan följande uppskattning göras för den 
100 cm tjocka väggen mot rum F1.08, där lämpligt värde på 
D m a x är 0,01 mSv/h. Tanken antas vara full med kornmassa. 

Do Qo Dmax Qmax 
(mSv/h) (TBq/mä) (mSv/h) (TBq/m3-) 

0,003 31 0,01 100 
0,005 55* 

*) Maximalt tillåten aktivitetskoncentration vid solidifiering av 
kornmassa är ca 55 TBq/m3. 

Mottagningstank för pulvermassa, 342-T41 
I T41 lagras pulvermassa från system 332. Tanken rymmer 
totalt 125 m3. Den används inte vid reningen av vattnet i reak-
torinneslutningen. 

Backspolningstank för pulvermassa från 342/C11,342-T43 
Innehållet pumpas vidare till T42. Tanken rymmer 10 m3 och 
är belägen mot yttervägg men under jord. Den är också i övrigt 
så belägen att några strålskärmsproblem ej förväntas vid de 
aktivitetskoncentrationer som kan bli aktuella. 

Doseringstank för pulvermassa, 342-T46 
Tanken tillförs massa från T42 och direkt från system 332. 
Tanken rymmer totalt 12 m3. 

J"fcl9IP 
ASEA BHOWN BOVEHI 



ABB Atom EM 91-60 Bilaga 2 
Sida 7 

Mottagning/Lagringstank för pulvermassa, 342-T42 
I T42 lagras pulvermassa från systemen 324 och 332 samt 
342/Cll. Tanken rymmer totalt 45 m 3 

Driftfall n / sekvenserna 2, 4 och 5 samt 
driftfall III / sekvens 3 

Beläggning av filter C l l , tömning av jonbytare C12 respektive 
fyllning av C12 samt förbeläggning av awattningsfilter C41 i 
servicehall F3.08. 

Uppehållstiden är lång, totalt 144 timmar, varför e t t lämpligt 
värde på D m a x är 0,01 mSv/h inklusive bakgrundsnivån, som 
vid dosuppskattningen har antagits vara 0,005 mSv/h (fall A). 
Här görs också en beräkning för et t lägre värde, 0,002 mSv/h 
(fall B). Bidraget från C l l är försumbart i de aktuel la 
dospunkterna. 

Strålkälla : T42 och T46. För driftfall II ger detta en överskatt
ning, eftersom T46 används först i driftfall III. 

D0 Qo Dmax Qmax Dos 
(mSv/h) (TBq/ma) (mSv/h) (TBq/m3) (mSv) 

fall A 5E-4 20 0,005 200 1,44* 
3 E ^ 12** 0,76* 

fall B 5E-4 20 0,008 320 1,44* 
3 E ^ 12** 1,2* 

*) Inklusive bidraget från bakgrunden 
**) Motsvarar den maximalt tillåtna aktivitetskoncentrationen 
ca 30 TBq/m3 vid solidifiering av pulvermassa. 

De låga doserna förutsätter avspärrning av området ovanför 
utrymmet där T42 och T46 är installerade. Här är strålnings-
nivån ca 1000 gånger högre än D0. 

Jklftl» 
ASEABPOWNBOVERI 
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Driftfall II / sekvens 5 

Fyllning av jonbytare C12 ; kontroller och manövrar i rum 
F1.01 och F l .17 . Tidsåtgången är totalt 15 min. Bakgrunds
nivån är 0,01 mSv/h repektive 0,005 mSv/h. 

Strålkälla : T42 fylld med 25 m 3 . Helt fylld tank ger ej högre 
dosrat för denna dospunkt. 

D0 Qo D m a x Qmax Dos 
(mSv/h) (TBg/mS) (mSv/h) ITBg/m3-} (mSv) 

0,01 20 45*0,01 900 0,11 
10 2E4 2,5 
0,006 12* 0,003 

*) Motsvarar den maximalt tillåtna aktivitetskoncentrationen 
ca 30 TBq/m3 vid solidifiering av pulvermassa. 

