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1 JOHDANTO

Toimeksiannossa arvioidaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikalla sijaitsevan
loppusijoituslaitoksen käytön aikana mahdollisesti aiheutuvia säteilyannoksia. Loppu-
sijoituslaitoksella tarkoitetaan kapselointilaitosta ja käytetyn polttoaineen loppusijoitus-
tiloja. Annoslaskenta kattaa kaikki vaiheet: polttoaineen kuljetussäiliön vastaanoton,
kuljetussäiliön paineentasauksen, kuumakammiossa tapahtuvan käsittelyn, välivaras-
toinnin, kuljetuksen hissikuilun kautta loppusijoitustilaan ja varsinaisen sijoitustapah-
tuman luolassa. Tarkasteltu polttoaine on peräisin Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluodon
voimalaitokselta (BWR-tyyppiä) ja Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitok-
selta (VVER-tyyppiä).

Selvitys sisältää normaalikäytön annosarviot laitoksen henkilökunnalle sekä normaali-
käytön lisäksi oletettujen häiriö- ja onnettomuustilanteiden annosarviot ensisijaisesti
ympäristössä oleskelevalle ns. kriittiselle henkilölle. Normaalikäytön osalta tarkastellaan
laitoshenkilökunnan loppusijoituslaitoksella saamia vuotuisia yksilö- ja henkilökunta-
annoksia normaalin työskentelyn aikana sekä ympäristössä saatavia yksilöannoksia ole-
tetun pienen päästön seurauksena. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa laitoshenkilökun-
nalle mahdollisesti aiheutuvia annoksia ei tarkastella tässä yhteydessä. Häiriö- ja onnet-
tomuustilanteet voivat olla seurausta virheellisestä toiminnasta, laitteiden vikaantumi-
sesta tai ulkoisesta tapahtumasta ja niiden yhteydessä voi syntyä polttoaine- ja rakenne-
vaurioita, joista radioaktiivisia aineita voi vapautua ympäristöön. Tällöin pahimmat al-
tistustilanteet muodostuvat lyhyiden päästöjen seurauksena lähistöllä, mikäli radioaktii-
vinen pilvi pysyy tiiviinä tai esiintyy sadetta. Sade lisää lähialueen laskeumaa, mutta
samalla se poistaa pilvestä hiukkasmaisia aineita, jolloin kauempana laitoksesta näistä
aiheutuvat annokset pienentyvät. Jos annos aiheutuu inerteistä kaasuista, kuten jalokaa-
suista, ei sateella ole merkitystä kokonaisannokseen.

Koska loppusijoituspaikan sijaintipaikkaa ei ole vielä kiinnitetty, tarkastellaan tässä
yleistettyä sijaintipanckaa ja oletetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) YVL-ohjeessa 7.2
(STUK 1997a, s. 3) mainitun kriittisen ryhmän asuvan 200 metrin päässä loppusijoitus-
laitoksesta ja syövän tällä paikalla tuotettuja elintarvikkeita. Matalalta tapahtuvan pääs-
tön voidaan arvioida aiheuttavan suurimman yksilöannoksen aivan päästölähteen lä-
hellä. Annoksen suuruutta etäisyyden kasvaessa on myös arvioitu. Annoslaskenta on
pyritty tekemään siten, että tulokset ovat suoraan verrattavissa STUK:n laatimassa sää-
dösluonnoksessa (STUK 1998) esitettyihin annosrajoihin. Selvitystä voidaan käyttää
apuna kapselointilaitoksen suunnittelussa siten, että suunnittelun perustana olevat viran-
omaismääräykset toteutuvat.
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2 LÄHTÖTIEDOT

2.1 Viranomaismääräykset

Kapselointilaitoksen tulee täyttää säädösluonnoksessa (STUK 1998) esitetyt turvalli-
suusvaatimukset. Loppusijoituslaitoksen käytöstä ei saa aiheutua työntekijöiden tai vä-
estön terveyttä vaarantavia säteilyhaittoja, eikä vahinkoa ympäristölle tai omaisuudelle.
Säädösluonnoksen mukaan odotettavissa olevalla käyttöhäiriöllä tarkoitetaan käyttövai-
heen aikaista turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa, joka sattuu keskimäärin harvem-
min kuin kerran vuodessa mutta jolla on huomattava todennäköisyys sattua ainakin ker-
ran käyttövaiheen aikana. Oletetulla onnettomuudella tarkoitetaan käyttövaiheen aikaista
tapahtumaa, jolla on vain vähäinen todennäköisyys sattua käyttövaiheen aikana.

Loppusijoituslaitos ja sen käyttö tulee suunnitella siten, että:

1) laitoksen käytön ollessa häiriötöntä, radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön
jäävät merkityksettömän pieniksi;

2) odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden seurauksena väestön eniten altistuville yksi-
löille aiheutuva efektiivinen vuosiannos ei ylitä arvoa 0,1 millisievertiä (mSv); sekä

3) oletetun onnettomuuden seurauksena väestön eniten altistuville yksilöille aiheutuva
efektiivinen vuosiannos ei ylitä arvoa 1 mSv.

Edellä mainitut turvallisuusvaatimukset koskevat loppusijoituslaitoksen käyttöä (noin
40-60 vuotta). Pitkäaikaisturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ei tarkastella tässä yhtey-
dessä.

2.2 Käytönaikaiset annosnopeustasot kapselointilaitoksella ja
loppusijoitustiloissa

Polttoaine tuodaan loppusijoituslaitokselle kuljetussäiliössä. Näytteenoton ja paineenta-
sauksen jälkeen kuljetussäiliö kytketään kuumakammioon ja säiliön kansi poistetaan.
Polttoaineen jäähtymisen ja mahdollisten tarkastusten jälkeen niput siirretään loppusi-
joituskapseliin. Kapseli siirretään hissillä alas loppusijoitustilaan, jossa siirtoajoneuvo
kuljettaa kapselin loppusijoitusluolassa sijaitsevaan reikään (Kukkola 1999). Varsinai-
nen polttoaineen siirtely kuljetussäiliöstä loppusijoituskapseliin tapahtuu kuumakammi-
ossa ja on kauko-ohjattu siten, että työntekijät eivät joudu alttiiksi normaalista poikke-
aville säteilyannoksille. Kuumakammioon on järjestetty sisäilman kierrätys suodatti-
meen, johon hiukkasmaiset epäpuhtaudet tarttuvat. Aktiivisen alueen huonetilat on yh-
distetty valvonta-alueen ilmastointiin, joka on yhdistetty ilmastointipiippuun.

Loppusijoituslaitoksen työntekijöiden annoslaskenta perustuu raportissa (Kukkola 1999)
esitettyihin tehtävä- ja työntekijäkohtaisiin työskentelyaikoihin ja raportissa (Anttila
1998) esitettyihin annostasoihin työskentelyalueilla. Kapselointilaitoksella prosessin
ohjaus tapahtuu pääasiassa valvomoista, jotka sijaitsevat alueella, jossa ulkoinen annos-
nopeus on pienempi kuin 0,0025 mSv/h. Kuljetussäiliötä kapselointilaitokselle vastaan-
otettaessa joudutaan kuitenkin työskentelemään aivan säiliön lähellä. Kuljetussäiliön



pinnalla sallitaan korkeintaan annosnopeus 2 mSv/h ja yhden metrin päässä 0,1 mSv/h.
Lisäksi loppusijoitustilassa siirtoajoneuvon kuljettajan annosnopeustason enimmäisarvo
on suunnitteluperusteiden mukaan 0,025 mSv/h. Työntekijöiden altistus on ulkoista sä-
teilyä ja säteilyannos on altistusajan ja ulkoisen annosnopeuden tulo.

2.3 Leviämislaskut

Leviämis- ja annoslaskut on suoritettu ARANO-tietokoneohjelmalla (Savolainen ja
Vuori 1977). ARANO-mallissa päästön ilmassa leviämisen laskenta perustuu diffuu-
siomallin soveltamiseen ns. Kz-teorialla, jossa vertikaali dispersio sekä kuivalaskeuman
vaikutus pilven kulumiseen otetaan tarkemmin huomioon kuin perinteisissä normaalija-
kautumaa soveltavissa malleissa.

YVL-ohjeessa 7.3 (STUK 1997b, s. 4-5) esitetään menettely erilaisten leviämistilantei-
den käsittelystä annoslaskelmia suoritettaessa sekä tulosten esittämistavasta. Tässä on
laskettu annos kaikissa erilaisissa leviämistilanteissa, joihin liittyy tietty todennäköisyys.
Leviämisaineistona on käytetty Olkiluodossa vuosina 1982-1985 20 metrin korkeudelta
niitattua leviämistietoa, joka on jaettu leviämissuuntiin 30-asteen sektoreissa, stabii-
liusluokkiin, tuulennopeusluokkiin ja sateen esiintymiseen. Päästökorkeudeksi on ole-
tettu 20 metriä, joka vastaa ilmastointipiipun alustavaa korkeutta.

Kun useissa eri leviämistilanteissa, joiden esiintymistaajuus tunnetaan mittausaineiston
pohjalta, aiheutuvat säteilyannokset järjestetään suuruusjärjestykseen, voidaan poimia
YVL-ohjeessa 7.3 mainittua yläfraktiilia 99,5 % vastaava annosarvo. Tämä tarkoittaa,
että tätä annosta suurempia arvoja voi esiintyä vain 0,5 %:n todennäköisyydellä. Toisin
sanoen tässä esitettävät tulokset eivät ole maksimiarvoja, vaan niitä jonkin verran pie-
nempiä arvoja.

2.4 Annoslaskut

Säteilyannos koostuu neljästä altistusreitistä: suora ulkoinen säteily pilvestä, suora ul-
koinen säteily laskeumasta ja sisäinen altistus hengitetystä tai ravinnon kautta saadusta
radioaktiivisesta materiaalista. Ilmaan uudelleen pölyävän kuivan aineksen aiheuttamaa
hengitysannosta ei ole käsitelty, koska kyseisen altistusreitin merkitys katsotaan yleensä
vähäiseksi suomalaisissa olosuhteissa aluskasvillisuudesta ja vuodenaikavaihteluista
johtuen. Kohdissa 1-4 esitetään altistusreitteihin liittyviä laskentaparametrien valintoja.

1) Päästöpilvestä tuleva säteily:

Suojauskertoimen arvona käytetään lukua 0,5, joka tarkoittaa, että 50 % täysin suojaa-
mattoman henkilön saamasta annoksesta otetaan huomioon, koska ihminen ei ole aina
ulkona. Annos saadaan pilven ohikulun aikana.

2) Laskeumasta tuleva ulkoinen säteily:

Suojauskerroin eli todellisen annoksen suhde täysin suojaamattomasti saatavaan annok-
seen on kaikissa tapauksissa 0,3. Laskentaperuste on seuraava: Oletetaan loppusijoitus-



laitoksen ympäristössä vallitsevan seuraavat suojauskertoimet ulkoiselle laskeumasta
tulevalle säteilylle

— ulkona 0,7

— pientalossa 0,4

— kerrostalossa 0,1

Lisäksi oletetaan, että henkilöt oleskelevat 10 % ajastaan ulkona ja 90 % sisällä. 40 %
väestöstä asuu pientaloissa ja 60 % kerrostaloissa, jolloin saadaan

0,1 • 0,7 + 0,36 • 0,4 + 0,54 • 0,1 = 0,3.

Altistuksen kokonaiskestoaikoina tarkastellaan 1 ja 50 vuotta.

3) Hengityksen kautta tuleva sisäinen säteilyannos:

Suojauskerroin on 1 eli ei oleteta lainkaan suojausta. Hengitysnopeudeksi oletetaan jon-
kin verran keskimääräistä vuorokautista tasoa suurempi arvo. Sisäisen altistuksen integ-
rointiaikana käytetään joko yhtä vuotta tai 50 vuotta.

4) Ravintoaineannokset:

Maataloustuotteista aiheutuvat annokset on laskettu ARANO-ohjelmaan sisältyvällä
AGRID-mallilla (Kakko ja Partanen 1984). Mallissa ravintoaineannos riippuu vuoden-
ajasta, jolloin päästö tapahtuu. Jos radioaktiivinen laskeuma tapahtuu talvella, kulkeutu-
vat radioaktiiviset nuklidit ravintoketjun kautta ihmiseen vasta seuraavan kasvukauden
aikana juurien välityksellä. Jos sensijaan radioaktiivinen laskeuma tapahtuu kesällä, niin
osa laskeutuvista radionuklideista jää kasvien pinnoille ja osa joutuu maahan. Kasvien
päälle tuleva laskeuma aiheuttaa sen, että huomattavan suuri määrä radionuklideja voi
kulkeutua lyhyessä ajassa eri ravintoaineiden mukana ihmiseen. Edellä esitetyn vuoksi
laskeuma kasvukaudella voi aiheuttaa moninkertaisen annoksen ravintoteitä pitkin ver-
rattuna kasvukauden ulkopuolella tulevan samansuuruisen laskeuman aiheuttamaan an-
nokseen.

Ravintoaineita oletetaan käytettävän ravinnoksi joko yhden tai 50 vuoden ajan. Kum-
mastakin altistuksesta lasketaan efektiivinen 50 vuoden kuluessa kertyvä annos. Yhden
vuoden aikana nautituista ravintoaineista yhden vuoden kuluessa kertyvää annosta ei siis
ole erikseen laskettu. Esim. kesiumin yhden vuoden annostekijä (Sv/Bq) on noin 90 %
50 vuoden tekijästä ja strontiumilla luku on noin 75 %. Kriittisen henkilön vuosittain
käyttämille ravintoaineille on käytetty seuraavia arvoja: lehmän maito 1000 kg, naudan-
liha 50 kg, vihannekset 60 kg, vilja 250 kg ja juurekset 100 kg. AGRID-mallissa kasvu-
kauden pituudeksi oletetaan 60 vrk ja laidunkauden pituudeksi 100 vrk.

I NEXT PS ?H{Lj
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3 PÄÄSTÖT

Koska käytetyn ydinpolttoaineen lämpötila vaikuttaa polttoainesauvojen rikkoutuessa
vapautuvien radionuklidien määriin, on liitteessä 1 tarkasteltu polttoaineen lämpötilaa
kuljetuksen, kapseloinnin ja kapselin varastoinnin aikana. Tarkastelu osoittaa, että vä-
hintään 20 vuotta jälkijäähdytetyn polttoaineen lämpötila pysyy ns. kuivassa kuljetus-
säiliössä alle tason +400 °C. Kuumakammioon siirron jälkeen polttoaineen lämpötila
pysyy +100 °C:n tuntumassa.

Kapselointilaitoksen normaalikäytöstä sekä mahdollisista käyttöhäiriö- ja onnettomuus-
tilanteista aiheutuvien radioaktiivisten aineiden päästömäärien arviointi on yksityiskoh-
taisesti esitetty liitteessä 2. Kussakin tapauksessa on arvioitu mm. vaurioituvien poltto-
ainesauvojen määrä, vaurion kohteena olevan polttoaineen lämpötila ja palama. Seuraa-
vissa taulukoissa 1, 3, 4, 6 ja 7 on esitetty yhteenvetona liitteen 2 perusteella kokonais-
päästöt, kun suodatusjärjestelmän tehokkuudeksi hiukkasmaisille aineille oletetaan
99,7 %. Tällä suodatustehokkuudella toteutuvat viranomaisten määrittelemät alustavat
ympäristön väestöä koskevat säteilyturvallisuusmääräykset tässä selvityksessä arvioitu-
jen päästöjen osalta. ANSI-standardissa (ANSFANS 1983, s. 16) on käytetyn polttoai-
neen välivarastoihin asennettujen sarjaan kytkettyjen HEPA-ilmansuodattimien suoda-
tustehokkuudelle esitetty suunnitteluvaatimuksena 99,97 %, joten tässä tutkimuksessa
käytetty suodatustehokkuus on konservatiivisesti tekijällä 10 heikompi. Nuklidien H-3,
Kr-85 ja 1-129 (lisäksi C-14:n päästö arvioitu erikseen normaalikäytössä) oletetaan va-
pautuvan ilman suodatusta ympäristöön.

3.1 Normaalikäyttö

Kapselointilaitoksen suunniteltu kapselointikapasiteetti on noin 1200 polttoainenippua
vuodessa. Käytetyn polttoaineen normaalikuljetuksen aikana polttoainesauvojen vauri-
oitumistodennäköisyyden on arvioitu vastaavan tasoa, jossa yksi tiiviytensä menettänyt
polttoainesauva voisi esiintyä kerran sataa kuljetettua polttoainenippua kohden.

Vähintään 20 vuotta vesialtaissa tapahtuneen välivarastoinnin jälkeen polttoaine-
elementit on suunniteltu kuljetettavan kuivana säiliöissä kapselointilaitokselle. Kulje-
tuksen aikana niihin kohdistuu jonkin verran kuljetuksen tärinästä aiheutuvaa kuormi-
tusta, jonka voi pessimistisesti arvioiden olettaa vioittavan polttoainesauvan suojakuor-
ta. Kuljetuksen aikana vioittunut polttoainesauva voi aiheuttaa radioaktiivisten aineiden
päästön kuljetussäiliön paineentasauksen ja kannen poistamisen yhteydessä tai auto-
klaavissa tapahtuvan kuivauksen yhteydessä. Päästö ympäristöön tapahtuisi ilmastoin-
nin ja suodatuksen kautta. Vapautuneiden hiukkasten oletetaan deposoituvan pinnoille
90 %:sti ennen suodattimia. Vuoden aikana oletetaan siis (satunnaisesti) tapahtuvan yh-
teensä 12 kpl yhden vioittuneen sauvan mukaisia päästöjä. Tämä tarkoittaa, että esi-
merkiksi BWR-polttoaineen kohdalla noin joka toisessa kuljetussäiliössä olisi yksi
vuotava sauva. Jos oletetaan kuljetuksia tapahtuvan tasaisesti läpi vuoden, niin keski-
määrin kerran kuukaudessa aiheutuisi tämä yhden vuotavan sauvan aiheuttama päästö.
Nippujen ulkopinnalle kerrostuneen ns. CRUD:in irtoamisesta normaalin käsittelyn ai-
kana aiheutuvat päästöt oletetaan aiheutuvien annosten kannalta pienemmiksi kuin
edellä tarkastellut päästöt eikä niitä tarkastella lähemmin tässä yhteydessä. Välivaras-
toinnin aikana tai varastosta poistettaessa vuotaviksi todetut sauvat koteloidaan ennen
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kuljetusta, jolloin niistä tapahtuva vuoto jäisi pienemmäksi kuin kuljetuksen aikana rik-
koutuvasta sauvasta (Kukkola 1999). Taulukossa 1 on esitetty normaalikäytön aiheut-
tamat radioaktiivisten aineiden suodatetut päästöt Olkiluodon BWR- sekä Loviisan
VVER-polttoaineelle.

Taulukko 1. Normaalikäytön aiheuttamat radioaktiivisten aineiden suodatetut päästöt
Olkiluodon BWR-polttoaineelle sekä Loviisan VVER-polttoaineelle.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Vuosipäästö (Bq)
BWR

1,7-10"

6,0-10"

3,5-106

2,510'

6,6-106

7,8-10°

8,4-10'

1,1-10'

5,4-103

8,7-10'

4,2-10'

7,8-10'

Vuosipäästö (Bq)
WER

5,5-10'°

1,1-10"

6,8-10'

5,4-103

1.3-1O6

2,210°

2,310'

2,110'

1,6 103

2,6-10'

1,3-10'

1,7-10'

Liitteen 2 taulukossa 1 on esitetty Olkiluoto- ja Loviisa-tyyppisen polttoaineen aktiivi-
suusinventaarit kolmella eri palamalla 20 vuotta reaktorista poiston jälkeen. Saman liit-
teen taulukoissa 2 ja 3 on esitetty nuklidikohtaisesti ja palaman funktiona polttoainesau-
vojen kaasuaukoissa olevat osuudet kokonaismääristä. Normaalikäytön päästön määritys
on esitetty liitteen 2 kohdassa 4.1 ja päästömäärät liitteen taulukossa 4 BWR-
polttoaineelle ja taulukossa 5 VVER-polttoaineelle. Lisäksi on liitteen 2 taulukoissa 10
ja 11 esitetty tässä käytetyt osuudet vioittuneista sauvoista ilmatilaan tai järjestelmiin
vapautuville määrille suhteessa sauvojen sisältämiin aktiivisuuden kokonaismääriin.
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3.2 Toimintavirheet ja laiteviat

Käyttöhäiriöihin kuuluvat laitoksella ajoittain ilmenevät toimintavirheet tai laiteviat,
jotka saattavat aiheuttaa vähäisen radioaktiivisten aineiden päästön laitoksen sisätiloihin
ja ilmastoinnin kautta edelleen ympäristöön. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto liit-
teessä 2 tarkemmin tarkastelluista toimintavirhe- ja laitevikatilanteista.

