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Provförluster i skorstens-
moniteringens filterhållare,
Ringhals 1.
Lars Ström

Sammanfattning

Filterhållarens funktion undersöktes på
laboratorium och i Ringhals' mätinstallation. Det
befanns att en provförlust kunde uppstå när
filterinsatsen togs ut ur filterhuset, om större
mängder stoft samlats in. Ett ungefärligt samband
mellan stoftbeläggning och provförlust kunde
härledas. Stoftkoncentrationen i ventilationsluften
kan ibland vara så hög, att provförlust är möjlig.

Vid provningarna har också framkommit att läckage
förbi filterinsatsen kan förekomma utan att bli
upptäckt. Kompletterande instrumentering för
övervakning av tätheten förslås.

Undersökningen är utförd på uppdrag av statens
strålskyddsinstitut, projekt SSI P 693.92.1
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Vid provningarna i Ringhals1 kraftstation har
värdefullt bistånd lämnats av verkets personal,
vilket härmed tacksamt erkännes.
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Summary in English

Loss of collected particles from the filter of
the stack monitor, the Ringhals 1 power reactor.

The function of the filter holder was examined in
the laboratory and in the Ringhals measurement
installation. It was concluded that a Loss of
sample could occur, if the filter had a heavy
particle deposit. An approximate relation between
deposit thickness and loss of sample could be
determined. Particle concentration in the stack air
is sometimes so high, that loss of sample can
occur.

The tests have also revealed that the sample air
stream can by-pass the filter, without proper
indication of the defect. Control instrumentation
is proposed.
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1 Skorstensmätningar och omgivningsmätnmgar

Jämförelser mellan rapporterade utsläpp från
Ringhals - verket till atmosfären och mätningar i
omgivningarna till kärnkraftanläggningen har visat
en betydande skillnad, speciellt vad avser Co-60.
Samtidigt har god överensstämmelse erhållits för
ädelgaser (ref 1). Om omgivningsobservationerna är
korrekta är (var) det därför sannolikt något fel i
utsiäppsuppgifterna från Ringhals.

Tänkbara fel i utsläppsuppgifterna avseende Co-60
kan delas i kategorierna

A Fel i provtagningen, analysen eller
bearbetningen av Ri - utsläppet

B Felaktigt angivet utsläpp från de tre
andra reaktorerna R2, R3 och R4 i Ringhals

C Ej övervakade utsläpp

D Resuspension från en okänd mark-
kontamination

E Omvandling av kobolt mellan gasfas och
partikeifas, ungefär som jod

Föreliggande undersökning är att hänföra till den
första kategorien. Flera undersökningar har under
årens lopp gjorts avseende utsläppsmätniugarnas
riktighet i svenska reaktorer. Beträffande reaktor
1 i Ringhals undersöktes moniteriugssystemets
funktion i samband med drifttagandet, ref 3.
Moniteringen fungerade då efter förväntningarna. I
anslutning till mätningarna redovisade i ref 1
föranstaltade 331 en förnyad kontroll av
moniteringen. Härvid användes en annan teknik an
tidigare. Trots vista svårigheter med mät-
utrustningen kunde man återigen dra slutsatsen att
överensstämmelsen mellan resultaten från
skorstenens fasta mcniteringssystem och resultaten
från kontrollinstrumenteringen var god (ref 2). En
jämförelse med hjälp av en optisk partikelräknare
(ref 4) av partikelstorleksfördelningarna i
skorstenen och vid insamlingsfiltret visade god
överensstämmelse åtminstone för små partiklar; för
stora partiklar kunde inga bestämda slutsatser
dras.
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Provtagningarna i omgivningen skedde vid två
tillfällen, 19S1-08-03 -- 1931-12-14 och 1934-01-24
-- 1934-05-13 (ref 1). Kontrollen av skorstens-
mätningarna utfördes dels 1974 (ref 3), dels 1934-
06-27 — 1934-07-30 (ref 2). Kontrollen med den
optiska partikelräknaren gjordes 1992 (ref 4}. Kan
mätsystemet mäta omväxlande rätt och fel? Detta
förefaller inte troligt, men kan inte uteslutas.
Man bör leta efter en orsak till grova mätfel som
kan uppstå och försvinna, och som kanske just nu
inte föreligger.

En tänkbar felkälla av varierande karaktär är
provförlust från filtret för insamling av partiklar
i mätsystemet, vilket utredes nedan i avsnitt 2. 3
och 4. Ytterligare en varierande felkälla
diskuteras i avsnitt 5.