Driftfall II och III 
Passage i rum F1.01 eller F2.10 utanför T42 

Dospunkterna är skärmad av 70 cm betong. Et t lämpligt värde 
på D m a x här kan vara 0,2 mSv/h. 

Strålkälla : T42 fylld med 45 m3, dvs helt fylld 

Do Qo D m a x Qmax 
(mSv/h) (TBq/m3) (mSv/h) (TBq/m3-) 

0,05 20 0,2 80 
0,03 12* 

*) Motsvarar den maximalt tillåtna aktivitetskoncentrationen 
ca 30 TBq/m3 vid solidifiering av pulvermassa. 

2 BEHANDLING 

2.1Filtrering/Jonbyte i stråk 1 

Filter och jonbytare förutsattes vara försedda med aktivitets
mätare, varför gångtiderna för dessa filter anpassas till ett ak
tivitetsinnehåll lämpligt för direkt ingjutning. 

Al I» II 
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Tallriksfiltret, 342-C11 

Tallriksfiltret C l l innehåller 35 kg torr massa. 
Q0= 200 GBq/kg torr jonbytarmassa motsvarar 
Qo = 40 TBq/m3 jonbytarmassa (20% TS) 

Driftfall I och II 
Passage i korridor F2.13 utanför filter C l l 

Dospunkten är skärmad av 70 cm betong. Et t lämpligt värde på 
Dmax här kan vara 0,2 mSv/h. 

Strålkälla: 

Do 
(mSv/h) 

2.4E-4 

:C11 

Qo 
(TBq/mS) 

40 

Dmax 
fmSv/h) 

0,2 
1.4E-4 

Qmax 
(TBq/m3) 

3.4E4 
24* 

*) Motsvarar den maximalt tillåtna aktivitetskoncentrationen 
ca 30 TBq/m3 vid solidifiering av pulvermassa. 

Driftfall I och II 
Vistelse i rum F3.08 rakt ovanför C l l 

Dospunkten i F3.08 är skärmad av 60 cm betong. Lämpligt 
värde på D m a x är här 0,01 mSv/h. 

Strålkälla: 

Do 
(mSv/h) 

1.6E-3 

:C11 

Qo 
(TBq/m3-) 

40 

Dmax 
(mSv/h) 

0,01 
0,001 

Qmax 
(TBq/m2) 

250 
24* 

*) Motsvarar den maximalt tillåtna aktivitetskoncentrationen 
ca 30 TBq/m3 vid solidifiering av pulvermassa. 

Service och Underhåll 

Service av filter C l l . Högtrycksspolning av filterdukar efter 
backspolning med rotation. 

Strålkälla : 0,5 kg jonbytarmassa kvar på filtertallrikarna 

Jill» 
ASEA BBOWN BOVEHI 
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I referens 2, avsnitt 4.4.2, anges dosen för detta arbete till ca 3,6 
mmanSv. Jonbytarmassans källstyrka Q0 är densamma som 
vid ovan redovisade beräkningar, dvs 40 TBq/m3- Enligt rap
portens avsnitt 3.4 bör inte den individuella dosen för en ens
kild åtgärd överstiga 5 mSv. Här antas at t minst två personer 
delar på detta arbete, så a t t den maximala kollektivdosen kan 
sättas till 10 mmanSv. Av detta följer a t t Qmax blir 10/3,6 * 40 = 
110 TBq/m3. 

Sannolikt kan arbetsrutinerna, om ett fall som detta inträffar, 
modifieras så at t dosen blir lägre. 

Funktionsstörningar och Haverier 

Fel på drivanordningen. 

Strålkälla : 5 kg jonbytarmassa kvar på filtertallrikarna 

a) Högtrycksspolning av filterdukar efter backspolning utan 
rotation. 

I referens 2, avsnitt 4.4.3, anges a t t dosen för detta arbete blir 
ca 3 gånger högre än vid den normala servicen av filtret. Med 
Qmax = HO TBq/m3 enligt ovan skulle det innebära ca 30 
mmanSv. 

b) Arbete på drivanordningen u tan föregående högtrycksspol
ning av filterdukarna. 