Taulukko 2. Toimintavirheistä (T)ja laitevioista (L) johtuvien päästöjen määrittely.

Kytkentä virhe kulietussäiliön paineen tasauksessa (Tl)
Päästöreitti: Kuljetussäiliön kaasutila-siirtokäytävä-valvotun alueen ilmastointi-

suodatus—piippu
Oletukset

1 vioittunut sauva vuotaa kuljetussäiliössä

Polttoainenippujen kolhinta kuumakammiossa (T3)
Päästöreitti: Kuumakammio-ilmastointi-suodatus-piippu
Oletukset

2 sauvaa vuotaa (esimerkiksi polttoainenipun kulmasauvat), kun polttoainenip-
pua kolhitaan kuumakammiossa

Polttoainenippujen kolhinta laitevian seurauksena (L3)
Päästöreitti: Kuumakammio-ilmastointi-suodatus-piippu
Oletukset

2 sauvaa vuotaa (esimerkiksi polttoainenipun kulmasauvat), kun polttoainenippu
kolhiintuu laitevian seurauksena kuumakammiossa

Autoklaavin ylikuumentuminen (LA)
Päästöreitti: Autoklaavi-aktiivinen ilmastointi-suodatus-piippu
Oletukset

1 vioittunut sauva vuotaa autoklaavissa

Kaikissa tapauksissa oletetaan, että 90 % vapautuneista hiukkasista deposoituu pin-
noille ennen suodattimia

Tl-toimintavirheen tapauksessa paineentasausjärjestelmän kytkeminen kuljetussäiliöön
epäonnistuu ja kuljetussäiliön sisällä mahdollisesti olevat radioaktiiviset aineet pääsevät
vuotamaan siirtokäytävään. Kuljetuksen jälkeen lämpötila kuljetussäiliön sisällä on
kuumimman elementin kohdalla noin 370 °C (Liite 1). Kohonneesta lämpötilasta ja pai-
neesta johtuen säiliön sisälle vioittuneesta sauvasta vuotanut radioaktiivisuus purkautuu
herkästi vuotokohdasta siirtokäytävään. Koska pinnat säiliön sisällä ovat suhteellisen
lämpimät ja sileät, ei ole takeita siitä, että aineita merkittävästi laskeutuisi säiliön sisä-
pinnoille. Säiliön ulkopuolella laskeutuminen on todennäköistä.



14

T3-toimintavirheen tapauksessa polttoaine-elementin oletetaan esim. heilahtavan estee-
seen tai kaatuvan. Heilahduksen yhteydessä nippu saattaa osua molemmin puolin estei-
siin, jolloin kaksi kulmasauvaa voisi joutua kontaktiin ja vioittua. Tapauksessa olete-
taan, että kaksi maksimipalamaista sauvaa vuotaa kuumakammioon.

L3-tapaus on samankaltainen T3:n kanssa, polttoainenipun kolhiintumisen oletetaan
vain nyt aiheutuvan esim. elementin siirtokoneessa ilmenevästä viasta.

L4-tapauksessa (ylikuumeneminen autoklaavissa) autoklaavi-järjestelmä on suunniteltu
siten, että ylikuumenemisen ei tulisi olla mahdollista. Laskentaesimerkkinä tapaus kui-
tenkin käsitellään, koska kesiumin vapautuminen on lämpötilariippuvaa ja näin saadaan
käsitys kohonneen lämpötilan merkityksestä päästöjen kannalta. Tapauksessa oletetaan
polttoaineen lämpötilan olevan 500 °C.

Taulukossa 3 on esitetty suodatetut päästömäärät Olkiluodon polttoaineesta ja taulukos-
sa 4 Loviisan polttoaineesta.
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Taulukko 3. Toimintavirheistä ja laitevioista aiheutuvat suodatetut radioaktiivisten
aineiden päästöt Olkiluodon BWR-polttoaineelle.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästöt (Bq)

Tl

1,4-1010

5,0-1O10

2,9-105

2,1 103

5,4-105

6,610 '

6,9-104

8,7-103

4,5-102

7,2-104

3,6-103

6,6-103

T3

2,8-1010

1,0-10"

5,8-105

4,2-103

U-106

1,3-10°

1,4-105

1,7-104

9,0-102

1,440s

7,2-103

1,3-104

L3

2,8-10'°

1,0-10"

5,8-105

4,2-103

l ,M0 6

1,3-10°

1,4-105

1,7-104

9,0-102

1,410s

7,2-103

1,3-104

L4

1,4-10'°

5,0-10'°

2,9-105

2,4-103

6,0-105

6,6-10"'

6,9-104

8,7-103

4,5-102

7,2-104

3,6-103

6,6-103
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Taulukko 4. Toimintavirheistä ja laitevioista aiheutuvat suodatetut radioaktiivisten
aineiden päästöt Loviisan VVER-polttoaineelle.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästöt (Bq)

Tl

4,6-109

9,3-109

5,7-104

4,5-102

1,1 105

1,9-10"'

1,9-10*

1,7-103

1,3 102

2,M04

1,MO3

1,4-103

T3

9,2-109

1,9-10'°

1,1-10*

9,0-102

2,2-105

3,6-10'

3,9-104

3,6-103

2,6-102

4,2-104

2,2-103

2,8-103

L3

9,2-109

1,9-10'°

l,1105

9,0-102

2,2-105

3,6-10'

3,9-104

3,6-103

2,6-102

4,2-104

2,2-103

2,8-103

L4

4,6-109

9,3-109

5,7-104

5,4-102

1,3-105

1,910'

1,9-104

1.7-103

1,3-102

2, MO4

1,MO3

1,4-103

Toimintavirheiden ja laitevikojen lähtöoletukset ja kuvaukset on esitetty liitteen 2 koh-
dassa 4.2 ja niistä aiheutuvat suodattamattomat päästöt liitteen taulukoissa 6 ja 7. Lisäk-
si on liitteen 2 taulukoissa 10 ja 11 esitetty tässä käytetyt osuudet vioittuneista sauvoista
ilmatilaan tai järjestelmiin vapautuville määrille suhteessa sauvojen sisältämiin aktiivi-
suuden kokonaismääriin.

3.3 Onnettomuustilanteet

Käsitellyt onnettomuustilanteet on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5. Onnettomuuksista (O) johtuvien päästöjen määrittely.

Kuljetussäiliön putoaminen (OI)
Päästöreitti: Kuljetussäiliö—paineentasausjärjestelmä—suodatus—piippu
Oletukset

100 % kuljetussäiliössä olevista polttoainesauvoista vuotaa

Kuljetussäiliön kannen putoaminen kuumakammiossa (O2)
Päästöreitti: Kuumakammion ilmatila-ilmastointi—suodatus-piippu
Oletukset

1/10 kuljetussäiliön polttoaine-elementeistä ja kaikki niiden sauvat vuotavat

Polttoainenipun putoaminen kuumakammiossa (O3)
Päästöreitti: Kuumakammion ilmatila-ilmastointi-suodatus-piippu
Oletukset

nostettu polttoainenippu putoaa 'päittäin' toisen nipun päälle jolloin molempien
nippujen kaikkien sauvojen oletetaan vuotavan

12 nipun vioittuminen kuumakammiossa (Q4)
Päästöreitti: Kuumakammio-ilmastointi-suodatus-piippu
Oletukset

kaatunut/pudonnut kapseli avataan kuumakammiossa, jolloin 12 nipun kaikkien
sauvojen oletetaan vuotavan

12 nipun vaurioituminen kapselikuilussa (O5)
Päästöreitti: Loppusijoituskapseli—poreallas-kapselikuilu-suodatus-piippu
Oletukset

12 nippua ja kaikki niiden sauvat vuotavat ja porealtaasta pääsevät ylös pidät-
tymättömät nuklidit H-3, Kr-85 ja 1-129

Kaikissa tapauksissa oletetaan, että 90 % vapautuneista hiukkasista deposoituu pin-
noille ennen suodattimia. Kuitenkin O5:ssä 100 % hiukkasista jää porealtaaseen.

OI-tapauksessa kuljetussäiliön pudotessa ilman kuljetuksen aikana käytettäviä iskun-
vaimentimia vastaanottotasolta siirtokäytävän lattiatasolle oletetaan pessimistisesti
kaikkien polttoainesau vojen vioittuvan. Säiliö putoaisi todellisuudessa iskua vaimenta-
van alapohjan päälle, joten hidastuvuudesta aiheutuvat kuormitukset ja törmäysenergia
ei siirtyisi täysin säiliölle ja polttoaine-elementeille. Tapaus edustaa kuitenkin kapse-
lointiprosessissa ajateltavaa pahinta mahdollista tapausta ja muiden tapausten ympäris-
tövaikutukset jäisivät tätä vähäisemmiksi. Kuljetussäiliön sisällä oleva polttoainekori
tukee hyvin elementtejä, mutta suojakuorivauriot ja aktiivisuuden vapautuminen pelle-
teistä on todennäköistä.

O2-tapauksessa oletus on melko pessimistinen, päästöjä suurella todennäköisyydellä
yliarvioiva.
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03-tapaus edustaa realistisempaa päästötapausta kuin 01 tai 02.

04-tapaus on pahin ajateltu tilanne kuumakammion ympäristössä.

O5-tapaus on pahin mahdollinen ajateltu tilanne kapselin siirtoon kapselointilaitokselta
loppusijoitustilaan liittyen.

Onnettomuustilanteiden aiheuttamat radioaktiivisten aineiden suodatetut päästöt on esi-
tetty taulukoissa 6 ja 7.

Taulukko 6. Onnettomuustilanteista aiheutuvat suodatetut radioaktiivisten aineiden
päästöt Olkiluodon BWR-polttoaineelle.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästöt (Bq)

OI

3,2-1013

1,0-1014

5,5-108

3,3-10'

9,9-108

l,81O3

1,7-108

1,4-107

1,2-10'

2, MO8

1,0-107

7,5-106

O2

3,7-1012

1,MO13

6,3-107

4,2-105

1,MO8

1,9-102

1,9-107

2,0-106

1,3-105

2, MO7

1,1-10'

1,4-106

O3

l,51012

5,2-1012

2,9-107

2,0-105

5,7-107

7,8-10'

7,8-10'

8,4-105

5,4-104

8,7-106

4,5-105

5,7-105

O4

8,0-1012

2,5-1013

l,4-108

8,4-105

2,5-108

4,5-102

4,2-107

3,3-10'

3,0-105

5,1 107

2,6-10'

1,9-106

O5

8,0-1012

2,5-1013

1,4-108

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Taulukko 7. Onnettomuustilanteista aiheutuvat suodatetut radioaktiivisten aineiden
päästöt Loviisan VVER-polttoaineelle.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästöt (Bq)

OI

3,8-1013

7,3-10°

4,0-108

2,4106

7,5-108

l ,8103

1,7-108

1,0-107

1.3106

2,0-108

1,0-107

3,0-106

O2

4,3-1012

8,6-1012

4,8-107

3,6105

9,3-107

1,9-102

1,9-107

1,4-106

1,4-105

2,l-107

l , M 0 6

9,0-105

O3

1,0-1012

2,0-1012

1,2-107

8,4104

2,2-107

4,5-10'

4,5-106

3,3-105

3,3-104

5,l-106

2,6105

2,110s

O4

5,4-1012

1,0-1013

5,7-107

3,3-105

1.1-108

2,6-102

2,4-107

1,5-10*

1,9-10s

2,8-107

1,5-106

4,2-105

05

5,4-1012

1,0-10!3

5,7-107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onnettomuustilanteiden kuvaus on liitteen 2 kohdassa 4.3 ja vastaavat suodattamattomat
päästöt liitteen taulukoissa 8 ja 9. Lisäksi on liitteen 2 taulukoissa 10 ja 11 esitetty tässä
käytetyt osuudet vioittuneista sauvoista ilmatilaan tai järjestelmiin vapautuville määrille
suhteessa sauvojen sisältämiin aktiivisuuden kokonaismääriin.

s^fe'iA R !?'v4ty^ä?4&l
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4 TULOKSET

4.1 Normaalikäytön aiheuttamat annokset

Normaalikäytön aiheuttamat laitoshenkilökunnan säteilyannokset on esitetty liitteessä 3.
Työvaiheen ja työntekijämäärän (Kukkola 1999) sekä ulkoisen annosnopeustason pe-
rusteella yhden kuljetussäiliön vastaanotossa voidaan saada 0,0045 manSvrn annos, joka
jakaantuu 1-2 työntekijälle. Tämä perustuu kuljetussäiliön pinnalla sallittuun annosno-
peuteen 2 mSv/h:ssa ja oletukseen, että työntekijät ovat eräissä työvaiheissa aivan pin-
nan tuntumassa. Oletetaan kuljetussäiliön sisältävän 48 polttoainenippua, joita mahtuu
loppusijoituskapseliin 12. Jos kapselointilaitoksessa kapseloidaan vuodessa 100 kapse-
lia, käsitellään vastaanotossa 25 kuljetussäiliötä. Tästä aiheutuu vastaanotossa
0,11 manSv:n vuotuinen annos henkilökunnalle. Nykyisiä ydinvoimalaitoksia koskevis-
sa säteilyturvavaatimuksissa on työntekijöiden saama annos rajoitettu keskiarvoon
20 mSv vuodessa viiden vuoden kuluessa. Tämän mukaisesti tämän työvaiheen suori-
tukseen eivät voisi koko ajan osallistua samat työntekijät. Loppusijoituksen muissa vai-
heissa annosnopeustasot ovat merkittävästi pienempiä ja myös kollektiivinen annos jää
pienemmäksi. Kuumakammiokäsittelystä, kapseleiden siirrosta välivarastoon ja kulje-
tuksesta loppusijoitustilaan ja varsinaisesta loppusijoituksesta aiheutuu noin 0,007
manSvrn annos, koska työt tehdään kauko-ohjatusti tiloista, joissa ulkoinen annosnope-
ustaso on alle 0,0025 mSv/h. Määräaikaishuolloista, kunnossapidosta ja siivouksesta
arvioidaan aiheutuvan noin 0,003 manSv:n annos. Yhteensä näistä työvaiheista aiheutuu
vuodessa 0,124 manSv:n annos laitoksen työntekijöille.

Liitteessä 4 on esitetty todennäköisyyspohjainen arvio aiheutuvista annoksista, kun an-
nos on ensin laskettu kaikissa vuoden aikana esiintyvissä leviämistilanteissa, joina on
käytetty Olkiluodon säämastolta vuonna 1996 mitattua säätilanneaineistoa. Taulukossa 8
on esitetty normaalikäytöstä aiheutuvat yksilöannokset 0,5 %:n ylittymistodennäköisyy-
dellä loppusijoituslaitoksen lähellä. Todennäköisyyspohjaisessa arviossa on tarkasteltu
useammassa eri osavaiheessa tapahtuvien päästöjen yhteisvaikutuksena eniten altistu-
valle väestöryhmälle aiheutuvia säteilyannoksia.

Taulukko 8. Kriittiseen ryhmään kuuluvan henkilön annos [Sv] 200 metrin etäisyydellä
loppusijoituslaitoksen yhden vuoden päästöistä ilmakehään normaalikäytössä BWR- ja
VVER-polttoaineella. Annos sisältää ulkoisen säteilyn päästöpilvestä ja laskeumasta
sekä sisäisen altistuksen hengityksen ja ravintoaineiden (lehmän maito, naudanliha, vi-
hannekset, vilja ja juurekset) kautta. Annos voi olla suurempi kuin taulukossa esitetyt
arvot korkeintaan 0,5 %:n todennäköisyydellä.

Altistusaika

1 vuosi

50 vuotta

BWR-polttoaine

5,4-10"6

6,110'6

VVER-polttoaine

1.1-10"6

1,3-10"6
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Annos jää kaikissa tapauksissa alle 10 mikrosievertin, mikä on selvästi pienempi arvo
kuin esimerkiksi häiriötilanteille asetettu alustava 100 mikrosievertin annosraja.

Nuklidin C-14 laskenta ei sisälly ARANO-malliin ja nuklidien Kr-85,1-129 ja H-3 mer-
kitys lähialueen annoksessa 50 vuoden kertymäajalla jää pieneksi. Näiden pitkäikäisten
nuklidien merkitys kasvaa pitkän ajan globaalin väestöannoksen yhteydessä. Yhdisty-
neiden kansakuntien ionisoivan säteilyn vaikutuksia arvioiva tiedekomitea (UNSCEAR
1993) esittää raportissaan laskentamenetelmiä nuklidien H-3, Kr-85, 1-129 ja C-14
(puoliintumisajat 12, 11, 1,6-107 ja 5730 vuotta) aiheuttamien säteilyannosten laskemi-
seksi. Esimerkiksi nuklidia C-14 on vielä 10 000 vuoden jälkeen 30 % alkuperäisestä
määrästä jäljellä. Vapautuessaan ilmakehään nämä nuklidit leviävät kaikkialle maapal-
lolle altistaen väestöä ulkoisen säteilyn (Kr-85), hengityksen (H-3,1-129 ja C-14) ja ra-
vinnon (H-3,1-129 ja C-14) välityksellä. UNSCEAR ilmoittaa annosmuunnoskertoimet
olettamalla leviämisen koko maapallolle ja käyttäen annoksen kertymäaikana 10000
vuotta. Ottamalla huomioon UNSCEARun käyttämät väestömäärät ja väestöannoksen
muunnoskertoimet päästöyksikköä kohti, saadaan keskimääräisen yksilöannoksen
muunnoskertoimeksi H-3:lle 2,4-10~13 Sv/TBq, Kr-85:lle 4,0-10"14 Sv/TBq, I-129:lle
4,010'10 Sv/TBq sekä C-14:lle 8,5-10~9 Sv/TBq.

Nuklidin C-14 päästö on arvioitu erikseen olettamalla kaiken 12 sauvassa olevan mää-
rän vapautuvan, jolloin sen arvoksi on BWR-polttoaineella saatu 4,l-104Bq. Esitetyillä
muunnoskertoimilla saadaan loppusijoituslaitoksen normaalikäytöstä aiheutuviksi kes-
kimääräisiksi yksilöannoksiksi BWR-polttoaineella H-3:sta 4, MO"14 Sv, C-14:sta
3,5-10'12 Sv, Kr-85:stä 2,4-10'14 Sv ja nuklidista 1-129 l,4-10'15Sv. Vastaavasti globaa-
liksi 10000 vuoden kuluessa kertyväksi väestöannokseksi saadaan esimerkiksi H-3:sta
0,0002 manSv ja C-14:sta 0,03 manSv. Näinollen keskimääräiset yksilöannokset jäävät
hyvin alhaisiksi.