2 Avblåsningsfelet

Filterhållarna i provtagningsslingorna i skor-
stenens moniteringssystem (Figur 1) är utformade på
ett sådant sätt att under vissa omständigheter det
insamlade provet delvis kan gå förlorat. Figur 2
illustrerar den tänkta förlustmekanismen.

Filterpatronen är fästad i en nedre ring, och tätar
mot filterhuset vid A. När patronen skall tas ut
skruvas locket av, och hela insatsen dras ut med
hjälp av handtaget.

Till filterhusets utlopp är anslutet en vakuumpump,
via tanken för gasdetektorn. I denna tank råder
undertryck, p g a tryckfallet i fiterpatronen.

När patronen tas ut, och tätningen vid A upphör, är
tätningen vid B fortfarande obruten. Om pumpen inte
stängts av, eller om tryckutjämning inte hunnit aga
rum, sker nu en utjämning av trycket i tanken
enligt den streckade linjen i Figur 2. Härvid
bildas en luftström av hög hastighet från inlopps-
sonden rakt mot filterpatronens filteryta. Luft-
strömmen kan blåsa bort på filtret deponerade
partiklar, varvid en större eller mindre del av
provet går förlorat. Bruksanvisningen för
moniteringssysteniet föreskriver inte att vakuum-
pumpen skall stängas av vid filterbyte; alltså
tikall pumpen gå.

Patronen ar utrustad med glasfiberfilter (vilka
ersatte membranfilter ca 1930).
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3 Syntetiska prover

För att pröva avblåsningsteorien gjordes ett försök
med det ordinarie filtret, efter en veckas stoft-
insamling i provtagningsslinga 1. Filterpatronen
togs ut med luftpumpen avstängd och trycket
utjämnat ( d v s utan risk för avblåsning), mättes,
tattes tillbaka, togs ut med pumpen igång och
mättes igen. Ingen ändring av aktivitetsmängden
mellan de två mätningarna kunde iakttagas, och
något mätfel p g a avblåsning förelåg alltså inte.
Ytvikten av stoft på filtret var också mycket låg.
Provet utfördes av personal vid Pvinghals-verket.

För att få fram filterpatroner med mera stoft och
radioaktivitet byggdes en provapparat för belägg-
ning av filterpatroner ined stoft på laboratoriet.
Den bestod av en filternållare enligt Figur 2
i vänligen utlånad av studsvik Instrument} och ett
skyddsfilter, följt av flödesmätare, volymmätare
och luftpump. En resuspeusionsapparat for torrt
stoft anslöts till filterhållarens inlopp med hjälp
av en slang.

4 Avblåsningsförsöken

4 .1 Talk
Provapparaten testades med talk, och i samband
därmed gjordes några avblåsningsförsök. I prov-
apparaten ersätter i viss mån skyddsfiltret och
volymmätaren gasdetektorns tank, så att en plötslig
luftström uppstår när filterpatronen tas ut ur s m
hållare. En 8 mm dysa sattes också på filter-
hållarens inlopp för att ge en realistisk fiödes-
begränsning. Försöken visade, att vid låg stoft-
beläggning var avblåsningen liten, och ökade vid
högre ytbeläggning. Observationerna är anförda i
Tabell 1, försöken S...11.

4.2 553 - stoft direkt
Med hjälp av en batteridriven dammsugare samlades
radioaktivt stoft in från en greting i skorstenen,
på vilken stoft deponerat. Vid ett tidigare besök i
skorstenen hade stoftet varit löst och lätt att
suga av. Nu var stoftet fastkladdat och verkade ha
varit vått och var svårt a£t samla in. 25,3 gram
samlades in från ca 0,25 m*- av gallret. Detta
stoft var svårt att sprida, bland annat p g a s m
höga halt fibrer. Endast låga ytvikter kunde
åstadkommas. Avblåsningsförsöken, utförda dels i
system 553 (filterhållaren i slinga 1 Cll C12),
dels i provapparaten, visade ringa förluster, se
Tabell 1, försöken 17... 24.
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4.3 553 - stoft torkat
För att få fram ett mera "naturligt" stoft
torkades det insamlade materialet i luft på ea
värmeplatta. Under viss rökutveckling försvann
fibrigheten och stoftet blev betydligt mera lätt
att sprida i resuspensionsapparaten. Specifika
aktiviteten för detta material uppmättes till 13000
Bq/gram av Co-50. P g a viktminskningen vid
torkningen antas att ursprungsmaterialet hade en
specifik aktivitet på 6500 Bq/gram. Avblåsnings-
försöken med detta stoft är redovisade x. Tabell 1,
prov 2C . . .32 .