Enligt ovannämnda referens ä r dosraten på filterkärlets lock 
av storleksordningen några mSv/h och skulle med Qmax enligt 
ovan bli högst 6 mSv/h. Arbetet ta r ca 20 min och skulle där
med ge 2 mSv, vilket i detta sammanhang är en acceptabel dos, 
som säkert kan reduceras ytterligare med strålskyddsåtgärder 
såsom blyskärmning. 

Den manuella högtrycksspolningen är därför ingen bra åtgärd 
i detta speciella fall och kan bara övervägas om det aktuella 
arbetet kan förväntas ta betydligt längre tid. 

Nödmanöver (nödöppning) av tallriksfilter C l l . 
Den manuella manövern görs i rum F1.01, 2,2 m från T i l och 
0,5 m från väggen mot C l l . Tidsåtgången är ca 30 min. 

Se systemdränagetank T i l ! 

ASEA BROWN BOVEHI 
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Awattningsfiltret, 342-C41 

Awattningsfiltret C41 innehåller maximalt 45 kg inert massa. 

Driftfall III 
Passage i rum F2.08 utanför C41 

Dospunkten är skärmad av 100 cm betong. Ett lämpligt värde 
på Dmax är här 0,01 mSv/h. 

Strålkälla: 

Do 
fmSv/hl 

4E-5 

:C41 

Qo 
(TBq/m3) 

50 

Dmax 
(mSv/h) 

0,01 
2E-5 

Qmax 
(TBq/m3) 

1.3E4 
30* 

*) Maximalt tillåten aktivitetskoncentration vid solidifiering av 
pulvermassa är 30 TBq/m3. 

Driftfall III 
Vistelse i rum F3.08 rakt ovanför C41 

Dospunkten i F3.08 är skärmad av 100 cm betong. Lämpligt 
värde på D m a x är här 0,01 mSv/h. 

Strålkälla : 

Do 
fmSv/h) 

4E-5 

:C41 

Qo 
(TBa/mS) 

50 

Dmax 
(mSv/h) 

0,01 
2E-5 

Qmax 
(TBq/m2) 

1.3E4 
30* 

*) Maximalt tillåten aktivitetskoncentration vid solidifiering av 
pulvermassa är 30 TBq/m3. 

Driftfall III / sekvens 10 och 16 

Intransport av nya kokiller till ingjutningsstationen. Tidsåt
gången är totalt 10,5 timmar. Bakgrundsnivån är 0,005 mSv/h. 

åk I» II 
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Vid hög aktivitetskoncentration i C41 kan det ta ge ett litet 
dosratsbidrag. Förhållandena ä r dock mera gynnsamma än i 
F2.08, se ovan, varför detta torde sakna betydelse. 

Funktionsstörningar och Haverier 

Arbete på drivanordningen utan eller med föregående rens-
polning av C41, 5 kg massa kvar på tallrikarna 

Se motsvarande arbeten för C l l . Pör filter C41 blir de mer 
komplicerade än för C l l och därför torde motsvarande arbeten 
ge något högre doser. 

Nödöppning av awattningsfilter C41 utifrån 

Motsvarar passage i rum F2.08 utanför C41, se ovan. 

2.2 Induns tn ing 

Reningen av primärvattnet vid blockerad kylkanal sker liksom 
tidigare genom indunstning, se referens 2 i rapporten. Alter
nativt kan vattnet antagas vara så aktivt, a t t det är lämpligt 
med direkt ingjutning i 25 cm betongkokiller. Et t kriterium för 
detta kan enligt avsnitt 3.7 i rapporten vara en aktivitetskon
centration på ca 35 TBq/m3. 

Primärhändelsen blockerad kylkanal har inte studerats i de
talj för Ringhals 1, varför erforderliga beräkningar för en när
mare analys saknas. 