4.2 Toimintavirheiden aiheuttamat annokset

Taulukossa 9 on esitetty oletetuista toimintavirheistä aiheutuvien päästöjen aiheuttamat
annokset kriittiseen ryhmään kuuluvalle henkilölle 200 metrin etäisyydellä. Annoksen
ylittymistodennäköisyys on korkeintaan 0,5 %.
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Taulukko 9. Kriittiseen ryhmään kuuluvan henkilön annos [Sv] 200 metrin etäisyydellä
loppusijoituslaitoksen toimintavirheistä johtuvissa päästöissä BWR- ja WER-
polttoaineella. Ei-ravintoannos sisältää ulkoisen säteilyn päästöpilvestä ja laskeumasta
sekä sisäisen altistuksen hengityksen kautta. Altistusaika ulkoiselle säteilylle tai hengi-
tyksen kautta saatavalle sisäiselle annokselle on joko 1 tai 50 vuotta. Annostekijät ovat
vastaavasti joko 1 tai 50 vuoden ajalle. Ravintoaineet sisältävät lehmän maidon, nau-
danlihan, vihannekset, viljan ja juurekset. Ravintoa nautitaan joko 1 tai 50 vuotta,
mutta annostekijät vastaavat kummassakin tapauksessa 50 vuoden kertymisaikaa.

Ei-ravinto

1 vuosi

50 vuotta

Ravinto

1 vuosi

50 vuotta

BWR-polttoaine

Tl T3

8,2-10"9

1,1-10''

2,2-10"'

2,8-10"'

1,6-10"8

2,2-10"'

4,4-10"'

5,6-10"'

VVER-polttoaine

Tl T3

l,710'9

2,2-10"8

1,6-10''

8,2-10"9

3,4-10'9

4,4-10'8

3,2-10''

4,0-10"'

Häiriötilanteita koskeva annosraja 0,1 mSv (100 |iSv) vuotta kohden ei ylity missään
näistä päästöissä ottaen huomioon häiriötilanteiden pieni todennäköisyys (päästöjä ei
esiinny usein). Ensimmäisen vuoden kuluessa aiheutuu maataloustuotteiden nautinnasta
suurimmillaan päästöstä T3 0,44 u;Sv:n annos BWR-polttoaineesta ja 0,32 u.Sv:n annos
VVER-polttoaineesta. Ulkoisen laskeumasta tulevan säteilyn merkitys kasvaa mikäli
tarkastellaan 50 vuoden altistusaikaa, jolloin kokonaisannokset kasvavat arvoihin 0,78
liSv (BWR) ja 0,44 jiSv (VVER).

4.3 Laitevikojen aiheuttamat annokset

Taulukossa 10 on esitetty oletetuista laitevioista aiheutuvien päästöjen aiheuttamat an-
nokset kriittiseen ryhmään kuuluvalle henkilölle 200 metrin etäisyydellä. Annoksen las-
kennassa on käytetty tilastollista menetelmää ja 99,5 %:ssa leviämistilanteita säteilyan-
nos on taulukossa esitettyä arvoa pienempi.
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Taulukko 10. Kriittiseen ryhmään kuuluvan henkilön annos [Sv] 200 metrin etäisyy-
dellä loppusijoituslaitoksen laitevioista johtuvissa päästöissä BWR- ja WER-
polttoaineella. Ei-ravintoannos sisältää ulkoisen säteilyn päästöpilvestä ja laskeumasta
sekä sisäisen altistuksen hengityksen kautta. Altistusaika säteilylle on joko 1 tai 50
vuotta. Annostekijät ovat samoin joko 1 tai 50 vuoden ajalle. Ravintoaineet sisältävät
lehmän maidon, naudanlihan, vihannekset, viljan ja juurekset. Ravintoa nautitaan joko
1 tai 50 vuotta, mutta annostekijät vastaavat kummassakin tapauksessa 50 vuoden ker-
tymisaikaa.

Ei-ravinto

1 vuosi

50 vuotta

Ravinto

1 vuosi

50 vuotta

BWR-polttoaine

L3 L4

1.6-10"8

2,2-10"'

4,4-10"7

5,6-10"'

8,2-10"9

1,1-10"'

2,2-10"'

2,8-10"'

VVER-polttoaine

L3 L4

3,4-10"9

4,4-10'8

3,2-10''

4,0-10"'

1/7-1O"9

2,2-10"8

1,6-10"'

8,2-10"9

Annosarvot ovat samaa suuruusluokkaa kuin häiriötilanteissa, koska myös päästöt ovat
samaa luokkaa. Häiriötilanteita koskeva annosraja 0,1 mSv vuotta kohden ei ylity mis-
sään näistä päästöissä. Ensimmäisen vuoden kuluessa aiheutuu maataloustuotteiden
nautinnasta suurimmillaan päästöstä L3 0,44 p.Sv:n annos BWR-polttoaineesta ja 0,32
|iSv:n annos VVER-polttoaineesta. Tarkasteltaessa 50 vuotta kestävää altistusta ulkoi-
sen laskeumasta tulevan säteilyn merkitys kasvaa ja kokonaisannokset kasvavat arvoihin
0,78 uSv (BWR) ja 0,44 u.Sv (VVER).

4.4 Onnettomuuksien aiheuttamat annokset

Taulukossa 11 on esitetty oletetuista onnettomuuksista aiheutuvien päästöjen aiheutta-
mat annokset kriittiseen ryhmään kuuluvalle henkilölle 200 metrin etäisyydellä BWR-
polttoaineelle. Annoksen laskennassa on käytetty tilastollista menetelmää j a 99,5 %:ssa
leviämistilanteita säteilyannos on taulukossa esitettyä arvoa pienempi.
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Taulukko 11. Kriittiseen ryhmään kuuluvan henkilön annos [Sv] 200 metrin etäisyy-
dellä loppusijoituslaitoksen onnettomuuksista johtuvissa päästöissä BWR-polttoaineelle.
Ei-ravintoannos sisältää ulkoisen säteilyn päästöpilvestä ja laskeumasta sekä sisäisen
altistuksen hengityksen kautta. Altistusaika säteilylle on joko 1 tai 50 vuotta. Annoste-
kijät ovat samoin joko 1 tai 50 vuoden ajalle. Ravintoaineet sisältävät lehmän maidon,
naudanlihan, vihannekset, viljan ja juurekset. Ravintoa nautitaan joko 1 tai 50 vuotta,
mutta annostekijät vastaavat kummassakin tapauksessa 50 vuoden kertymisaikaa.

BWR-polttoaine

OI O2 O3 O4 O5

Ei-ravinto

1 vuosi

50 vuotta

Ravinto

1 vuosi

50 vuotta

1,3-10"5

2,2-10"4

4,0-Iff4

5,0-10"4

1,7-10-6

2,2-10'5

4,6-105

5,8-105

7,8-10"7

l.MO"5

2,3-10~5

2,9-10"5

3,8-106

4,8-10~5

1,0-10^

1,3-lQ"4

< l,0-10"7

< 1,0-10"7

0

0

Onnettomuuksien osalta loppusijoituslaitoksen turvallisuusvaatimusten mukainen sä-
teilyannoksen enimmäisarvo on 1 mSv. Laskentatulosten mukaan tämä arvo ei ylity
missään tarkastelluissa tapauksissa. Suurin yksilöannos on päästössä OI: 0,72 mSv 50
vuoden kuluessa. Päästössä O5 ei aiheudu annosta ravinnon kautta, koska päästö ei si-
sällä maahan laskeutuvia nuklideja.

UNSCEAR:in globaalien annosmuunnoskertoimien avulla saadaan päästöstä OI nukli-
din H-3 aiheuttamaksi keskimääräiseksi yksilöannokseksi 7,7-10"12 Sv ja väestöannok-
seksi 0,04 manSv. Vastaavat arvot nuklidista Kr-85 ovat 4,0-10"12 Sv (0,02 manSv) ja
nuklidista 1-129 2,2-10"13 Sv (0,002 manSv).

Päästössä OI yhden vuoden annos ei-ravintoteiltä jakautuu eri komponenttien välille
seuraavasti: suora ulkoinen säteily pilvestä 4 %, ulkoinen säteily laskeumasta 48 % ja
sisäinen altistus hengityksen kautta 48 %. Vastaavat lukuarvot 50 vuoden altistuksessa
ovat samassa järjestyksessä: 4, 52 ja 44 %, joten laskeumasta aiheutuvan ulkoisen an-
noksen merkitys kasvaa jonkun verran altistusajan kasvaessa. Yhden vuoden annoksesta
Cs-137 muodostaa 60 %, Pu-238 20 % ja Am-241 13 %, mutta 50 vuoden altistuksessa
vastaavien nuklidien osuudet ovat 50, 17 ja 17 %.
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Ravintoainereittien suhteelliset merkittävyydet ovat laskeuman tapahtuessa laidun- ja
kasvukauden aikana päästössä 01 seuraavat: maito 74 %, naudanliha 13 %, vihannekset
5 %, vilja 8 % ja juurekset =0 %. Talvikaudella vastaavat lukuarvot ovat: 65 %, 31 %,
3 %, 0,5 % ja 0,5 %. Lehmän maidosta aiheutuu aina suurin ja naudanlihasta toiseksi
suurin annos.

Koska tässä on esitetty tuloksia vain 200 metrin etäisyydellä, on seuraavaksi esitetty an-
nosarvoja kahdessa leviämistilanteessa päästössä 01 etäisyyden funktiona, jotta etäisyy-
den merkitys kävisi ilmi. Taulukko 12 esittää ei-ravintoaineannoksia ja taulukko 13 ra-
vintoaineannoksia. Leviämistilanteet ovat stabiiliusluokka F ja tuulennopeus 1 m/s sekä
stabiiliusluokka D, tuulennopeus 5 m/s sateella. Päästökorkeus vastaa ilmastointipiipun
alustavasti suunniteltua 20 metrin korkeutta. Taulukossa esitetyt arvot kuvaavat keski-
määräistä annosta tarkastellussa leviämissektorissa.

Taulukko 12. Keskimääräinen yksilöannos [Sv] leviämissektorissa etäisyyden funktio-
na kahdessa leviämistilanteessa päästöstä 01 BWR-polttoaineelle. Annosreitit: ulkoinen
annos suoraan päästöpilvestä ja laskeumasta sekä sisäinen annos hengityksestä.

1 vuoden altistus 50 vuoden altistus

Etäisyys [km]

0,2

1

5

10

20

50

100

200

F, 1 m/s

3,8-10"'

3,2-10'6

1,6-10''

4,2-10'8

1,1-10*

2,3-10'9

8,l-10"10

3,5-10''°

D, 5 m/s, sade

2,3-10"6

4,6-10-'

5,l-10"8

1.8-1O"8

6,M0"9

1,2-10"9

2,9-10"'°

5,3-10"M

F, 1 m/s

3,9-10'7

4, MO'5

2,0-10'6

4,3-10-'

9,6-10"8

1,4-10"8

4,l-10"9

1,2-10"9

D, 5 m/s, sade

3,0-10"5

6,2-10"6

6,6-10"'

2,3-10"'

7,7-10"8

1,5-10"8

3,2-109

3,4-10"'°
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Taulukko 13. Keskimääräinen yksilöannos [Sv] leviämissektorissa etäisyyden funktio-
na kahdessa leviämistilanteessa päästöstä OI BWR-polttoaineelle. Ravintoainealtistus
lehmän maidosta, naudanlihasta, vihanneksista, viljasta ja juureksista.

1 vuoden altistus 50 vuoden altistus

Etäisyys [km]

0,2

1

5

10

20

50

100

200

F, 1 m/s

1,510s

8,3-10'5

3,9-10"6

8,4-10-7

1,8-1O-7

2,6-10~8

6,9-10"9

1,5-10"9

D, 5 m/s

8,7-105

l , 5 1 0 5

1,9-10^

7,2-10-7

2,5-10"7

5,4-10"8

l.MO"8

u-io-9

F, lm/s

8,0-10"9

8,7-10"5

4,2-10"6

9,0-10"7

1.9-10"7

2,7-10"8

7,5-10"9

1.8-10'9

D, 5 m/s

9,4-10"5

1,6-10"5

2,0-106

7,5-10'7

2,7-10-7

5,7-10-8

1,2-10"8

1,2-10"9

Taulukon 11 tulokset perustuvat annosten kannalta jonkin verran pahempaan säätilan-
teeseen taulukoihin 12 ja 13 verrattuna. Taulukoista 12 ja 13 nähdään, että poutasään
leviämistilanteessa annos kasvaa noin yhteen kilometriin mentäessä ja alkaa vasta sitten
pienetä, mutta sadetilanteessa annos pienenee koko ajan etäisyyden kasvaessa. Suurim-
mat annokset ovat lähes yhtäsuuret.

Taulukossa 14 on esitetty onnettomuuksista aiheutuvien päästöjen aiheuttamat annokset
kriittiseen ryhmään kuuluvalle henkilölle 200 metrin etäisyydellä VVER-polttoaineelle.
Annoksen laskennassa on käytetty tilastollista menetelmää ja 99,5 %:ssa leviämistilan-
teita säteilyannos on taulukossa esitettyä arvoa pienempi.
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Taulukko 14. Kriittiseen ryhmään kuuluvan henkilön annos [Sv] 200 metrin etäisyy-
dellä loppusijoituslaitoksen onnettomuuksista johtuvissa päästöissä WER-
polttoaineelle. Ei-ravintoannos sisältää ulkoisen säteilyn päästöpilvestä ja laskeumasta
sekä sisäisen altistuksen hengityksen kautta. Altistusaika säteilylle on joko 1 tai 50
vuotta. Annostekijät ovat samoin joko 1 tai 50 vuoden ajalle. Ravintoaineet sisältävät
lehmän maidon, naudanlihan, vihannekset, viljan ja juurekset. Ravintoa nautitaan joko
1 tai 50 vuotta, mutta annostekijät vastaavat kummassakin tapauksessa 50 vuoden ker-
tymisaikaa.

VVER-polttoaine

OI O2 O3 O4 O5

Ei-ravinto

1 vuosi

50 vuotta

Ravinto

1 vuosi

50 vuotta

1,1-KT5

1,7-10"4

2,9- KT4

3,6-1<T*

1,4-K)"6

1,7-10"5

3,6-10"5

4,5-10'5

6,4-10-7

8,5-105

8,6- KT6

U-KT5

3, MO"6

3,7-10"5

4,2-10'5

5,2-10'5

< 1,0-10"7

< 1,0-10"7

0

0

Suurin yksilöannos on päästössä 0 1 ; 0,53 mSv 50 vuoden kuluessa. Päästössä O5 ei ai-
heudu annosta ravinnon kautta, koska päästö ei sisällä maahan laskeutuvia nuklideja.

UNSCEARrin globaalien annosmuunnoskertoiinien avulla saadaan päästöstä OI nukli-
din H-3aiheuttamaksi yksilöannokseksi l,0-10"n Sv ja väestöannokseksi 0,05 manSv.
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5 YHTEENVETO

Tutkimuksessa on tarkasteltu loppusijoituslaitoksen käytöstä aiheutuvia säteilyannoksia
loppusijoituslaitoksen työntekijöille sekä ympäristön asukkaille. Tarkastelu kattaa sekä
normaalikäytön että eräitä oletettuja häiriö- ja onnettomuustilanteita. Loppusijoituslai-
toksella on oletettu kapseloitavan 1200 polttoainenippua vuodessa eli vuodessa saadaan
valmiiksi 100 kpl loppusijoitettavia kapseleita. Normaalikäytön aikaiset säteilytasot
laitosoloissa pohjautuvat suunnitteluperusteisiin, jolloin polttoaineen siirtelyn ja kapse-
loinnin aikana huonetiloissa on oletettu vallitsevan suurimmat sallitut säteilytasot. Nor-
maalikäytössä sekä oletetuissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa päästön oletetaan ta-
pahtuvan laitoksen ilmastointipiipusta ulos. Suodattimien vaikutus otetaan huomioon
99,7 %:n tehokkuudella hiukkasmaisille nuklideille, mutta jalokaasuille, tritiumille ja
jodeille suodatustehokkuus oletetaan nollaksi. Normaalikäytöstä ympäristössä aiheutu-
vat annokset perustuvat olettamukseen, että loppusijoituslaitokselle tuodussa polttoai-
neessa on yksi vuotava polttoainesauva 100 polttoainenippua kohden.

Häiriö- ja onnettomuustilanteissa päästön suuruus perustuu tapahtumaketjuihin, joiden
seurauksena polttoainesauvan tiiveys menetetään ja radionuklideja vapautuu käsittelyti-
laan ja edelleen osittain ilmastointipiippuun. Arvioiduissa häiriö- ja onnettomuustilan-
teissa polttoaineen lämpötilat nousevat enintään 500 °C:n tasolle, jolloin merkittävin
vapautumismäärä seuraa sauvojen kaasuaukoissa olevista hiukkasista. Tästä hiukkas-
maisten aineiden määrästä oletetaan 90 % jäävän vuotokohdan läheisyyteen ja lopun
siirtyvän suodattimelle asti.

Ympäristössä aiheutuvien säteilyannosten laskennassa on käytetty hyväksi Olkiluodon
säämastolla mitattua vuoden leviämisaineistoa, jolloin annokset voitiin laskea erilaisissa
leviämistilanteissa, joiden esiintymistodennäköisyys tunnetaan. Lopulta annokset yh-
distettiin kumulatiivisiksi jakaumiksi, joista poimittiin annosarvo, jota suurempia an-
noksia aiheutuu vain 0,5 %:ssa leviämistilanteita. Annos laskettiin kriittiseen ryhmään
kuuluvalle henkilölle, jonka oletettiin asuvan 200 metrin päässä loppusijoituslaitoksesta
ja siten saavan useimmissa leviämistilanteissa suurimmat annokset. Lisäksi on arvioitu
yksilöannosta etäisyyden funktiona kahdessa yksittäisessä leviämistilanteessa. Kaksi
tällaista mutta keskenään hyvin erilaista leviämistilanteita ovat poutasään hyvin stabiili
tilanne ja toisaalta labiili sadetilanne, jossa pilvi vähitellen puhdistuu radionuklideista.

Altistusreitteinä käsiteltiin ulkoista säteilyä yli kulkevasta päästöpilvestä ja laskeumasta,
hengitysaltistusta sekä maataloustuotteita: lehmän maito, naudanliha, vihannekset, vilja
ja juurekset. Ravintoaineannos riippuu vuodenajasta, jolloin päästö tapahtuu. Jos radio-
aktiivinen laskeuma tapahtuu talvella, kulkeutuvat radioaktiiviset nuklidit ravintoketjun
kautta ihmiseen vasta seuraavan kasvukauden aikana juurien välityksellä. Jos sensijaan
radioaktiivinen laskeuma tapahtuu kesällä, niin osa laskeutuvista radionuklideista jää
kasvien pinnoille ja osa joutuu maahan. Kasvien päälle tuleva laskeuma aiheuttaa sen,
että huomattavan suuri määrä radionuklideja voi kulkeutua lyhyessä ajassa eri ravintoai-
neiden mukana ihmiseen. Edellä esitetyn vuoksi laskeuma kasvukaudella voi aiheuttaa
moninkertaisen annoksen ravintoteitä pitkin verrattuna kasvukauden ulkopuolella tule-
van samansuuruisen laskeuman aiheuttamaan annokseen. Talvikauden sekä kasvu- ja
laidunkauden kestot on ravintoaineannoksessa otettu huomioon painottamalla kunkin
kauden annosta kauden kestolla.
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Loppusijoituslaitoksen yleiset säteilyturvallisuusvaatimukset sisältävän valtioneuvoston
päätöksen mukaan väestön eniten altistuvan yksilön efektiivinen annos ei saa ylittää
käyttöhäiriöiden seurauksena 0,1 mSv vuodessa eikä onnettomuustilanteessa 1 mSv
vuodessa. Laskentatulokset osoittavat, että normaalikäytössä ympäristön vuosittaiset
säteilyannokset jäävät merkityksettömän pieniksi eli alle 10 mikrosievertin. Häiriö- ja
onnettomuustilanteissa annokset jäävät myös alle viranomaisrajojen. Pahin onnetto-
muus, jossa 100 % polttoainesauvoista vaurioituu, aiheuttaisi vuoden kuluessa 0,4
mSv:n annoksen BWR-polttoaineesta ja 0,3 mSv:n annoksen VVER-polttoaineesta.
Tällöin annos aiheutuu 95 % osuudella paikalla tuotetuista maataloustuotteista. Las-
keumasta tulevan ulkoisen säteilyannoksen merkitys kasvaa, kun tarkasteluaika pitenee.
50 vuoden kuluessa kertyvästä annoksesta se muodostaa kolmasosan. Annostasot jäävät
lyhyellä ajalla niin pieniksi, että välittömien terveysvaikutusten vaaraa ei ole. Myös
myöhäisvaikutusten riski säilyy pienenä.