Tabell 1. Avblåsningsförsök

Prov
nr

3
9
10
11

17
18
20
21
24

25
27
29
31
32

Material

Talk FWX-1
Talk FWX-1
Talk FWX-1
Talk FWX-1

553-stoft
553-stoft
553-stoft
553-stoft
553-stoft

553-stoft
553-stoft
553-stoft
553-stoft
553-stoft

direkt
direkt
direkt
direkt
direkt

torkat
torkat
torkat
torkat
torkat

Provapp.
eller
553

P
P
P
P

P
P
553
P
553

P
553
553
5 5°
553

Ytvikt
före o

mg/cm4-

20,00
20,00
10,00
5,00

0,12
0,30
1,73
0,95
0,45

2,01
3,98
3,25
0,51
1.01

Tryckfall
före
kPa

6,50
5,40
2,80
1,00

0,00
0,07
0,06
0.11
0,15

0,46
0,79
0,74
0,13
0,18

Ytvikt före/
/ytvikt efter

0,15
0,07
0,07
0,60

1,32
0,93
1,26
0,61
0,95

0,67
0,32
0,35
1,13
0,75
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5 Diskussion

5.1 Avblåsningen
Observationerna i Tabell 1 är grafiskt framställda i
Figur 3. Mätpunkterna visar en betydande spridning,
vilket är att vänta, eftersom resuspension är en av
de minst regelbundna fenomenen inom aerosolfysiken.
Dessutom har två olika avblåsningsapparater och tre
olika stoft använts. Tydligt är emellertid att en
stor stoftmängd på filtret leder till en stor prov-
förlust. 93 % av stoftet förlorades i Prov 10 och 11.

Vilka stoftmängder är då aktuella for moniterings-
systemets filter? Lantluft har normalt en stofthalt
inom intervallet 10...100 ug/m ^ En veckas insamling
(flöde 0,5 l/s, filteryta 13 cm"i ger beläggningen
0,2...2 mg/cn? . Enligt Figur 3 skulle en sådan
stoftmängd inte leda till några större
avblåsningsföriuster. Är luften i stationen förorenad
upp till det hygieniska gränsvärdet för en
arbetsplats, 10 mg/nr1, skulle beläggningen bli 200
mg/cm-, vilket betyder att filtret är igensatt, och
att troligen avsevärda avblåsningeförluster uppstår.
Igensättning av filtret har ibland uppstått, så <stt
det har måst bytas med kortare intervall än en vecka.
Det uppges också att tidigare var filtren svarta,
vilket tyder på en kraftigare beläggning. Hur för-
hållandena var 1984 kan möjligen utredas om filtren
från den tiden finns kvar.

5.2 övervakning av tryckfallet
I Figur 3 är tryckfallet över de syntetiskt fram-
ställda filterkakorna avsatta enligt den högra skalan
i diagrammet. Trots provstoftens olika karaktär kan
observationerna sammanfattas i en linje, där tryck-
fallet ar ungefär proportionellt mot stoftkakans
ytvikt.

Tryckfallet över filtret är .sålunda en grov indikator
på den insamlade stoftmängden och på risken for
provförlust genom avblåsning. Det finns därför
anledning att komplettera instrumenteringen med en
manometer som mäter tryckfallet över filterpatronen.
Platsen för manometern är utmärkt i Figur 1. En sådan
manometer är en mycket känsligare indikator på
stoftmängd än flödesmätaren, eftersom
provtagningsflödet är stabiliserat genom höga
tryckfali på andra ställen än i filterpatronen.
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En manometer ansluten nedströms filterpatronen får
emellertid också en annan funktion, som kanske är
viktigare, nämligen att indikera om filterpatroneu
monterats korrekt. Om filterpatronen eller någon av
packningarna i filterhållaren är skadad kommer ett
för lågt tryckfall att indikeras. En sådan
felfunktion observerades vid provningen i
filterhållare Cll C12. Speciellt är funktionen hos
packningen vid A, Figur 2, osäker. På manometern kan
man ange tillåtna tryckgränser, t ex

Ny patron P = 3, 5...4,5 kPa
Maximalt tillåtet tryckfall efter viös tids
drift Pny + 1 kPa

Vid 1 kPa över stoftkakan är den så pass tunn att
avblåsning är en liten risk.