3 SOLIDIFIERING 

3.1 Solidifiering av jonbytarmassor 

Solidifieringen av jonbytarmassor styrs i Ringhals 1 bl a av 
följande kriterier (se avsnitten 3.7 och 3.8 i rapporten) : 

högsta t i l låtna integrerade dos hos solidifierade jonby
tarmassor: 1 MGy 

högsta möjliga ytdosrat på avfallskollin, som anläggning
en är konstruerad för : 30 mSv/h. 

högsta licensierade ytdosrat på använd kollityp map slut
lagring i SFR: 30mSv/h 

OJ 

O 
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Kommentar till ytdosraten. I särskilda fall är 100 mSv/h 
tillåtet. 

Vid solidifiering av jonbytarmassor används cement enligt 
BCS-systemet. Det solidifierade avfallet tappas på betongkokil-
ler med 25 cm väggtjocklek. Aktivitetsinnehållet hos det solidi
fierade avfallet anpassas så a t t den integrerade dosen blir 1 
MGy. Det totala aktivitetsinnehållet i en kokill blir därmed ca 6 
TBq (ungefär hälften vardera av Cs-134 och Cs-137) motsvaran
de en ytdosrat på ca 35 mSv/h. En sådan kokill innehåller ma
ximalt 45 kg torr jonbytarmassa. Aktivitetsinnehållet kan där
med vara så högt som 55 TBq/m3 i sedimenterad komformig 
jonbytarmassa resp. ca 30 TBq/m3 i sedimenterad pulverfor-
mig massa. Vid mycket hög aktivitetskoncentration kan en 
mindre mängd aktiv massa spädas u t med inaktiv massa eller 
alternativt gjutas in med en större andel cement. 

Doseriiigstanken, 343-T1 

Doseringstanken T I rymmer 1,5 m3- Tanken går a t t tömma till 
T46. Såväl pump som tank kan spolas med fast installerad ut
rus tn ing . 

Funktionsstörningar och Haverier 

Fel på pumpen P3 under TI . 

Strålkälla: TI ; på innerytan är 1 % av aktiviteten i volymen 
kvar efter spolningen. 

Av referens 2, avsnitt 4.4.3 framgår det att dosraten runt tan
kens nedre del är några tiotals mSv/h med ovan angiven källa. 
Det är dock osäkert hur bra renspolningen kan göras och 
kanske kan en bättre dekontaminering uppnås. Men med sä
kerhet krävs strålskyddsåtgärder, kanske omfattande sådana, 
innan reprationsarbetet kan starta. 

Mot bakgrund av ovanstående är det föga meningsfullt at t bes
tämma ett värde på Q m a x för den pulverfonniga jonbytar-
massan. Däremot bör detta fall medföra att det slutliga värdet 
ej blir så många gånger högre än Q0. 

åk I» I t 
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4 HANTERING AV KOKILLER 

Ingjutnings- och transportbanan 

Ingjutningsbanan fram till lockgjutningspositionen rymmer 
totalt 25 kokiller. Normalt väntar 15 kokiller per ingjutnings-
kampanj. På transportbanan i kulverten fram till kokillförrå-
det transporteras normalt 15 kokiller på rad. 

Funktionsstörningar och Haverier 

Fel på kabeltrumma för ingiutningsbana. 
Felet avhjälps i rum F02.08 vid slutet av banan, på 1 m avstånd 
från kokillerna. Tidsåtgången är 1 timme och den kollektiva 
dosen begränsas till 10 eller 30 mmanSv. 

Strålkälla: 25 kokiller (väggtjocklek 25 cm) i rad på banan, där 
Qo gäller för den pulverformiga jonbytarmassan. 

D 0 Qo Dmax Qmax Dos 
(mSv/h) (TBa/mS.) fmSv/h) (TBq/m*l fmSy) 

12 50 10 42 10 
30 126 30 
7 30* 7 

*) Maximalt tillåten aktivitetskoncentration vid solidifiering av 
pulvermassa är 30 TBq/m3. 

ASEA BROWN BOVERI 