Laitoshenkilökunnan säteilyannokset ovat sallitulla tasolla. Suurimmat annokset synty-
vät polttoaineen kuljetussäiliön vastaanotossa työskenneltäessä, kun annokset lasketaan
kuljetussäiliön pinnalla sallituilla säteilytasoilla.
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1. YLEISTÄ

Käytetty ydinpolttoaine kehittää jälkilämpöä, jonka määrä tietyllä polttoainetyypillä on
riippuvainen polttoaineen palamasta ja jälkijäähdytysajasta. Tästä jälkilämmön kehityk-
sestä johtuu, että polttoaine pyrkii varastoitaessa lämpenemään ja lämpötilan nousu on
voimakkaasti riippuvainen varastointitavan jäähdytysominaisuuksista. Seuraavassa yk-
sinkertaistetussa laskelmassa tarkastellaan polttoaineen lämpenemistä loppusijoituksen
yhteydessä polttoaineen kuljetuksen, kapselointilaitoksen kuumakammiossa tapahtuvan
käsittelyn sekä suljetussa loppusijoituskapselissa tapahtuvan välivarastoinnin aikana.
Lämpötilat on selvitetty siksi, että kyseisissä käsittelyvaiheissa tapahtuviksi oletettujen
onnettomuuksien päästömäärät ovat riippuvaisia polttoaineen lämpötilasta kyseisen ta-
pahtuman aikana.

2. KÄYTETYN POLTTOAINEEN JÄLKILÄMPÖTEHO

Käytetyn ydinpolttoaineen vuosittaisten keskimääräisten poistopalama-arvojen arvioi-
daan nousevan Olkiluodon polttoaineen osalta arvoon 40 MWd/kgU ja Loviisan osalta
38 MWd/kgU. Laitosten käytön alkuaikoina tuotettu käytetty polttoaine on kuitenkin
alempipalamaista, joten keskimäärin loppusijoitettavan polttoaineen palamien on laskel-
min ennustettu olevan Olkiluodon polttoaineen osalta noin 33,5 MWd/kgU ja Loviisan
noin 36,0 MWd/kgU. Nippukohtaisissa tarkasteluissa varaudutaan kuitenkin BWR-polt-
toaineen osalta palamaan 45 MWd/kgU ja VVER-polttoaineen osalta palamaan 42
MWd/kgU ja lyhyimpään mahdolliseen jälkijäähdytysaikaan 20 vuotta. Loppusijoitetta-
van polttoaineen jälkijäähdytysaika on vähintään 20 vuotta ja enimmillään yli 40 vuotta.
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Käytetyn ydinpolttoaineen jälkilämmönkehityksen määrä on esitetty taulukossa 1 Olki-
luodon laitoksen BWR-polttoaineelle ja taulukossa 2 Loviisan laitoksen VVER-polttoai-
neelle. Lämmönkehityksen erot eri polttoainetyypeillä ovat vähäisiä.

TAULUKKO 1. Käytetyn BWR-polttoaineen lämmöntuotto [W/tU]poistopalaman ja
jäähtymisajan funktiona

Jäähtymis-
aika[a]

5
10
20
50
100
1000

Poistopalama [MWd/kgU] ja väkevöintiaste [%]

23/2,3
1190
768
614
396
234
48,8

30/3,0
1550
1020
803
498
278
52,7

35/3,3
1850
1220
952
579
317
56,6

40/3,6
2150
1440
1110
665
357
60,3

45/3,8
2600
1750
1350
808
441
72,5

TAULUKKO 2. Käytetyn VVER-polttoaineen lämmöntuotto [W/tU] poistopalaman ja
jäähtymisajan funktiona

Jäähtymis-
aika [a]

5
10
20
50
100

1000

Poistopalama [MWd/kgU] ja väkevöintiaste [%]

30/3,6
1620
1030
798
493
274
53,4

36/3,6
2030
1280
988
605
335
62,8

42/3,6
2550
1580
1200
723
395
70,5

42/4,0
2470
1540
1180
707
382
67,5

3. LÄMMÖNSIIRTYMISMEKANISM1T

Lämpöä voi siirtyä tarkasteltavassa järjestelmässä kolmella eri tavalla: johtumalla, kulkeu-
tumalla tai säteilemällä. Usein käytännössä lämmönsiirtymistä tapahtuu tietyssä paikassa
samanaikaisesti usealla mekanismilla.

Johtuminen tarkoittaa, että lämpö siirtyy väliainetta myöten paikasta toiseen kuitenkin vä-
liaineen ollessa liikkumatonta. Väliaine voi olla kaasumaista, nestemäistä tai kiinteää.

Kulkeutumalla tapahtuva lämmönsiirto aiheutuu väliaineen liikkumisesta, jolloin väliaine
kuljettaa mukanaan lämpöä paikasta toiseen. Tyypillisesti väliaine on kaasumaista tai nes-
temäistä, mutta myös kiinteä esim. rakeinen väliaine voi tulla kyseeseen.



35 LIITE 1

Säteilemällä tapahtuva lämmönsiirto tapahtuu pintojen välillä eikä väliainetta välttämättä
ole lainkaan. Säteilylämmönsiirto edellyttää, että mahdollinen pintojen välissä oleva aine
on lämpösäteilyä läpäisevää, tyypillisesti esim. kaasuja.

Kahden pisteen välillä johtumalla siirtyvä lämpöteho on seuraavan kaavan (1) mukainen.

X*AT*A
Äx (1)

jossa

X on lämmönjohtavuus (W/m/K),
AT on lämpötilaero pisteiden välillä (K),
A on lämpöä johtavan väliaineen poikkipinta-ala kyseisten pisteiden välillä (m) ja
Ax on kyseisten pisteiden välinen etäisyys (m).

Polttoaineen, kuljetussäiliön ja loppusijoituskapselin yhteydessä kyseeseen tulevien ma-
teriaalien lämmönjohtavuuksia on estetty taulukossa 3.

TAULUKKO 3. Eräiden materiaalien tyypillisiä lämmönjohtavuuksia ( Holmström
1969, s. 487, Vähäkallio 1970, s. 405, SFS 1996 ja Raiko 1993).

Materiaali
Polttoainesauva
Teräs
Ruostumaton teräs
Valurauta
Kupari
Ilma

Lämmönjohtavuus (W/m/K)
8,7
50
17
30
394
0,03

Kulkeutumalla siirtyvä lämpöteho on riippuvainen väliaineesta ja sen nopeudesta. Usein
jostakin pinnasta liikkuvaan väliaineeseen siirtyvää lämpötehoa kuvataan laskentakaavalla
(2), jossa pintaan liittyvä lämmönsiirtymiskerroin (a) kuvaa liikkuvan väliaineen lämpöä
siirtävän vaikutuksen.

jossa

PK =a*AT*A,

a on pinnan lämmönsiirtymiskerroin (W/m2/K),
AT on lämpötilaero pinnan ja siirtävän väliaineen välillä (K) ja
A on lämpöä siirtävän pinnan pinta-ala (m ).

(2)
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Nyt kyseeseen tulevissa tapauksissa lämpöä mahdollisesti kuljettava väliaine on ilma, joka
tyypillisesti jäähdyttää säiliöiden ulkopintoja. Pystyasennossa olevalle ilman jäähdyttä-
mälle pinnalle on esitetty taulukossa 4 lämmönsiirtymiskertoimien arvoja, jotka sisältävät
vain johtumalla ja kulkeutumalla tapahtuvan lämmönsiirtymisen osuuden. Toisin sanoen
kyseisestä pinnasta saattaa lisäksi siirtyä samanaikaisesti lämpöä myös säteilemällä. Ko-
neellisesti ilmastoiduissa huonetiloissa pystysuorista pinnoista on seuraavissa laskelmissa
oletettu siirtyvän lämpöä 5 W/m /K. Säteilylämmönsiirtoa ei ulkopinnoissa ole oletettu ta-
pahtuvan eikä vaakasuorista pinnoista (säiliöiden päädyt) ole oletettu tapahtuvan minkään-
laista lämmönsiirtymistä.

TAULUKKO 4. Pystysuoran pinnan lämmönsiirtymiskertoimen arvoja ympäröivän
ilman nopeuden funktiona (Vähäkallio 1970, s. 399).

Ilman nopeus (m/s)

0,0
0,3
1,6
3,4

Lämmönsiirtymis-
kerroin (W/m2/K)

2,7
7,4
12,6
20,4

Säteilemällä tapahtuva lämmönsiirtoteho kahden pinnan välillä lasketaan kaavasta (3). Sä-
teilylämmönsiirto on voimakkaasti riippuvainen lämpötilatasosta ja se usein muuttuu kor-
keammissa lämpötiloissa tärkeimmäksi lämmönsiirtymismekanismiksi.

a*A*(Ts
4-Ty)

(3)

jossa
-8

o on Stefan-Bolzmanin vakio ideaaliselle mustalle säteilijälle (5,67*10
W/m2/K4),
Ts on säteilevän pinnan lämpötila (K),
TY on vastaanottavan pinnan tai ympäristön lämpötila (K),
A on lämpöä säteilevän pinnan pinta-ala (m ),
Es on säteilevän pinnan emissiviteetti (pinnan laadusta riippuva kerroin) ja
£y on vastaanottavan pinnan tai ympäristön emissiviteetti.

Taulukossa 5 on esitetty tyypillisiä emissiviteettikertoimia tässä tapauksessa kyseeseen tu-
leville pintatyypeille. Epätasaiset tummat pinnat säteilevät tehokkaammin lämpöä kuin si-
leät ja kiiltävät pinnat.
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TAULUKKO 5. Eräiden pintojen tyypillisiä emissiviteettikertoimia (Vähäkallio
1970, s. 396).

Pinnan laatu
Kupari, oksidoitunut
Teräs, kirkas
Teräs, oksidoitunut
Teräs, ruostunut

Emissiviteetti
0,76
0,24
0,61
0,85

4. LÄMPÖTILOJEN LASKENTAMENETELMÄ

Suoritetussa tarkastelussa lämpötiloja on laskettu ns. stationäärisessä tilassa, jossa lämpö-
tilat ovat asettuneet vakiona pysyvään tilanteeseen ja jossa siten saavutetaan korkeimmat
esiintyvät lämpötilat. Stationäärisessä tilassa polttoaineesta ulos johtuva lämpöteho on
tunnettu. Tähän tietoon perustuen voidaan lämmönsiirtoketjun eri pisteissä suorittaa yksin-
kertaisia tarkasteluja, joilla saadaan selville tässä tarkastelupisteessä vallitseva lämpötila
edellä esitettyjen yhtälöiden (1), (2) ja (3) avulla. Mikäli tietyllä tarkasteluvälillä tapahtuu
samanaikaisesti lämmönsiirtoa eri mekanismeilla, on eri lämmönsiirtomuotojen välinen
tehojakauma etsittävä iteroimalla.

4.1 Polttoainenippu ilmassa

Kuvassa 1 on esitetty yksinkertaistettuna yksittäiseen polttoainenippuun liittyvä laskenta-
malli, jossa yksittäistä polttoainenippua käsitellään ilmassa huoneenlämpötilassa. Yksittäi-
sen BWR-polttoainenipun lämmöntuotto on enintään 235 W. Nipussa on oletettu olevan
100 sauvaa, jotka sijaitsevat lOxlO-matriisissa. Sauvojen ulkohalkaisija on 9,62 mm ja
jäähdyttävä pituus 4,01 m. Nipun ympärillä oleva virtauskanava on 140 mm:n kokoinen
ohutseinäinen neliöputki. Sauvojen pinnat ja virtauskanavan pinnat ovat vahvasti tummu-
neet niiden käytön aikana, joten niiden emissiviteetin arvona on käytetty 0,80. Sauvan ol-
lessa pystyasennossa vapaana ilmassa sen sisällä syntyy luonnonkiertoa eli ilman pituus-
suuntaista liikettä, mikä aiheuttaa voimakkaan jäähdytyksen kulkeutuvan ilman avulla.
Yhdessä nipussa olevien sauvojen jäähdyttävä kokonaispinta-ala on A = 100*TC*D*L =
12,12 m ja lämpöteho on enintään 235 W. Valitaan konservatiivisesti taulukosta 4 läm-
mönsiirtokertoimeksi 0-nopeutta vastaava a = 2,7 W/m /K, jolloin saadaan jäähdytyksen
kannalta riittäväksi sauvojen ja ympäröivän ilman lämpötilaeroksi AT = P/(A*a) = 7,2 K.
Tarkistetaan vielä, kuinka suuri Umakierto nipun läpi tarvitaan, jotta kyseinen jäähdytyste-
ho voisi olla mahdollinen. Oletetaan, että sisään menevä ilma on +20 °C ja ulos tuleva on
lämmennyt +10 °C eli sen lämpötila on +30 °C. Polttoainekanavan poikkipinta-ala on
noin 0,0196 m . Nipussa olevien 100 sauvan yhteinen poikkipinta-ala on noin 0,0073 m ,
joten nettopoikkipinta-alaa ilmavirtausta varten nipun sisällä jää noin AN = 0,0123 m . El-
man lämpökapasiteetti huoneen lämpötilassa normaalipaineessa on noin c = 873 J/m /K.
Näin ollen 235 W tehon pois kuljettamiseen esimerkiksi +10 °C:n lämpötilanousulla tarvi-
taan nipun sisällä ilmavirran nopeus v = P/AT/c/AN = 2,2 m/s. Voidaan myös toisin päin
laskea, että jos ilman sallitaan lämmetä kierron aikana +20 °C:sta +100 °C:een, riittää ni-
pun sisällä kiertävän ilmavirran nopeudeksi 10*2,2/80 m/s = 0,275 m/s. Luonnonkierto ai-
heutuu erilämpöisten kaasujen tiheyserosta. Esim. +100 °C lämpöinen ilma on yli 20% ke-
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vyempää kuin +20 °C:n ilma, joten pitkänomaiseen polttoainenipun ympärillä olevaan vir-
tauskanavaan syntyy pienistäkin lämpötilaeroista huomattava veto eli virtausnopeus.

Ylläolevaa luonnonkierrolla tapahtuvaa laskelmaa on vaikeaa yksinkertaisin laskentame-
netelmin tarkentaa, kun ei ole tarkkaa tietoa nipun sisäisistä virtausvastuksista, mutta voi-
daan kuitenkin päätellä, että ilmavirran kulkeutuminen polttoainekanavan läpi pitää läm-
pötilan alle +100 °C:n, kun nippu on vapaana pystyasennossa huoneilmassa. Tässä esi-
merkkitapauksessa ei ole tarkasteltu lainkaan muiden lämmönsiirtomuotojen vaikutusta.

Lasketaan lisäksi kuitenkin varmuuden vuoksi myös nipun maksimilämpötila tilanteessa,
jossa ylläkuvattu nipun sisäinen ilmavirtaus on jostain syystä täysin estetty. Tällöin saa-
daan kuvan 1 mukaisella laskentamallilla pelkällä johtumisella ja säteilylämmönsiirrolla
polttoainesauvojen maksimilämpötila tarkalleen lasketuksi. Todellisessa tilanteessa kaikki
ylläkuvatut jäähdytysmekanismit vaikuttavat yhtä aikaa ja sauvojen lämpötila jää huomat-
tavaksi laskettuja arvoja alemmaksi.

4.2 Loppusijoituskapseli varastotilassa

Kuvassa 2 on laskentamalli, joka kuvaa lämmönsiirtoketjua loppusijoituskapselissa, jota
säilytetään kapseloinnin jälkeen kapselointilaitoksen puskurivarastossa huoneenlämpöti-
lassa. Loppusijoituskapseli sisältää 12 kappaletta polttoainenippuja, joiden kokonaisläm-
möntuotto on enintään 2000 W. Samaan kapseliin ei siis sijoiteta pelkästään kaikkein kuu-
mimpia nippuja, vaan kuhunkin kapseliin sijoitetaan myös vanhempaa ja pidempään jääh-
tynyttä polttoainetta. Kapselin mitat ja ominaisuudet vastaavat Posivan 12 nipun BWR-
polttoaineelle tarkoitettua kapselia. Kapselin pituus on 4,7 m, ulkohalkaisija 1,05 m, kupa-
rivaipan paksuus 50 mm, rautasisuksen lieriömäisen osan paksuus vähintään 50 mm ja
nippujen välissä olevien sisäosan rautaripojen paksuus on samoin 50 mm. Virtauskanavien
ja rautasisuksen välissä on keskimäärin 5 mm:n ilmarako. Kapselin rautasisuksen aukko-
jen pinnat ovat valun jäljeltä karheita ja tummia, joten niille on emissiviteettinä käytetty
arvoa 0,80.

4.3 Kuljetussäiliö suljettuna

Kuvassa 3 on vastaavanlainen laskentamalli polttoaineen kuljetussäiliöstä, jollaisella kul-
jetetaan tyypillisesti 50 kpl BWR-polttoainenippuja välivarastosta kapselointilaitokselle.
Kuljetussäiliöissä saattaa tapahtua myös jonkin aikaa varastointia kapselointilaitoksella,
joten lämpötilat ehtinevät tässäkin tapauksessa saavuttaa stationaarisen tilanteen huolimat-
ta varsin suuresta säiliön massasta, noin 100 tonnia. Kuljetussäiliön suurimmaksi lämpöte-
hoksi saadaan 8333 W. Säiliön ulkohalkaisijaksi on oletettu 2,3 m, pituudeksi 5,3 m ja
seinämänpaksuudeksi 0,35 m. Säiliö on rautaa ja sen sisällä oleva polttoainenipuille tar-
koitettu sisäkori on booripitoista ruostumatonta terästä, levynpaksuus tyypillisesti 10 mm.
Sisäkorin ja säiliön välissä on oletettu olevan 50 mm ilmarako, jossa luonnonkierto jossain
määrin pääsee toimimaan. Tällöin efektiiviseksi lämmönjohtumiskertoimeksi raossa ilman
säteilylämmönsiirron vaikutusta on saatu 0,1 W/m/K (Vähäkallio 1970, sivu 402, taulukon
7 mukaisesti). Rautasäiliön sisäpinta ja sisäkorin ulkopinta on myös oletettu varsin puh-
taiksi, jolloin lämmönsäteilyyn vaikuttavat emissiviteetit on kummallekin oletettu vain
0,24 suuruisiksi. Samaten sisäkorin sisäpintojen emissiviteetin polttoaineen virtauskana-
vien ympäristössä on oletettu olevan 0,24. Tähän kuljetussäiliön laskentaan sisältyy varsin
suuri konservatiivisuus seuraavista syistä: polttoainenippujen sisällä ei ole oletettu tapan-
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tuvan pituussuuntaista ilmavirtausta, joka voimakkaasti kuljettaisi lämpöä polttoainesau-
voista rautasäiliön suhteellisen kylmään sisäpintaan, ja toinen konservatiivinen tekijä on,
että polttoaineen sisäkonsta ei oleteta metalliosia pitkin johtuvan rautasäiliöön lämpöä,
vaan kaikki lämmönsiirto näiden välillä tapahtuu säteilemällä ja ilman välityksellä johtu-
malla ja kulkeutumalla.