5.3 Skyddsfilter
Stoft som förloras genom avblåsningen sugs troligtvis
till största delen in i filterhusets utlopp och
vidare till gasdetektor, flödesmätare och luftpump.
Rimligtvis borde en del av en eventuell avblåsnings-
förlust deponera i flödesvägen, ock särskilt i
gasdetektorns tank. Om man förlorar lika mycket som
man samlar in, 10 Bq Co-60/vecka, i 10 års tid och 10
% stannar i gasdetektorn bör dar nu finnas några
hundra Bq Co-60 deponerat. Mängden Co-60 i gas-
detektorn utredes f n av Ringhals.

Om man förlorar material från filtret, eller om
filtret läcker, eller om packningarna är otäta, så
får man partiklar nedströms filtret. Detta är
olämpligt eftersom det kontaminerar gasdetektorn, och
det kan också störa den strypning (ventil V10) som
bestämmer flödet genom systemet. Man bör därför
montera ett skyddsfilter omedelbart nedströms den
ordinarie filterhållaren. Platsen för det föreslagna
filtret är utmärkt i Figur 1, Genom att t ex årligen
mäta ett sådant filter kan man också iakttaga ett
eventuellt läckage i den ordinarie filterhållaren.
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6 Slutsatser

Utredningen har varit inriktad mot tillfälliga grova
fel. Två sådana fel har demonstrerats, nämligen prov-
förlust genom avblåsning, och läckage förbi filter-
patronen. Kontrollmetoder föreslås som dels ger en
uppfattning om förekomsten av dessa fel, dels gör det
möjligt att undvika felen.

Följande punkter sammanfattar resultaten:

A Höga stofthalter leder till provförluster
genom avblåsning

B Höga stofthalter förekommer ibland, och har
tidigare varit vanligare i Ringhals 1

C Läckage förbi filtret förekommer.

D övervakning av filtrets tryckfall m a p
igensättning och läckage bör ordnas.

E Anläggningsdelarna nedströms filtret bör ha
ett skyddsfilter, som samtidigt blir en
kontroll av det ordinarie filtret.

Denna undersökning har ytterligare något ökat
kunskapen om den luftburna radioaktivitetens karaktär
i kärnkraftverk. Fortsatta undersökningar, bl a
genom bearbetning av observationer från Barsebäcks-
undersökningen 1937, är önskvärda.

7

1

Referenser

Bjurman, B, Erlandsson, B, Mattsson, S
Simultaneous measurements of radioactive
noble gases and aerosols in the vicinity of
a nuclear power station. Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research, A274(1989),
p 324-331.

Norroann, B
Emission av Co-60 i form av aerosoler från
kärnkraftverket Ringhals 1. Studsvik AB
Arbetsrapport NW-85/913, 1985.

Norroann, B, Färnkvist, K, Söderberg, C
RINGHALSVERKET I. Kontroll av utrustning för
skorstensmonitering av aerosoler occh jod.
Aktiebolaget Atomenergi Arbetsrapport AE-D5-
453, 1974.

Lövefors, A
Provtagning med partikelmonitor i skorstenen
och i mätslingan, Ringhals 1.



Skorsstenslinga
VI2

•CO-

4 VMff

CX3- V3

V3C7 Vi

rQ-C

Provtagningsslinga 2
V30I

V 309

V3 | |

Provtaj

Ädelgasslinga
EOi

K 201

V72S

S E C T I O N 1



e

K30S

V 310

K3C7

K i?5

K 302

agninsslinga 1

NoJ

1C I

HI
LI

vs vio

T5

stoppas vid
fx. skorem. -iior»i*.vrer f

K101

Figur 1.
Schema över skorstensövervakningsn,
Avblåsntngsförsök gjordes i
Provtagningssiinga 1, filter-
hållaren cil C12. i schemat är
markerat det föreslagna skydds-
filtret och kontrollmanometern.

RINGHALS I

SYSTEM 553

Principschema

S E C T10 M 2

För detaljerad information
använd systemschema.



FIRMA INSTRUMENTINVEST
Lars Ström

ARBETSRAPPORT I-I 93/01
1993-05-26

12

\<

w-^ •

l !

o

tio

LocU

T»2

Figur 2
Luftström vid uttagandet av filterpatronen ur
filterhuset.
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Figur 3
Sammanställning av avblåsningsförsöken. När
tryckfallet Över filterkakan överstiger 1 kPa är
sannolikheten för provförlust betydande. YV är
stoftbeläggningen per ytenhet av filtret, mg/cnr .