4.4 Kuljetussäiliö avattuna pystyasennossa

Kuljetussäiliön sisältöä ei pystyttäne merkittävästi jäähdyttämään pakotetulla sisäisellä
kaasukierrätyksellä ennen kuin säiliön kansi avataan kapselointilaitoksen kuumakam-
miossa. Kun säiliön kansi on avattu ja säiliö on pystyasennossa, alkaa säiliön sisällä
luonnonkiertoon perustuva ilmakierto. Polttoainenippujen sisällä oleva ilma lämpenee ja
alkaa kohota ylöspäin poistuen nippujen yläpäistä. Kuumakammion sisällä oleva ko-
neellisesti jäähdytetty korvausilma virtaa kuljetussäiliön sisäkorin ulkopuolisia kanavia
ja välyksiä myöten säiliön pohjalle, josta se edelleen virtaa kunkin nippuposition pohjal-
la olevan aukon kautta virtauskanavaan ja jäähdyttää sen. Alaspäin syntyviä korvausil-
man kanavia syntyy lisää sitä mukaa kuin kuljetussäiliöstä poistetaan polttoainenippuja.
Sivulla 37 olevan yksittäisen polttoainenipun tarkastelun mukaisesti polttoainenipun
lämpötila asettuu alle 100 °C:n, jos nipun läpi virtaa luonnonkierrolla +20 °C:n huoneil-
maa vähintään nopeudella 0,275 m/s.

Kuivana tapahtuvaan polttoaineen kuljetukseen rakennettavien kuljetussäiliöiden sisära-
kenteen suunnittelussa tulee huomioida se, että luonnonkierrolla tapahtuva polttoaineen
tehokas jäähtyminen on mahdollista, kun säiliö on pystyasennossa ja kansi avoinna.

o o o o
^ f f fl y

Polttoainesauvat:
Säteilylämmönsiirto+
johtuminen+
kulkeutuminen läpi-
virtaavan ilman mukana

Ympäristö:
ilmaa

O \\

Polttoainekanava:
Säteilylämmönsiirto+
ulkopinnalla
kulkeutuminen

KUVA 1. Yksittäisen polttoainenipun lämmönsiirtoketju sauvoista virtauskanavaan
ja sen ulkopinnan kautta ilmaan sekä suoraan kanavan läpi luonnonkier-
rolla virtaavaan ilmaan.
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Metallinen kontakti
kapsel i n pohj assa

O O O O O

Kapselin sisärakenteen
väli rivat + lieriöosa:
Johtuminen

\ \

Ympäristö:
Ilmaa

II
f

Polttoainesauvat:
Säteilylämmönsiirto +
johtuminen

Polttoai nekanavat:
Sätei I yl ämmönsi irto +
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KUVA 2. Loppusijoituskapselin lämmönsiirtoketju sauvoista virtauskanavaan, sisä-
rakenteeseen, kuparisäiliöön ja pinnan kautta ilmaan.
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KUVA 3. Kuljetussäiliön lämmönsiirtoketju sauvoista virtauskanavaan, polttoaine-
koriin, korin pinnalta säiliön sisäpintaan, säiliön seinämän läpi ja pinnan
kautta ilmaan.
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5. LÄMPÖTILALASKELMIEN TULOKSET

Ilmassa huoneenlämpötilassa olevan polttoainenipun korkeimmiksi lämpötiloiksi on
saatu kuvan 1 mukaisella laskentamallilla taulukon 6 mukaiset arvot, jos luonnonkierron
aiheuttaman ilmavirtauksen vaikutusta ei huomioida. Jos polttoainenipun läpi virtaavan
ilman kuljettama jäähdytysteho otetaan lisäksi huomioon, jäävät korkeimmat lämpötilat
huomattavasti alemmaksi. Huonetilassa olevassa yksittäisessä virtauskanavalla varuste-
tussa polttoainenipussa esiintyvä korkein lämpötila on siis alle 100 °C.

TAULUKKO 6. Ilmassa olevan yksittäisen polttoainenipun korkeimmat lämpötilat.
Nipun sisin sauvakerros on numeroitu l:lläja uloin 5:llä. Jäähdy-
tys luonnonkierrolla on oletettu estetyksi.

Kohde
Ympäristö
Virtauskanava
5. sauvakerros
4. sauvakerros
3. sauvakerros
2. sauvakerros
1. sauvakerros

Lämpötila (°C)
20
38
55
68
78
84
87

Ilmassa huoneenlämpötilassa olevan loppusijoituskapselin korkeimmiksi lämpötiloiksi
on saatu kuvan 2 mukaisella laskentamallilla taulukon 7 mukaiset arvot. Korkein esiin-
tyvä lämpötila loppusijoitusta ilmastoidussa huonetilassa odottavassa loppusijoituskap-
selissa on hieman yli 100 °C.

TAULUKKO 7. Koneellisesti ilmastoidussa huonetilassa sijaitsevan loppusijoitus-
kapselin korkeimmat lämpötilat. Polttoainetta koskevat lämpötilat
vastaavat sisimmässä sijoituspaikassa olevaa jälkilämpöteholtaan
suurinta polttoainenippua.

Kohde
Ympäristö
Kapselin ulkopinta
Sisuksen valuivat
Virtauskanava
5. sauvakerros
4. sauvakerros
3. sauvakerros
2. sauvakerros
1. sauvakerros

Lämpötila (°C)
20
46
53
61
77
89
97
103
106
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Ilmassa huoneenlämpötilassa olevan suljetun kuljetussäiliön korkeimmiksi lämpötiloik-
si on saatu kuvan 3 mukaisella laskentamallilla taulukon 8 mukaiset arvot. Korkein
esiintyvä lämpötila kuljetussäiliössä olevassa polttoainenipussa on noin 370 °C. Tällöin
polttoainenipuissa ei ole oletettu tapahtuvan ilman virtausta luonnonkierrolla. Luonnon-
kierto ei toimi esim. silloin, kuin kuljetussäiliö on vaakasuorassa asennossa.

TAULUKKO 8. Ilmastoidussa huonetilassa sijaitsevan käytetyn polttoaineen kulje-
tussäiliön korkeimmat lämpötilat. Kuljetussäiliö on ns. kuivaa tyyp-
piä, jossa polttoaineniput sijaitsevat kaasutäytteisessä säiliössä.
Polttoainetta koskevat lämpötilat vastaavat sisimmässä sijoituspai-
kassa olevaa jälkilämpöteholtaan suurinta polttoainenippua.

Kohde
Ympäristö
Säiliön ulkopinta
Säiliön sisäpinta
Sisäkorin ulkopinta
Sisäkorin välirivat
Virtauskanava
5. sauvakerros
4. sauvakerros
3. sauvakerros
2. sauvakerros
1. sauvakerros

Lämpötila (°C)
20
64
67
154
354
359
363
366
368
370
371

Kaikissa edellä olevissa laskelmissa lämpötilat on esitetty polttoainesauvan suojakuoren
ulkopinnan lämpötiloina. Suoritetaan vielä tarkastelu, jossa selvitetään polttoainetable-
tin lämpötila suojakuoren lämpötilan funktiona. Oletetaan tabletin ja suojakuoren väli-
sen lämmönsiirron tapahtuvan vain säteilyn avulla niiden välissä olevan kaasuraon yli.
Säteilylämmönsiirto noudattaa kaavaa (3). Säteilevä ja vastaanottava pinta ovat tummia,
oletetaan molempien emissiviteetiksi 0,8. Yhden sauvan lämmöntuotto on enintään 2W,
aktiivisen osan pituus on 3,6 m ja halkaisija noin 9 mm. Kaasuraon yli olevaksi lämpöti-
laeroksi stationääritilassa saadaan kaavasta (3) taulukon 9 mukaiset arvot. Tulos tarkoit-
taa, että polttoainetabletit ovat jälkilämmön vaikuttaessa käytännöllisesti katsoen samas-
sa lämpötilassa kuin sitä ympäröivä suojaputkikin ja polttoainetablettien lämpötiloina
voidaan laskentatarkkuuden puitteissa pitää edellä esitettyjä taulukkojen 6 - 8 arvoja.
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TAULUKKO 9. Polttoainetabletin lämpötila suojakuoren lämpötilan funktiona sta-
tionääritilassa jälkilämmön vaikutuksesta.

Suojakuoren lämpötila (°C)
100
200
300
400

Tabletin lämpötila (°C)
102,5
201,2
300,7
400,4

6. YHTEENVETO
Käytettyä polttoainetta sisältävä nippu jäähtyy pystyasennossa ollessaan ja milloin sen
läpi luonnonkierrolla tapahtuva ilmavirtaus ei ole estetty huoneenlämpöisessä ilmassa
selvästi alle +100 °C:n lämpötilaan.

Loppusijoituskapseliin suljettuna loppusijoituskapselin ollessa ulkopinnaltaan huoneen-
lämpöisessä ilmatilassa polttoaineen lämpötila kuumimmillaan on hieman yli +100 °C.

Ns. kuivassa kuljetussäiliössä vähintään 20 vuotta jälkijäähdytetyn polttoaineen lämpö-
tila pysyy tyypillisesti alle +400 °C:n, vaikka nipun sisäinen luonnonkierto olisi estynyt.

Pystyasennossa ja avattuna olevassa kuljetussäiliössä, jossa rakenteellisesti on mahdol-
listettu kussakin polttoainenipussa ilman luonnonkierrolla tapahtuva jäähtyminen, läm-
pötila asettuu samaan suuruusluokkaan kuin yksittäisen ilmassa olevan nipun lämpötila,
eli +100 °C:n tienoille.

Suurimmillaankin jälkilämpöteho on 20 vuotta jäähtyneessä polttoaineessa niin alhai-
nen, että polttoainetabletin ja suojakuoren välille kaasurakoon ei synny merkittäviä läm-
pötilaeroja.
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YLEISTÄ

Kapselointilaitoksen normaaleissa käyttötilanteissa tai mahdollisissa käyttöhäiriö- ja
onnettomuustilanteissa voi tapahtua radioaktiivisten aineiden vapautumista vioittuneista
polttoainesauvoista. Laitoksen sisätiloista radioaktiivisia aineita saattaa pieniä määriä
päästä vapautumaan ympäristöön.

Analysoitavat päästötapaukset perustuvat kapselointilaitosprosessille tehtyyn
selvitykseen, jossa on käyty läpi eri työvaiheet ja määritelty mahdolliset polttoaine-
nippujen ja -sauvojen vaurioitumistilanteet (Kukkola 1999). Suunnitellun mukaisesti
toteutetun käytetyn polttoaineen kapselointi ei missään vaiheessa aiheuta merkittävän
suuruista radioaktiivisten aineiden vapautumista. Polttoaineen kuljetus välivarastolta
loppusijoituslaitokseen sekä polttoaineen käsittely loppusijoituslaitoksella sisältää
kuitenkin potentiaalisia häiriö- ja onnettomuustilanteita, joihin liittyvät päästöt ja
aiheutuvat säteilyannokset ympäristössä on säteilyturvallisuuden takia arvioitava.

Kapselointilaitoksen eri käsittelyvaiheissa odotettavan päästön suuruus riippuu mm.
vaurion kohteena olevan polttoaineen lämpötilasta ja palamasta. Käytetyn polttoaineen
kuljetukseen sekä kapselointilaitoksen käsittelyvaiheisiin liittyviä lämpötiloja on
tarkasteltu Liitteessä 1.

Tässä loppusijoirus-/kapselointilaitoksen aiheuttamien radioaktiivisten aineiden
päästöjen selvityksessä tarkastellaan aineiden vapautumismääriä vioittuneista
polttoainesauvoista kuljetussäiliöön ja laitoksen huonetiloihin tai järjestelmiin sekä
edelleen kapselointilaitoksen poistoilmapiippuun ja ympäristöön. Kapselointilaitoksen
poistoilmalinjaan on suunniteltu sijoitettavaksi tehokkaat suodattimet, mutta tästä
huolimatta osa polttoaineen sisältämistä radionuklideista voi päästä vapautumaan
laitoksen ympäristöön.
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2 KAPSELOITAVAN POLTTOAINEEN KOOSTUMUS JA
RADIOAKTIIVISUUS

Kapseloitavaa käytettyä polttoainetta jäähdytetään vähintään 20 vuoden ajan
polttoaineen reaktorista poiston jälkeen ts. säteilytyksen loputtua. Tämän jäähtymisajan
jälkeen polttoaineessa on jäljellä merkittäviä määriä vain suhteellisen pitkäikäisiä
fissiotuotteita ja transuraaneja. Polttoaineen palaman kasvaessa kasvavat pitkäikäisten
fissiotuotteiden ja aktinidien määrät. Kapselointilaitoksen eri käsittelyvaiheissa
mahdollisesti vioittuvat polttoainesauvat voivat olla palamaltaan erilaisia. Tästä syystä
ympäristövaikutusten kannalta merkittävien nuklidien radioaktiivisuusinventaarit
(Anttila 1992, 1995 ja 1998) uraanitonnia kohden on esitetty Taulukossa 1 TVO:n
BWR-polttoaineelle ja Loviisan VVER-polttoaineelle keskimääräisen poistopalaman,
maksimi nippupalaman sekä maksimi sauvapalaman arvoille. Poistopalamaennusteiden
mukaan keskimääräiset poistopalamat perustapauksessa ovat 40 MWd/kgU (BWR-
polttoaine) ja 38 MWd/kgU (VVER-polttoaine) sekä suurimmat nippupalamat
45 Wd/kgU (BWR) ja 42 MWd/kgU (VVER). Suurimmat sauvakohtaiset palamat ovat
noin 10 % korkeammat kuin koko nippujen maksimipalamat.



47 LIITE 2

Taulukko 1. Olkiluodon BWR- ja Loviisan VVER-polttoaineen sisältämien ympäristö-
vaikutusten kannalta merkittävien nuklidien inventaarit eri palama-arvoilla (perustuvat
raportteihin Anttila, 1992, 1995 & 1998). Polttoaineen jäähtymisajan on oletettu olevan
20 vuotta reaktorista poiston jälkeen.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Inventaarit (Bq/tU)

Olkiluodon B WR-polttoaine

MWd/kgU

40 45 50

7,52-10"

U8-1014

1,61-10'

l,071013

3,23-10"

2,30-1010

2,13-10"

1,74-1014

1,60-1013

2,68-10"

1,33-1014

9,56-1013

8,56-10"

1,34-1014

1,84-109

1,36-1013

3,72-10"

2,42-1010

2,45-10"

2,59-1014

1,67-1013

2,74-10"

1,37-1014

1,79-1014

9,60-10"

1,49-1014

2,08-109

1.64-1013

4,20-10"

2,55-1010

2,76-10"

3,44-1014

1,73-1013

2,80-10"

1.4M0"

2,62-1014

Loviisan VVER-polttoaine

MWd/kgU

38 42 46

7,45-10"

1,07-1014

1,32-109

8,73-10"

2,74-10"

2,01-1010

1,88-10"

UMO 1 4

1,45-1013

2,16-10"

U M O 1 4 -

3,29-1013

8,51-10"

U8-101 4

1,50-109

l,151013

3,0810"

2,09-1010

2,05-10"

1,56-1014

1,50-1013

2,33-10"

U9-101 4

9,90-1013

9,58-10"

1,28-1014

1.67-109

1,43-1013

3,42-10"

2,17-10'°

2,22-10"

2,01 1014

1,55-1013

2,50-10"

1,28-10"

1,65-1014

Inventaarit vastaavat korotettuja tehotasoja Olkiluodossa sekä Loviisassa. Olkiluodon CASTOR-TVO-
säiliössä kuljetetaan kerralla 8,5 tU (oletetaan konservatiivisesti, että säiliöön mahtuu 48 polttoainenippua
todellisuudessa mahtuvien 41 nipun sijasta) ja Loviisan CASTOR-VVER-säiliössä 10 tU.
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3 VAPAUTUMINEN POLTTOAINEESTA JA POLTTOAINESAUVOISTA

Polttoainesauvojen valmistuksen yhteydessä sauvat esipaineistetaan yleensä helium-
täytekaasulla. Tämä parantaa lämmönsiirtoa polttoainesauvan kaasuaukon yli ja lisää
sauvan kestävyyttä reaktorissa sauvan ulkoisen paineen aiheuttamia rasituksia vastaan.
Esimerkiksi Loviisan VVER-painevesireaktorissa sauvojen esipaineistus on 0,6 MPa,
mikä on alhainen esipaineistus verrattuna painevesireaktoreissa tyypilliseen 2 Mpa:n
arvoon. Kiehutusvesireaktoreiden sauvoissa esipaine on yleensä painevesireaktoreiden
sauvoja pienempi, koska ulkoinen painekin on alhaisempi. Olkiluodon BWR:ssä
sauvojen ulkoinen paine käytön aikana on 7 MPa ja Loviisan VVER-reaktorissa
12 MPa.

Reaktorin käytön aikana polttoainesauvaan muodostuu fissiotuotekaasuja, jotka aiheut-
tavat sauvan suojakuoren sisällä olevien polttoainepellettien paisumista. Polttoaine-
sauvan kaasuaukon (pellettien ja suojakuoren sisäpinnan välinen tila) tilavuus pienenee
polttoaineen palaman kasvaessa ja pelletit voivat joutua kontaktiin suojakuoren
sisäpinnan kanssa. Näin voi käydä erityisesti pellettien kulmille, koska
polttoainesauvaan pyrkii käytön myötä muodostumaan ns. 'bamburakenne'. Tätä
mekanismia kutsutaan pellettien ja suojakuoren väliseksi vuorovaikutukseksi (PCI,
Pellet Clad Interaction).

Sintratun uraanidioksidipolttoaineen ominaisuudet parantuvat tuotekehityksen
seurauksena vähitellen ja nykyaikainen polttoaine on raekooltaan pienempää ja
tasalaatuisempaa kuin aiemmin. Nämä polttoaineen parantuneet ominaisuudet sekä
laitoksilla käytettävät suhteellisen alhaiset lineaaritehot (lämpötilat) pienentävät
pellettien säröilytodennäköisyyttä ja fissiotuotekaasujen vapautumistodennäköisyyttä
polttoainesauvan vapaaseen tilaan. Neutroni vuo haurastuttaa pellettejä.
Polttoainepelletit saadaan valmistuksen yhteydessä nykyään kuivattua paremmin, mikä
vähentää kosteudesta aiemmin aiheutuneen vedyn muodostumista ja suojakuoren
sisäpinnalla havaitun suojakuorta vioittaneen vetyhaurausilmiön todennäköisyyttä.

Polttoainesauvan suojakuoren vioittuessa jostain syystä kapselointilaitoksella, aiheutuisi
tästä polttoainesauvan suojakuoren sisäpuolella ja ulkopuolella vallitsevan paine-eron
tasoittuminen. Tällöin polttoainesauvan täytekaasut ja muodostuneet fissiotuotekaasut
'ajavat' sauvan kaasutilassa olevan herkästi vapautuvan aktiivisuuden ulos sauvasta.
Kapselointiprosessin aikana polttoainesauvan ulkopuolella voidaan kuljetussäiliöstä
poiston jälkeen olettaa vallitsevan ilmakehän paine eli 0,1 MPa tai jopa alhaisempi
joissain työvaiheissa.

Kapseloitavan ja loppusijoitettavan polttoaineen osalta varaudutaan poistopalama-
arvojen nostamiseen. Tällä tekijällä on merkitystä polttoainesauvoihin reaktorissa
käytön aikana kertyviin fissiotuotemääriin, jotka pyrkivät kasvamaan suurilla palama-
arvoilla. Kapselointilaitoksen aiheuttamien radioaktiivisten aineiden päästömääriä
arvioitaessa tämä palamariippuva tekijä otetaan huomioon.
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3.1 Fissiotuotekaasut

Fissiotuotekaasuja kertyy polttoainesauvan vapaaseen tilaan reaktorissa käytön aikana
noin 0,1-10 % koko sauvassa syntyneestä nuklidikohtaisesta määrästä. Tärkeimmät
fissiotuotekaasut ovat ksenon (Xe) ja krypton (Kr). Ksenonia kertyy enemmän kuin
kryptonia (Mattila ja Stengärd 1975), mutta ksenonilla ei ole riittävän pitkäikäisiä
radioaktiivisia nuklideja ja sen takia ksenonilla ei ole 20 vuoden jäahtymisajan jälkeen
merkitystä kapselointilaitoksen päästöjä arvioitaessa.

Polttoaineen palama vaikuttaa fissiotuotekaasujen määrään polttoainesauvan kaasu-
aukossa (Kuva 1). VTT Energia on Reaktoriturvallisuuden tutkimusohjelmassa (RETU)
tarkastellut ENIGMA-mallin avulla fissiotuotekaasujen kerääntymistä VVER-
polttoaineessa todelliseen tehohistoriaan perustuen (Kelppe ja Ranta-Puska 1998).
Tarkastelussa on otettu huomioon polttoaineen ominaisuuksiin liittyvät epävarmuudet:
pelletin säde, kaasuaukon tilavuus, polttoaineen raekoko sekä polttoaineen alkutiheys.
Kuvasta 1 nähdään, että palaman noin 40 MWd/kgU jälkeen fissiotuotekaasujen
vapautuminen polttoainematriisista kaasuaukkoon alkaa lisääntyä merkittävästi.

20
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o

Worst case analysis: N = 1000

• 99 % below this limit

10 20 30 40
Rod Burnup (MWd/kgU)

50 60

Kuva 1. Fissiotuotekaasujen kertyminen polttoainesauvan kaasuaukkoon palaman
funktiona f Kelppe ja Ranta-Puska 1998J. Kuvassa on esitetty kaasuaukkoon
vapautuneiden kaasujen määrä suhteessa koko polttoainesauvassa syntyneeseen
määrään.
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Korkeilla palama-arvoilla fissiotuotekaasujen vapautumista voi tapahtua myös alhaisissa
lämpötiloissa. Kokeellistenkin tutkimusten mukaan fissiotuotekaasujen määrän on
havaittu kasvavan korkeilla palama-arvoilla. Polttoaineen rakenteessa tapahtuu tällöin
muutoksia (säröilyä tai vastaavaa), jotka edesauttavat fissiotuotekaasujen vapautumista
sauvan vapaaseen tilaan. Fissiotuotekaasujen lisääntymisen yhteydessä havaittava ilmiö
korkeilla palamilla on, että polttoaineen lämmönjohtavuus laskee. Lämmönjohtavuuden
muutokset antavat viitteitä polttoaineen rakenteellisista muutoksista.

BWR-polttoainesauvoissa fissiotuotekaasuja on havaittu kertyvän enemmän
kaasuaukkoon kuin VVER-polttoainesauvoissa. Yksi selittävä tekijä on BWR:n yleensä
alhaisempi esipaineistus. Toinen mahdollinen selitys on, että BWR:n säätösauvojen
yläpään kohdalla on havaittu voimistunutta fissiotuotekaasujen muodostumista.
Säätösauvaliikkeet voivat aiheuttaa paikallisia reaktiivisuusmuutoksia ja fissiotuotteiden
määrän kasvua. Jäähdytteen aukkoisuudesta johtuen BWR on WER:ää herkempi
paikallisille reaktiivisuusmuutoksille.

Kryptonin pitkäikäisen (Kr-85) nuklidin lisäksi päästöanalyysissa ovat kaasumaisista
aineista mukana ympäristössä globaalisti leviävät tritium (H-3) ja jodi (1-129). Tritium
on hyvin mobiili nuklidi ja sen sauvakohtaisesta määrästä on noin puolen todettu
kerääntyvän polttoainesauvan kaasuaukkoon ja puolet imeytyvän Zircaloy-suojakuoreen
(Sanders ym. 1992).

Fissiotuotteiden määrät vaurioitumisen kohteena olevan polttoaineen kaasuaukossa
riippuvat palamasta. Kaasumaisten Kr-85-, H-3- ja I-129-nuklidien vapautuminen
polttoainesauvasta ei riipu olennaisesti lämpötilasta, vaan niiden voidaan olettaa
vapautuvan, mikäli polttoainesauvan suojakuori menettää tiiviytensä. Kapselointi-
laitoksen päästöjä arvioitaessa on käytetty taulukossa 2 esitettyjä kaasuaukko-osuuksien
arvoja.

3.2 Polttoainehiukkaset

Polttoainesauvasta vapautuu vauriotilanteessa myös hiukkasmuodossa olevia aineita.
Tarkasteltaessa polttoainesauvan poikkipinnan palamaa yksityiskohtaisemmin, on
havaittu, että polttoainepelletin pinnalle muodostuu alle millimetrin syvyinen korkean
palaman kerros (Kelppe ja Ranta-Puska 1998). Korkeaan palamaan liittyvä
uraanimatriisin haurastuminen ja säröileminen sekä tästä aiheutuva voimistuva
fissiotuotekaasujen ja hiukkasten vapautuminen on siten mahdollista ainakin pellettien
pintaosista.

Hiukkasiin sitoutuneen aktiivisuuden osuus on noin 0,001-0,003 % koko sauvan
nuklidikohtaisista määristä % (Sanders ym. 1992). Turvallisuusanalyyseissä ehdotetaan
epävarmuudet huomioonottaen käyttämään, kesiumia lukuunottamatta, hiukkasten
vapautumiselle arvoa 0,003 %. Kapselointilaitoksen hiukkaspäästöjen arvioinnissa
käytetään myös tätä arvoa.

Polttoainesauvan vaurioituessa siitä vapautuvat hiukkaset eivät mittausten mukaan
kulkeudu kauaksi, vaan laskeutuvat uudelleen eri pinnoille suurimmaksi osaksi
vauriokohdan läheisyyteen (Sanders ym. 1992). Noin 1/10 hiukkasista on kooltaan niin
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pieniä (2-10 u,m), että ne voivat kulkeutua esimerkiksi ilmavirtauksen mukana
kauemmaksi. Hiukkasten laskeutumiseen vaikuttaa ympärillä olevien pintojen lämpötila
ja karheus sekä hiukkasia kantavan väliaineen virtauksen voimakkuus.

Kesiumin osalta vapautuvien polttoainehiukkasten pitoisuuden on todettu olevan verran-
nollinen kaasuaukossa olevaan kesiumin määrään (Lorenz 1981). On arvioitu, että
kesium kerääntyy muita aineita paremmin hiukkasiin. Kesiumia sisältävien hiukkasten
kokojakaumassa havaitaan myös todennäköisesti runsaammin pienikokoisia hiukkasia
verrattuna muihin aineisiin.

Mikäli kaasuaukossa arvioidaan olevan kesiumia enemmän kuin 1 % tulee 0,003 %:n
hiukkasosuutta korjata kesiumin tapauksessa suuremmaksi. Esimerkiksi kesiumin
kaasuaukko-osuuden ollessa 4 %, saadaan kesiumhiukkasten osuus kertomalla 0,003 %
neljällä, jolloin tulokseksi saadaan kesiumin hiukkasosuudeksi 0,012 % (Sanders 1992).

3.3 Haihtuvat aineet

Haihtuvista aineista merkittävin on kesium (Cs-134, Cs-137) ja sen yhdisteet. Kesiumin
mahdollisia kemiallisia yhdisteitä ovat esim. kesiumjodidi (Csl) ja kesiumhydroksidi
(CsOH). Kapseloitavan käytetyn polttoaineen kuljetuksen välivarastolta
kapselointilaitokselle ja polttoaineen kapseloinnin on suunniteltu tapahtuvan kuivana.
Näin ollen on todennäköisempää, että vioittuneista sauvoista vapautuva kesium olisi
kesiumjodidin muodossa. Alkuainekesium kiehuu 669 °C:n lämpötilassa (Sanders ym.
1992).

Kapselointilaitoksella polttoaineen lämpötilat eri käsittelyvaiheissa ovat 80—370 °C
(Liite 1). Autoklaavissa tapahtuvan kuivauksen häiriötapauksessa on oletettu lämpötilan
nousevan arvoon 500 °C. Kaasuaukkoon kulkeutunut kesium on polttoaine-elementtien
reaktorista poiston jälkeen valtaosaltaan tiivistynyt polttoainepellettien pinnoille sekä
suojakuorten sisäpinnalle. Kapselointiprosessin lämpötilat eivät siten riitä vapauttamaan
koko kaasuaukossa olevaa kesiumin määrää vaurioituneista polttoainesauvoista.

Kesiumin mahdollisia vapautumismekanismeja ovat diffuusio polttoaineessa,
kaasuaukossa olevan höyrystyneen komponentin purkautuminen kaasuaukosta ulos
paine-eron tasoittuessa, kaasuaukossa olevan tiivistyneen komponentin höyrystyminen
sekä polttoainehiukkasten mukana vapautuminen sauvasta. Diffuusiovapautumista
polttoaineen raerajoilta tapahtuu vasta, kun lämpötila on noin 1200 °C (Andre ym.
1995). Diffuusiosta aiheutuvalla lisävapautumisella ei kapselointiprosessin päästöjen
tarkastelussa ole siten merkitystä. Merkittävimmät mekanismit kesiumin tapauksessa
ovat vapautuminen polttoainehiukkasina sekä haihtuneena olevan komponentin
purkautuminen kaasuaukosta (Sanders ym. 1992, Lorenz ym. 1979). Purkausvapautu-
mista voidaan kuvata seuraavasti

MB=a-VB-(-f-)°*-e T (1)
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missä

Ms on purkauksessa vapautuvan kesiumin määrä (g),

a ( C s ) on 3,49,

VB on poistuvien täyte- ja fissiotuotekaasujen tilavuus (cm3) (0 °C:ssa ja säiliön
paineessa),

Mo on kesiumin määrä kaasuaukossa (g),

A on suojakuoren sisäpinnan pinta-ala (cm ) kytkeytyen Mo :aan,

(ei sauvan päätyosien pinta-aloja mukaan),

T on absoluuttinen lämpötila vauriokohdassa (K).

Tämä lämpötilasta riippuva kesiumin vapautuminen on hiukkasvapautumiseen nähden
merkittävää, kun lämpötila on noin 500 °C tai korkeampi (Kuva 2). Käytetyt
parametriarvot ovat: a(3,49), VB(265 cm3) ja MO/A(72 jig/cm2). Cs-137:n kokonaismäärä
palamalla 40 MWd/kgU ja 20 vuoden jäähtymisajan jälkeen on yhdessä BWR-sauvassa
noin 2,6 g (Anttila 1998). Siten lämpötilan ollessa 500 °C (773 K) on purkautumisessa
vapautuva Cs-137-määrä 30 u.g eli noin 0,001 % koko sauvan määrästä. Tarkastellussa
lämpötilassa haihtuneen kesiumin osuus lähestyy samaa tasoluokkaa kuin mitä
hiukkasten mukana vapautumisesta oletetaan aiheutuvan.

Nuklidia Cs-134:ää vapautuu koko sauvassa olevasta määrästä suhteellisesti yhtä paljon
kuin Cs-137:ää. Cs-134 on lyhytikäisempi (puoliintumisaika 2 vuotta) kuin Cs-137
(puoliintumisaika 30 vuotta) ja Cs-134:ää vapautuu huomattavasti pienempi määrä
Cs 137:n vapautumismäärään nähden.

Purkausvapautumisen lisäksi polttoainesauvaan tiivistynyttä kesiumia voi pitkän ajan
kuluessa vapautua höyrystymällä hyvin pieniä määriä. Tämä vapautuminen olisi
kuitenkin merkittävän suuruista vasta 600 °C:n yläpuolella. Loppusijoituslaitosprosessin
lämpötila-alueella kesiumin vapautuminen höyrystymällä on alle 1/1000 esim.
purkausvapautumiseen nähden vuorokaudessa. Kesiumin lisävapautuminen haihtumalla
tulisi kuitenkin ottaa huomioon tilanteissa, joissa vaurioitunutta tai paljasta polttoainetta
(ilman suojakuorta) säilytetään pitkiä aikoja.

Kapselointilaitoksen päästöanalyysissa käytetyt kesiumin kokonaismäärät kaasuaukossa
BWR- ja VVER-polttoaineelle on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Näistä määristä siis vain
osan kesiumista arvioidaan vapautuvan vaurioituneista sauvoista. Vaurion kohteena
olevan polttoaineen lämpötila vaikuttaa haihtumalla vapautuvan kesiumin määrään
edellä kuvatun mukaisesti. Lopulliset käytetyt vapautumisosuudet (kesiumin
purkausvapautuminen sekä hiukkaset) vaurioituneista sauvoista eri tapauksissa on
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esitetty taulukoissa 10 ja 11. Kesiumin vapauduttua vioittuneista sauvoista kesium-
höyry tiivistyy pinnoille kulkeutuessaan kapselointilaitoksessa.

Ydinvoimalaitoksilla on ajoittain havaittu polttoainevuotoja, jolloin jäähdytteen
radioaktiivisuustaso on noussut (kesium, jodi, jalokaasut) ja laitoksen poistoilmassa on
voitu havaita kohonneita jalokaasumäariä. Näiden tutkimusten perusteella on voitu
arvioida vuotaneesta sauvasta vapautuneita nuklidikohtaisia enimmäismääriä. Nämä
vuotaneista sauvoista havaitut vapautumismäärät yhdessä teoreettisiin malleihin
perustuvien laskelmien kanssa ovat yksi vertailukohta myös kapselointilaitoksen
päästömääriä arvioitaessa, vaikka kapselointilaitoksen kuiva onnettomuusympäristö
poikkeaa olennaisesti reaktorin märästä vapautumisympäristöstä.

1.0E-02

1.0E-10
100 300 500 700

Polttoaineen lämpötila (C)

900

Kuva 2. Kaasuaukkoon höyrystyneen kesiumin vapautuminen yhden vaurioituneen
BWR-polttoainesauvan kaasuaukosta lämpötilan funktiona.
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Taulukko 2. Fissiotuotteiden osuudet' VVER-polttoainesauvan kaasuaukossa palaman
funktiona (%:a koko sauvassa syntyneestä nuklidimäärästä).

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

10

50

4

2

2

2

W E R sauvan palama (MWd/kgU)

20 30 40

50

6

3

3

3

50

6

3

3

3

50

7

3

3

3

50

50

8

4

4

4

1) 99 % todennäköisyydellä fissiokaasujen määrät ovat pienemmät kuin taulukossa
esitetyt arvot.

Taulukko 3. Fissiotuotteiden osuudet BWR-polttoainesauvan kaasuaukossa palaman
funktiona (%:a koko sauvassa syntyneestä nuklidimäärästä).

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

10

50

6

3

3

3

BWR sauvan palama (MWd/kgU)

20 30 40

50

9

4

4

4

50

9

4

4

4

50

10

4

4

4

50

50

12

5

5

5
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PÄÄSTÖT

Kapselointilaitoksen normaalikäytöstä sekä mahdollisista käyttöhäiriö- ja onnettomuus-
tilanteista aiheutuvat radioaktiivisten aineiden päästömäärät on arvioitu. Kussakin
tapauksessa on arvioitu mm. vaurioituvien polttoainesauvojen määrä, vaurion kohteen
olevan polttoaineen lämpötila ja palama. Taulukoissa 4-9 esitetyt päästöt ovat
kokonaispäästöjä ja ne on laskettu suodatusjärjestelmän tehokkuudella 0 %, koska
kapselointilaitoksen suodatustehokkuutta ei näitä laskuja tehtäessä oltu vielä kiinnitetty.
Annoslaskelmien perusteella selviää tarvittava suodatustehokkuus hiukkasille. Päästöjen
ajallista käyttäytymistä ei ole esitetty, koska vapautuvat nuklidit ovat pitkäikäisiä ja
päästön kesto on lyhyt.

4.1 Normaalikäyttö

Kapselointilaitoksen suunniteltu kapselointikapasiteetti on noin 1200 polttoainenippua
vuodessa. Suojakuorivaurion todennäköisyydeksi arvioidaan tehtyjen analyysien
perusteella 5-1O'5 normaalikuljetuksissa(Sanders ym. 1992). Käytetyn polttoaineen
normaalikuljetuksen aikana polttoainesauvojen vaurioitumistodennäköisyyden on
arvioitu vastaavan tasoa, jossa yksi tiiviytensä menettänyt polttoainesauva voisi esiintyä
kerran sataa kuljetettua polttoainenippua kohden.

Vähintään 20 vuotta vesialtaissa tapahtuneen välivarastoinnin jälkeen polttoaine-
elementit on suunniteltu kuljetettavan kuivana säiliöissä kapselointilaitokselle.
Kuljetuksen aikana niihin kohdistuu jonkin verran kuljetuksen tärinästä aiheutuvaa
kuormitusta, jonka voi pessimistisesti arvioiden olettaa vioittavan polttoainesauvan
suojakuorta. Vioittunut polttoainesauva voi aiheuttaa radioaktiivisten aineiden päästön
kuljetussäiliön paineentasauksen ja kannen poistamisen yhteydessä tai autoklaavissa
tapahtuvan kuivauksen yhteydessä. Päästö ympäristöön tapahtuisi ilmastoinnin ja
suodatuksen kautta. Vuoden aikana oletetaan siis (satunnaisesti) tapahtuvan yhteensä
12 kpl yhden vioittuneen sauvan mukaisia päästöjä.

Normaalikäyttö

Päästöreitit

1) Kuljetussäiliön kaasutila-siirtokäy tävä-ilmastointi-suodatus-piippu

2) Autoklaavi-kuumakammio-ilmastointi-suodatus-piippu

Oletukset

1 vioittunut polttoainesauva 100 kuljetettua polttoaine-elementtiä kohden

nuklidikohtaiset aktiivisuudet vapautuvat sauvasta. Osuudet taulukoissa 10 & 11.

90 % vapautuneista hiukkasista (Cs- ...Cm-nuklidit) deposoituu pinnoille

yhteensä 12 kpl 'yhden sauvan' päästöä vuodessa
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Nippujen pinnalle kertyneen radioaktiivisen metallikarstan (CRUD) oletetaan jäävän
säiliön pohjalle, eikä sen oleteta aiheuttavan päästöä ympäristöön. Tapausta ei käsitellä
tarkemmin tässä yhteydessä.

Taulukko 4. Normaalikäytön aiheuttamat suodattamattomat radioaktiivisten aineiden
päästöt Olkiluodon BWR-polttoaineelle.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästö/l sauva (Bq)

l,4-1010

5,01010

2,9-105

6,9-105

1,8-108

2,2-102

2,3-107

2,9-106

1,5-10*

2,4-107

1,2-106

2,2-106

Vuosipäästö (Bq)

1,7-10"

6,0-1011

3,5-106

8,3-106

2,2-109

2,6-103

2,8-108

3,5-107

l,8-106

2,9-108

1,4-107

2,6-107
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Taulukko 5. Normaalikäytön aiheuttamat suodattamattomat radioaktiivisten aineiden
päästöt Loviisan VVER-polttoaineelle.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästö/l sauva (Bq)

4,6-109

9,3-109

5,7-1O4

1,5-10'

3,6-107

6,2-10'

6,3-106

5,8-10'

4,4-104

7, MO6

3,7-10'

4,7-10'

Vuosipäästö (Bq)

5,5-10'°

1,1-10"

6,8-10'

1,8-106

4,3-108

7,4-102

7,6-107

7,0-10*

5,3-10'

8,5-107

4,4-106

5,6-106
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4.2 Toimintavirheet ja laiteviat

Käyttöhäiriöihin kuuluvat laitoksella ajoittain ilmenevät toimintavirheet tai laiteviat,
jotka saattavat aiheuttaa vähäisen radioaktiivisten aineiden päästön laitoksen sisätiloihin
ja ilmastoinnin kautta edelleen ympäristöön. Näiden tilanteiden (Kukkola 1999)
päästöreitit ja laskentaoletukset on esitetty jäljempänä. Tulokset on esitetty taulukoissa
6 ja 7.

Toimintavirheet

Tl-toimintavirheen tapauksessa paineentasausyhteyden kytkeminen kuljetussäiliöön
saattaa epäonnistua ja kuljetussäiliön sisällä mahdollisesti olevat radioaktiiviset aineet
pääsevät vuotamaan siirtokäytävään. Kuljetuksen jälkeen lämpötila kuljetussäiliön
sisällä on kuumimman elementin kohdalla noin 370 °C (Liite 1). Kohonneesta
lämpötilasta ja paineesta johtuen säiliön sisälle vioittuneesta sauvasta vuotanut
radioaktiivisuus purkautuu herkästi vuotokohdasta siirtokäytävään. Koska pinnat säiliön
sisällä ovat suhteellisen lämpimät ja sileät, ei ole takeita siitä, että aineita merkittävästi
laskeutuisi säiliön sisäpinnoille. Säiliön ulkopuolella laskeutuminen on todennäköistä.

T2-toimintavirheen tapauksessa (crudipitoinen vesivuoto kuljetussäiliön pesun yhtey-
dessä) radioaktiiviset aineet kerätään aktiivisten vesien käsittelyjärjestelmään, jossa
radionuklidit (mm. kesiumnuklidit) suodatetaan tehokkaasti eikä ympäristöön aiheudu
merkittävää päästöä. Tämän takia tapausta ei tarkastella yksityiskohtaisemmin tässä
yhteydessä.

T3-toimintavirheen tapauksessa polttoaine-elementin oletetaan esim. heilahtavan
esteeseen tai kaatuvan. Heilahduksen yhteydessä nippu saattaa osua molemmin puolin
esteisiin, jolloin kaksi kulmasauvaa voisi joutua kontaktiin ja vioittua. Tapauksessa
oletetaan, että kaksi maksimipalamaista sauvaa vuotaa kuumakammioon.

Laiteviat

LI-laitevian tapauksessa (kuljetussäiliön tiivisteen rikkoutuminen) tiivistevaurio
kapselointilaitoksen työvaiheissa on epätodennäköistä. Tiivistevaurio on normaali-
kuljetuksen tapauksessakin hyvin epätodennäköistä. Kuljetussäiliön oletetaan tässä
yhteydessä täyttävän kuljetussäiliöille asetetut tiiveysvaatimukset. Tapausta ei tämän
takia käsitellä päästöä aiheuttavana tapauksena.

L2-tapauksessa (säiliön pesulaitteen rikkoutuminen) aktiivinen vesi kerätään aktiivisten
vesien käsittelyjärjestelmään, jossa radionuklidit suodatetaan tehokkaasti eikä ympä-
ristöön aiheudu merkittävää päästöä. Tapausta ei ole tarpeen tarkastella tässä
analyysissa.

L3-tapaus on samankaltainen T3:n kanssa, polttoainenipun kolhiintumisen oletetaan
vain nyt aiheutuvan esim. elementin siirtokoneessa ilmenevästä viasta.

L4-tapauksessa (ylikuumeneminen autoklaavissa) autoklaavi-järjestelmä on suunniteltu
siten, että ylikuumenemisen ei tulisi olla mahdollista. Laskentaesimerkkinä tapaus
kuitenkin käsitellään, koska kesiumin vapautuminen on lämpötilariippuvaa ja näin
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saadaan käsitys kohonneen lämpötilan merkityksestä päästöjen kannalta. Tapauksessa
oletetaan polttoaineen lämpötilan olevan 500 °C.

L5-tapauksessa (aktiivisen ilmastointijärjestelmän vikaantuminen) järjestelmä on
varmennettu (2 erillistä, redundanttista suodatuslinjaa), joten samanaikaisesti tapahtuvaa
vuotavaa sauvaa ja suodatuksen epäonnistumista oleteta tapahtuvan. Tapauksia L6, L7
ja L8 ei ole tarpeen tässä vaiheessa myöskään tarkastella yksityiskohtaisesti (Kukkola
1999).

Kytkentävirhe kuljetussäiliön paineentasauksessa (Tl)

Päästöreitti

Kuljetussäiliön kaasutila-siirtokäytävä-valvotun alueen ilmastointi-suodatus-piippu

Oletukset

1 vioittunut sauva kuljetussäiliössä

1 sauvan nuklidikohtaiset aktiivisuudet vapautuvat (taulukot 10 & 11)

90 % vapautuneista hiukkasista deposoituu pinnoille

kytkentävirheen seurauksena vioittuneesta sauvasta säiliöön vapautuneet nuklidit
pääsevät vuotokohdasta purkautumaan siirtokäytävään ja osa niistä suodatuksen
kautta ympäristöön

Polttoainenippujen kolhinta kuumakammiossa (T3)

Päästöreitti

Kuumakammio—ilmastointi—suodatus-piippu

Oletukset

2 sauvaa vioittuu (esimerkiksi polttoainenipun kulmasauvat), kun
polttoainenippua kolhitaan kuumakammiossa

2 sauvan radioaktiivisuus vapautuu taulukoiden 10 & 11 mukaisesti
kuumakammion ilmatilaan ja osa siitä ilmastoinnin suodatuksen kautta piipusta
ulos

90 % vapautuneista hiukkasista deposoituu pinnoille
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Polttoainenippujen kolhinta laitevian seurauksena (L3)

Päästöreitti

Kuumakammio-ilmastointi-suodatus-piippu

Oletukset

2 sauvaa vioittuu (esimerkiksi polttoainenipun kulmasauvat), kun polttoainenippu
kolhiintuu laitevian seurauksena kuumakammiossa

2 sauvan aktiivisuus vapautuu taulukoiden 10 & 11 mukaisesti kuumakammion
ilmatilaan ja osa siitä ilmastoinnin suodatuksen kautta piipusta ulos

90 % vapautuneista hiukkasista deposoituu pinnoille

Autoklaavin ylikuumentuminen (L4)

Päästöreitti

Autoklaavi-aktiivinen ilmastointi—suodatus-piippu

Oletukset

1 vioittunut sauva autoklaavissa

1 vioittuneen sauvan radioaktiivisuus (taulukot 10 & 11) vuotaa autoklaaviin ja
aktiivisen ilmastointijärjestelmän ja suodatuksen kautta piippuun

90 % hiukkasista deposoituu pinnoille
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Taulukko 6. Toimintavirheistä ja laitevioista aiheutuvat suodattamattomat
radioaktiivisten aineiden päästöt Olkiluodon BWR-polttoaineelle.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästöt (Bq)

Tl

1,4-1010

5,0-1O10

2,9-105

6,9-105

l,8108

2,2-102

2,3-107

2,9-10*

1,5-105

2,4-107

l,2-106

2,2-10*

T3

2,8-1010

1,0-10"

5,8-105

1,4-10*

3,6-108

4,4-102

4,6-107

5,8-10*

3,0-105

4,8-107

2,4-10*

4,4-10*

L3

2,8-1010

1,0-10"

5,8-105

1,4-10*

3,6-108

4,4-102

4,6-107

5,8-10*

3,0-105

4,8-107

2,4-106

4,4-10*

L4

1,4-1010

5,0-1010

2,910s

7,9-105

2,0-108

2,2-102

2,3-107

2,9-10*

1,5-105

2,4-107

1,2-10*

2,2-10*
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Taulukko 7. Toimintavirheistä ja laitevioista aiheutuvat suodattamattomat
radioaktiivisten aineiden päästöt Loviisan VVER-polttoaineelle.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästöt (Bq)

Tl T3 L3 L4

4,6-109

9,3-109

5,7-104

1,5-10'

3,6-10'

6,2-10'

6,3-106

5,8-10'

4,4-104

7,1-106

3,7-10'

4,7-10'

9,2-109

1,9-1010

1,1-10'

3,0-10'

7,2-10'

1,2-102

1,3-107

1.2-106

8,8-104

1,4-10'

7,4-10'

9,4-10'

9,2-109

1,9-10'°

1,1-10'

3,0-10'

7,2-10'

1,2-102

1,3-10'

1,2-10*

8,8-104

1,4-10'

7,4-10'

9,4-10'

4,6-109

9,3-109

5,7-104

1,8-10s

4,2-10'

6,2-10'

6,3-106

5,8-10'

4,4-104

7, MO6

3,7-10'

4,7-10'
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4.3 Onnettomuustilanteet

OI-tapauksessa kuljetussäiliön pudotessa ilman kuljetuksen aikana käytettäviä
iskunvaimentimia vastaanottotasolta siirtokäytävän lattiatasolle oletetaan pessimistisesti
kaikkien polttoainesauvojen vioittuvan. Säiliö putoaisi todellisuudessa iskua
vaimentavan alapohjan päälle, joten hidastuvuudesta aiheutuvat kuormitukset ja
törmäysenergia ei siirtyisi täysin säiliölle ja polttoaine-elementeille. Tapaus edustaa
kuitenkin kapselointiprosessissa ajateltavaa pahinta mahdollista tapausta ja muiden
tapausten ympäristövaikutukset jäisivät tätä vähäisemmiksi. Kuljetussäiliön sisällä oleva
polttoainekori tukee hyvin elementtejä, mutta suojakuorivauriot ja aktiivisuuden
vapautuminen pelleteistä on todennäköistä.

O2-tapauksessa oletus on melko pessimistinen, päästöjä suurella todennäköisyydellä
yliarvioiva.

O3-tapaus edustaa realistisempaa päästötapausta kuin 01 tai O2.

04-tapaus on pahin ajateltu tilanne kuumakammion ympäristössä.

O5-tapaus on pahin mahdollinen ajateltu tilanne kapselin siirtoon kapselointilaitokselta
loppusijoitustilaan liittyen.

Onnettomuustilanteiden aiheuttamat radioaktiivisten aineiden päästöt on esitetty
taulukoissa 8 ja 9.

Kuljetussäiliön putoaminen (OI)

Päästöreitti

Kuljetussäiliö-paineentasausjärjestelmä—suodatus-piippu

Oletukset

100 % kuljetussäiliössä olevista polttoainesauvoista vaurioituu

aktiivisuuden vapautuminen taulukoiden 10 & 11 mukaisesti

90 % hiukkasista deposoituu

kuljetussäiliön vapaaseen tilaan purkautunut radioaktiivisuus imetään
paineentasausjärjestelmään ja suodatuksen kautta piippuun
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Kuljetussäiliön kannen putoaminen kuumakammiossa (O2)

Päästöreitti

Kuumakammion ilmatila-ilmastointi-suodatus-piippu

Oletukset

1/10 kuljetussäiliön polttoaine-elementeistä ja kaikki niiden sauvat vioittuvat

aktiivisuuden vapautuminen kuumakammioon taulukoiden 10 & 11 mukaisesti

90 % hiukkasista deposoituu

aktiivisen ilmastoinnin suodatuksen kautta osa aktiivisuudesta piippuun

Polttoainenipun putoaminen kuumakammiossa (O3)

Päästöreitti

Kuumakammion ilmatila-ilmastointi-suodatus-piippu

Oletukset

nostettu polttoainenippu putoaa 'päittäin' toisen nipun päälle jolloin molempien
nippujen oletetaan vioittuvan

kaikki vioittuneiden nippujen sauvat vioittuvat (2 nipun sauvat vioittuvat)

aktiivisuuden vapautuminen taulukoiden 10 & 11 mukaisesti

90 % hiukkasista deposoituu

aktiivisen ilmastoinnin ja suodatuksen kautta osa aktiivisuudesta piippuun
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12 nipun vioittuminen kuumakammiossa (O4)

Päästöreitti

Kuumakammio-ilmastointi-suodatus-piippu

Oletukset

kaatunut/pudonnut kapseli avataan kuumakammiossa

12 nippua ja kaikki niiden sauvat vioittuneet

aktiivisuuden vapautuminen taulukoiden 10 & 11 mukaisesti

90 % hiukkasista deposoituu

aktiivisen ilmastoinnin ja suodatuksen kautta osa aktiivisuudesta piippuun

12 nipun vaurioituminen kapselikuilussa (05)

Päästöreitti

Loppusijoituskapseli-poreallas-kapselikuilu-suodatus-piippu

Oletukset

12 nippua j a kaikki niiden sauvat vioittuvat

aktiivisuuden vapautuminen taulukoiden 10 & 11 mukaisesti. 100 % hiukkasista
jää porealtaaseen

porealtaasta ylös pääsevät pidättymättömät nuklidit ovat H-3, Kr-85 ja 1-129
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Taulukko 8. Onnettomuustilanteista aiheutuvat suodattamattomat radioaktiivisten
aineiden päästöt Olkiluodon BWR-polttoaineelle.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästöt (Bq)

OI

3,2-1013

1,0-1014

5,5-108

1,1-10'

3,3-10"

5,9-105

5,5-1010

4,5-10'

4, MO8

6,9-1010

3,4-10'

2,5-10'

O2

3,7-1012

1,MOU

6,3-107

1,4-108

3,8-10'°

6,2-104

6,3-10'

6,6-108

4,3-107

7,0-10'

3,5-108

4,6-108

O3

1,5-10"

5,2-10"

2,9-107

6,8-107

1,9-10'°

2,6-104

2,6-10'

2,8-108

1,8-107

2,9-10'

1,5-108

1,9-108

O4

8,0-10"

2,5-1013

1,4-108

2,8-108

8,3-10'°

1,5-105

1,4-1010

1,1-10'

1,0-108

1,7-10'°

8,5-108

6,3-108

O5

8,0-10"

2,5-1013

1,4-10"

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Taulukko 9. Onnettomuustilanteista aiheutuvat suodattamattomat radioaktiivisten
aineiden päästöt Loviisan VVER-polttoaineelle.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Ru-106

Sr-90

Pu-238

Pu-239

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästöt (Bq)

OI

3,810"

7,3-10"

4,0-108

7,9-108

2,5-10"

6, MO5

5,7-10'°

3,4-109

4,4-108

6,5-10'°

3,4-109

1,0-109

O2

4,3-1012

8,6-1012

4,8-10'

1,2-108

3,1-10'°

6,3-104

6,2-109

4,7-108

4,5-10'

7,1-109

3,6-108

3,0-108

O3

1,0-1012

2,0-1012

1,2-10'

2,8-10'

7,4-109

1,5-104

1,5-109

1,1-10'

1,1-10'

1,7-109

8,6-10'

7,1-10'

O4

5,4-1012

1,0-10"

5,7-10'

l .MO8

3,6-10'°

8,7-104

8,1 109

4,9-108

6,3-10'

9,3-109

4,9-108

1,4-108

O5

5,4-1012

1,0-10"

5,7-10'

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Taulukko 10. Vapautumisosuudet vioittuneista sauvoista laitoksen sisäilmatilaan tai järjestelmiin Olkiluodon BWR-polttoaineen
tapauksessa (osuutena koko sauvan inventaarista). Normaalikäytön päästön vapautumisosuutta vastaa tilanne Tl.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

muut

Maksimilämpötila käsittelyvaiheessa (°C)

370 85 85 500 370 370 85 105 105

Palama normaali-, häiriö- tai onnettomuustilanteen kohteena olevassa polttoaineessa (MWd/kgU)

50*** 50*** 50*** 50*** 40* 45** 45** 40* 40*

Tl T3 L3 L4 OI 02 03 04 05

0,5

0,12

0,05

0,00015

0,00015

0,00003

0,5

0,12

0,05

0,00015

0,00015

0,00003

0,5

0,12

0,05

0,00015

0,00015

0,00003

0,5

0,12

0,05

0,00017

0,00017

0,00003

0,5

0,1

0,04

0,00012

0,00012

0,00003

0,5

0,11

0,045

0,00014

0,00014

0,00003

0,5

0,11

0,045

0,00014

0,00014

0,00003

0,5

0,1

0,04

0,00012

0,00012

0,00003

0,5

0,1

0,04

0

0

0

*) keskimääräinen poistopalama

**) maksimi nippupalama

***) maksimi sauvapalama

oo

M



Taulukko 11. Vapautumisosuudet vioittuneista sauvoista laitoksen sisäilmatilaan tai järjestelmiin Loviisan VVER-polttoaineen
tapauksessa (osuutena koko sauvan inventaarista). Normaalikäytön päästön vapautumisosuutta vastaa tilanne Tl.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

muut

370 85

Maksimilämpötila käsittelyvaiheessa (°C)

85 500 370 370 85 105 105

Palama normaali-, häiriö- tai onnettomuustilanteen kohteena olevassa polttoaineessa (MWd/kgU)

46*** 46*** 46*** 46*** 38* 42** 42** 38* 38*

Tl T3

0,5

0,076

0,036

0,00011

0,00011

0,00003

0,5

0,076

0,036

0,00011

0,00011

0,00003

L3 L4

0,5

0,076

0,036

0,00011

0,00011

0,00003

0,5

0,076

0,036

0,00013

0,00013

0,00003

OI

0,5

0,068

0,03

0,00009

0,00009

0,00003

02

0,5

0,072

0,032

0,0001

0,0001

0,00003

03

0,5

0,072

0,032

0,0001

0,0001

0,00003

04

0,5

0,068

0,03

0,00009

0,00009

0,00003

05

0,5

0,068

0,03

0

0

0

*) keskimääräinen poistopalama

**) maksimi nippupalama

***) maksimi sauvapalama

m
to
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YHTEENVETO

Normaalikäytön osalta radioaktiivisten aineiden päästöt jäävät pieneksi. Käyttöhäiriöistä
aiheutuvat satunnaiset päästöt olisivat vain noin kaksinkertaiset normaalikäytön
yksittäisiin päästöihin nähden.

Suurimmat päästöt aiheutuvat onnettomuustilanteessa OI, mutta tällöinkin kesium-
päästö jää alle 1 TBq tason. Hiukkassuodattimilla kesiumpäästöjä ja muita
hiukkaspäästöjä voidaan pienentää alle l/1000:an taulukoissa esitetyistä arvoista.

Koska lämpötilat kapselointilaitosprosessissa jäävät suhteellisen alhaisiksi haihtuvien
aineiden päästöjen kannalta, ovat hiukkaspäästöt kesiuminkin osalta todennäköisesti
merkittävin päästökomponentti.

Kuljetussäiliön paineen tasaaminen, kuljetussäiliön kansien avaaminen sekä
kuljetussäiliön telakoiminen kuumakammioon näyttäisivät olevan mahdollisia päästöjä
aiheuttavia kohtia.
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Normaalikäytöstä aiheutuvat säteilyannokset loppusijoituslaitoksen työntekijöille

Tila ja työvaiheet

Polttoaineen vastaanotto
Sääsuojan huuhteluja avaus
Säteilytaso-ja kontaminaatiomittaus
Kuljetussäiliön iskunvaimentimien irrotus
Kuljetussäiliön kiinnityksen irrotus
Nostotyökalujen kiinnitys kuljetussäiliöön
Kuljetussäiliön kääntö pystyasentoon
Kuljetussäiliön nosto kuljetuskäytävään
Kuljetussäiliön nosto säiliön siirtokäytävään
Kuljetussäiliön ulkopinnan pesu (tarvittaessa)
Kuljetussäiliön jäähdytysyhteiden kytkentä
Kuljetussäiliön jäähdytys
Kuljetussäiliön ulomman suojakannen pulttien avaus ja
kannen poisto
Kuljetussäiliön säteilysuojakannen pulttien irrotus
Kuljetussäiliön nosto kuumakammion telakointiasemaan
Kuljetussäiliön lasku kuumakammion telakointiasemasta

Säteilysuojakannen kontaminaatiomittaus
Säteilysuojakannen dekontaminointi (tarvittaessa)
Kuljetussäiliön säteilysuojakannen pulttien asennus ja
kiristys
Kuljetussäiliön ulomman suojakannen asennus ja pulttien
kiristys
Kuljetussäiliön nosto vastaanottotilaan
Kuljetussäiliön nosto kuljetusalustalle
Kuljetussäiliön ja iskunvaimentimien kiinnitys
Sääsuojan kiinnitys
Kuumakammiossa tehtävät työt
Telakointiaseman suojakannen avaus
Kuljetussäiliön säteilysuojakannen avaus
Suojakannen nosto säteilysuojakannen päälle
Polttoainenippujen nosto kuljetussäiliöstä autoklaaviin
(per nippu)
Suojakannen nosto pois kuljetussäiliön säteilysuojakan-
nen päältä
Kuljetussäiliön säteilysuojakannen asennus paikoilleen
Telakointiaseman suojakannen sulkeminen

Autoklaavin sulkeminen
Polttoainenippujen kuivaus autoklaavissa
Loppusijoituskapselin telakointi kuumakammioon
Kapselin telakointiaseman erotuskannen avaus
Kaasunvaihtokuvun asennus kapselin päälle
Kapselin sisäkannen avaus ja kaasunvaihtokuvun poisto
Suojakartion asennus kapselin päälle

Tekijät

2
1
2
2
2
1
1
1

2

2

2
1
1

1

2

2

1
1
2
2

1
1
1
1

1

1

1
1

Työaika
min

30
20
20
10
10
10
10
10

20

20

60
30
30

20

60

20

20
20
30
30

10
20
10
10

10

20

10
10

20
10
10
20
10

Annosnopeus
mSv/h

0,1
0,1
2(.

2(1

2(1

0,1
0,1
0,1

2U

0,1

0,1
0,1
< 0,0025

< 0,0025

< 0,0025

< 0,0025

< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025

< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025

< 0,0025

< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025

< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025

Annos
mmanSv

0,1
0,03
1,3
0,7
0,7
0,02
0,02
0,02

1,3

0,1

0,2
0,05
0,001
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Ti la ja työvaiheet

Autoklaavin avaus
Polttoainenippujen siirto autoklaavista kapseliin (per
nippu)
Mahdollisen crudin pyyhintä suojakartiosta kapseliin
Suojakartion poisto
Kaasunvaihtokuvun asennus telakointiasemaan
Loppusijoituskapselin kaasuatmosfaärin vaihto
Loppusijoituskapselin sisäkannen kiinnitys
Sisäkapselin tiiveyden tarkastus
Kaasunvaihtokuvun poisto
Kapselin sisäkannen tarkastus ja mahdollinen imurointi
Kapselin telakointiaseman erotuskannen kiinnitys
Kapselin irrotus kuumakammion telakoinnista
Kuparikannen hitsaus, tarkastukset ja varastointi
Kuparikannen asennus kapselin päälle
Loppusijoituskapselin siirto hitsausasemaan
Kapselin telakointi hitsauskammioon
Kuparikannen hitsaus
Kapselin irrotus hitsauskammion telakoinnista
Kapselin hitsisauman koneistus
Kapselin yläpinnan puhdistus lastuista imuroimalla
Kapselin ultraäänitarkastuslaitteen asennus kapseliin
Kapselin kuparikannen hitsin ultraäänitarkastus
Ultraäänitarkastuslaitteen poisto kapselin päältä
Kapselin siirto puhdistusasemaan
Kapselin pesu puhdistusasemassa
Kapselin siirto tomografiatarkastusasemaan
Kapselin tomografiatarkastus
Kapselin siirto puskurivarastoon
Kapselin säilytys puskurivarastossa
Kapselin siirto loppusijoitustilaan ja loppusijoitus
Kapselin siirto puskurivarastosta hissin siirtovaunuun
Kapselin ajo siirtovaunulla kapselihissiin
Kapselin ajo kapselihissillä loppusijoitustasolle
Kapselin otto kapselihissistä kapselin siirtoajoneuvoon
Kapselin ajo siirtoajoneuvolla loppusijoitustunneliin
Kapselin asennus loppusijoitusreikään

Bentoniittilohkojen asennus kapselin päälle
Määräaikaishuollot, kunnossapito ja siivous
Huollot (per viikko)
Kunnossapito (per viikko)
Siivous (per viikko)

Tekijät

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

2
1
2

Työaika
min
10
10

10
10
30
30
30
10
30
10
20

20
20
20
60
20
30
20
20
30
20
20
10
20
30 :

20

20
10
10
20
20
30
10

300
300
300

Annosnopeus
mSv/h
< 0,0025
< 0,0025

< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025

< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025

< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025
< 0,025
< 0,025
< 0,025
< 0,025

< 0,0025
< 0,0025
< 0,0025

Annos
mmanSv

1) Arvo 2 mSv/h perustuu POSIVA Oy:n raporttiin
arviointiohjelmasta", s. 7.

"Lyhennelmä ympäristövaikutusten



74 LIITE 3

Normaalikäytöstä tuleva vuosiannos laitoshenkilökunnalle

Oletetaan kapseloitavan 1200 nippua/vuosi, joka tekee 100 kapselia

- Olkiluodon BWR-polttoaineella tämä tarkoittaa 25 kuljetussäiliön purkamista,
koska yhteen säiliöön oletetaan mahtuvan 48 nippua

- Loviisan WER-polttoaineella tämä tarkoittaa 15 kuljetussäiliön purkamista,
koska yhteen säiliöön oletetaan mahtuvan 84 nippua

Jos kapselointilaitos ottaisi vastaan vain Olkiluodon polttoainetta, aiheutuisi siitä
seuraavat annokset:

1) Vastaanotto: 25 säiliötä • 4,5 mSv/säiliö = 113 mmanSv

(Loviisa-tyyppinen säiliö: 15 • 4,5 = 68 mmanSv/vuosi)

2) Kuumakammiokäsittely + käsittely kapselointivarastossa + loppusijoitus:

25 • (80/60 + 4 • 650/60 + 48 • 20/60) • 0,0025 + 25 • 4 • 80/60 • 0,025 mSv/h =

7,2 mmanSv

3) Määräaikaishuollot + kunnossapito + siivous: 52 viikkoa - 25h/viikko * 0,0025
mSv/h = 3,3 mmanSv

Laitoshenkilöstölle yhteensä 124 mmanSv / vuosi
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1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Tässä laskelmassa lähtökohtana ovat yhdestä kapselointilaitoksen normaaliin polttoai-
neen käsittelyyn liittyvästä päästötilanteesta mahdollisesti aiheutuvat säteilyannokset ja
tarkoituksena on arvioida, mikä on vuoden aikana kertyvien annosten summan todennä-
köisyysjakauma, mikäli tällainen päästö toistuu useammin vuoden kuluessa. Eräänlainen
'perusoletus' on se, että käytettyä polttoainetta saapuu laitokselle kerran kuukaudessa ja
silloin on mahdollista, että rikkoutuneeksi oletetusta polttoainesauvasta voi aiheutua
päästö, joka leviää ilmakehään. Tässä suoritettu lasku ei kuitenkaan millään tavalla no-
jaudu siihen, että päästöepisodeja olisi yksi jokaista kalenterikuukautta kohti, vaan tu-
lokset pätevät kahdelletoista minä tahansa aikoina vuoden kuluessa tapahtuville pääs-
töille. Jos päästöjä tapahtuisikin vähemmän kuin 12, mutta vuoden aikana päässeiden
nuklidien kokonaisaktiivisuus olisi sama kuin tässä laskelmassa (ts. jokin päästö tai jot-
kin päästöt olisivat määriltään suuremmat kuin tämän laskelman yksi päästöepisodi),
säilyisi vuoden ajalta lasketun annossumman odotusarvo samana, mutta kumulatiivi-
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sesta todennäköisyysjakaumasta luettavat 99,5 %:n tms. tasot saattaisivat jonkin verran
muuttua. Oletettavasti muuttuminen ei kuitenkaan olisi kovin suurta.

Analysoitava tilanne on siis tiivistetyssä muodossa seuraava: Tarkastellaan 12 satun-
naista päästöepisodia. Kriittinen henkilö oleskelee tietyssä kiinteässä paikassa (200 met-
rin päässä kapselointilaitoksesta ja koko ajan samaan ilmansuuntaan sijoittuvassa leviä-
missektorissa). Laskennallisesti arvioidaan, mikä on kyseisen henkilön vuoden aikana
yhteensä kaikkien päästöepisodien seurauksena saaman säteilyannoksen todennäköi-
syysjakauma. Vaikka oletettaisiin tuulen suunta tasaisesti jakautuneeksi (kuten tässä
laskelmassa on tehty), ei tehtävälle ole kovin yksinkertaista ratkaisua.

Korostettakoon erityisesti, että eniten altistettuun ryhmään kuuluvan henkilön oletetaan
pysyvän koko vuoden ajan paikallaan tarkastelusektorissa. Sen sijaan tuulen suunta ole-
tetaan tasaisesti jakautuneeksi, jolloin kaikki sektorit ovat täsmälleen samassa asemassa
ja päästöt voivat levitä joko tarkastelusektoriin tai johonkin muuhun kaikkiaan kahdes-
tatoista sektorista, jolloin kyseiselle henkilölle ei tuosta tilanteesta aiheudu annosta.

Tehtävän tekee laskennallisesti vaikeaksi kombinaatioiden määrän eksponentiaalinen
kasvu. Kaikkiaan muodostuvaa valtavan suurta kombinaatioiden määrää ei voida laskea
yksitellen ja sitten muodostaa niistä jakaumaa. Käytettyyn säähavaintoaineistoon sisäl-
tyy yhden kalenterivuoden ajalta kaikkiaan 6367 kpl säätilanteita, joiden osalta säätiedot
ovat kattavat. Yhdestä päästöepisodista mahdollisesti aiheutuvia nollasta poikkeavia an-
noksia esiintyy siis näin suuressa määrässä tilanteita. Kun tuulen suunnan oletetaan voi-
van vaihdella vapaasti, kertoutuu tarkasteltavien tilanteiden määrä vielä 12:11a, eli kaik-
kiaan erilaisia kombinatorisia tapauksia on 7640412 kpl.

2 NUMEERINEN RATKAISU

Tässä tutkimuksessa oletetaan tasaisesti kaikkiin eri ilmansuuntiin jakautunut tuulen
suunta koko vuoden ajan. Toimiva numeerinen ratkaisu kapselointilaitoksen yksittäisten
päästöepisodien aiheuttamien annosten kombinointiin perustuu siihen, että ensin
diskretoidaan alkuperäinen (yhtä päästöepisodia vastaava todennäköisyysjakauma) tiet-
tyyn määrään pylväitä (ohjelmassa käytetty arvoa 1000) ja sitten kombinoidaan kukin
pylväs seuraavan päästöepisodin yksittäisten annosarvojen (n. 6400 kpl) kanssa. Uuden
jakauman päivittämisessä käytetään hyväksi vanhan jakauman pylväisiin liittyviä frek-
venssejä. Uusi jakauma diskretoidaan jälleen 1000 pylvääseen, ja sama toistetaan, kun-
nes viimeisenkin päästöepisodin jakauman vaikutus on lisätty.

ARANO-ohjelmalla lasketut annokset esim. tapauksessa (Loviisa 1 a) vaihtelevat suun-
nilleen välillä 10"n Sv - 10"6 Sv. Koska vaihtelualue on viisi dekadia, on diskretoinnit
suoritettu annoksen logaritmin perusteella. Alkuperäisten annosten logaritmi ei ole ta-
saisesti jakautunut, vaan hyvin selkeitä huippuja ilmenee annosten 2x10"'' Sv, 2xlO'9

Sv ja 4xlO"8 Sv paikkeilla. Syynä huippuihin on se, että kesällä (laidunkaudella) saata-
vat annokset ovat saastuneista ravintoaineista johtuen paljon suuremmat kuin talvikau-
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della tapahtuvan päästön yhteydessä. Myös stabiiliusluokan muuttuminen ja sateen
esiintyminen voivat yleisesti aiheuttaa hyvin erisuuruisten annosten esiintymistä.

Koska päästötapaukset eivät välttämättä jakaudu tasaisesti pitkin vuotta (esim. yksi joka
kuukausi), vaan on periaatteessa mahdollista, että vuotuisen päästön oletettu kokonais-
määrä vapautuisi kokonaisuudessaan kesäkuukausien aikana, on tässä laskelmassa käy-
tetty oletusta, että jokaisessa kombinoinnissa todennäköisyysjakaumassa ovat mukana
niin pienet talviannokset kuin suuremmat kesäannoksetkin kyseisiä kausia vastaavilla
paino-osuuksilla. Oletus on pessimistinen, koska menettelyyn sisältyy mahdolli-
suus - tosin hyvin pienellä todennäköisyydellä - saada yhdistetyksi annokseksi jopa 12
laidunkauden aikaisen päästöepisodin aiheuttamien annosten summa. Tämän liitteen
kohdassa 7 esitetty tarkistuslaskelma, jossa laidun- ja talvikauden aiheuttamia annosten
jakaumia tarkastellaan erillisinä, osoittaa, että molemmat menettelyt johtavat varsin
tarkkaan samaan tulokseen.

Laskelmia varten laadittu ohjelma laskee kombinoidun jakauman käytännössä neljässä
eri osassa:

I. Sekä vanhassa jakaumassa että uuden, lisättävän päästön annoksissa on nollasta
poikkeava arvo,

E. Vanhassa jakaumassa on nollasta poikkeava arvo, mutta uuden päästön seurauksena
ei tule annosta,

m. Ennestään ei vielä ollut jakaumassa annosta, mutta uusi päästö aiheuttaa sitä, ja

IV. Annosta ei ollut ennestään eikä vieläkään tule

Näistä osa I kuluttaa eniten laskenta-aikaa, osat II ja HI ovat paljon nopeampia suorittaa,
ja osa IV huolehtii vain nollatapausten osuuden kirjanpidosta. Kuva 1 havainnollistaa
vielä sitä, kuinka yksi uusi päästötapaus kombinoidaan mukaan ennestään olemassaole-
vaan jakaumaan.
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2. päästön
nolla-
annokset

Tässä alueessa saadaan
nollasta poikkeava annos sekä
1. että 2. päästöstä (tuuli on
kummassakin osunut juuri
tarkastelusektoriin).

A

E.

Tässä
alueessa
saadaan
nollasta
poikkeava
annos vain
1. päästöstä.

Tässä alueessa saadaan
nollasta poikkeava annos vain
2. päästöstä.

HL

Ei annosta
1. eikä 2.
päästöstä.

rv.

Kuva 1. Yhden uuden päästötapauksen kombinointi mukaan ennestään olemassa ole-
vaan jakaumaan.

Kuvan vasemmassa laidassa nähdään pystyakselille piirrettynä eräs 'vanha' annosten
todennäköisyysjakauma. Tässä tapauksessa esimerkkinä siitä on piirretty yhden talvi-
kaudella sattuneen päästön jakauma. Pystyakselille merkityt arvot ilmoittavat annoksen
(Sv) logaritmin. Edellä kuvattu jakauman monihuippuisuus ilmenee selvästi myös tästä
kuvasta. Koska nollatapauksia ei voi esittää logaritmisella asteikolla, on ne asetettu erik-
seen tummennettuna suorakulmiona nollasta poikkeavien tapausten alapuolelle ('1.
päästön nolla-annokset'). Suorakulmion pinta-ala on täsmälleen 11-kertainen muun ja-
kauman pinta-alaan nähden, koska tuulen suunta oletetaan tasaisesti jakautuneeksi.

Vaaka-akselille kuvan yläosaan on piirretty sen uuden osapäästön annosten todennäköi-
syysjakauma, joka nyt aiotaan kombinoida mukaan vanhaan jakaumaan. Tässä esimerk-
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kikuvassa se on samanlainen kuin vanha jakauma, eli ennestään on otettu huomioon yk-
si talvikauden päästö, ja toinenkin osapäästö on samanlainen talvikauden päästö.

Edellä luetellut neljä eri osaa, joissa uuden jakauman laskenta käytännössä suoritetaan,
on nekin piirretty kuvaan kombinoitavien jakaumien leikkausalueeseen. Näiden neljän
yhdistelyalueen pinta-alat eivät kuitenkaan noudata tapausten todellista lukumäärää
(ylivoimaisesti yleisin tapaus olisi tässä esimerkkikuvassa se, että annosta ei aiheudu
kummastakaan päästöepisodista).

Kuvan alueeseen I on lisäksi merkitty esimerkkipisteeksi piste A, jossa vanhan jakau-
man mukainen annos on noin 10"10 Sv ja uudesta tuleva noin 10"7 Sv.

3 OLETUS TASAISESTI JAKAUTUNEESTA TUULEN SUUNNASTA

Laskennassa käytetyt lähtötiedot (yhdestä päästöstä aiheutuvat mahdolliset annokset) on
laskettu VTT:n ARANO-ohjelmalla siten, että yhden vuoden (1996) sääaineisto tunnin
välein on laskettu kokonaisuudessaan läpi. Erilaisia säätilanteita on siis periaatteessa
366 * 24 eli 8784, mutta koska osa säätiedoista puuttui, saatiin todellisia tapauksia n.
6400. Kuhunkin tapaukseen liittyy tietty todellinen päivämäärä ja kellonaika sekä tietty
silloin vallinnut tuulen suunta, sekä muut säätiedot. ARANO-ohjelmalla laskettujen sä-
teilyannosten suuruuteen vaikuttaa oleellisesti, onko kyse kesä(laidun)- vai talvikaudesta
kunkin tarkasteltavan säätilanteen osalta.

Kombinointilaskussa on kuitenkin tilastoaineiston mahdollisimman laajan hyödyntämi-
sen takaamiseksi oletettu, että kaikki ARANOlla lasketut annokset voisivat yhtä hyvin
kuvata mitä tahansa päästöepisodin tapahtumisen ajanhetkeä ja mitä tahansa leviämis-
sektoria (12 kpl). Perusteluna sille, että tarkka ajanhetki ja leviämissektori voidaan jättää
huomiotta, on yksinomaan se, että laskennassa käytettävien säätietojen oletetaan ylei-
sesti kuvaavan kaikkia vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Sillä, kuinka tuulen suunta on
käytetyissä säätiedoissa koko vuoden aikana tai eri kuukausina todellisuudessa jakautu-
nut yksittäisten sektorien kesken, ei ole merkitystä, koska tässä tutkimuksessa oletetaan
tuulen suunnalle tasainen jakauma. Päästöjen satunnaisuudesta ei riipu se, oletetaanko
leviämissuunta esim. vuodenajasta riippumatta tasaisesti jakautuneeksi (kuten tässä on
tehty), vai onko suunnan jakauma vuodenajan funktio, jolloin säädatasta ilmenevä ajan-
hetki olisi otettava huomioon määrättäessä suunnan jakaumaa.

Jos tarkastelu suoritettaisiin sektori kerrallaan ja käytettäisiin kutakin kuukautta kuvaa-
maan vain niitä annoksia, joiden päiväykset todellisuudessa ovat kyseisessä kuussa, olisi
yhden kuukauden nollasta poikkeavia annoksia aiheuttavien tilanteiden lukumäärä huo-
mattavasti alhaisempi 30 * 24 / 12 eli noin 60 kpl (30 vuorokautta, 24 tuntia, 12 sekto-
ria). Olettamalla tuulen suunnan olevan tasaisesti jakautunut saavutetaan huomattavasti
parempi tilastollinen kattavuus, koska tällöin säätilanneaineistoa (n. 6400 kpl) voidaan
kokonaisuudessaan hyödyntää.
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Tehdystä oletuksesta seuraa, että yhden 'tarkastelusektorissa' olevan henkilön saama an-
nos voi olla jokin 12 * n. 6400 tapauksesta siten, että niistä n. 6400 tapausta on nollasta
poikkeavia ja vastaavasti 11 * n. 6400 on nollia (ARANOssa on 12 sektoria). Tällöin
siis oletetaan, että tuulen suunta on tasaisesti jakautunut.

4 TODENNÄKÖISYYS SAADA ANNOSTA USEASTA OSAPAASTOSTA

Asiaan liittyvänä analyyttisenä tarkasteluna todettakoon, että todennäköisyys sille, että
tarkasteltava sektori saa nollasta poikkeavan annoksen täsmälleen n kertaa, missä n =
0...12, saadaan kaavasta

Tästä lasketut todennäköisyydet kaikille 'osumien' lukumäärille ilmenevät seuraavasta
diagrammista(kuva 2). Kaikkien 13 todennäköisyyden summa on luonnollisesti tasan
1,0. Todennäköisyys tilanteelle, että vähintään yhden päästöepisodin aiheuttama päästö-
pilvi suuntautuu tarkastelusektoriin on 0,648, kun yllä esitetyllä tavalla tarkastellaan 12
kpl osapäästöjä.
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Annostapausten lukumäärien todennäköisyydet

2.
SM

JS2
so
c

Io

0,01

0,001

0,0000001

0,0001 • -

0,00001

0,000001

5 6 7

Lukumäärä

10 11 12

Kuva 2. Todennäköisyys sille, että tarkasteltava sektori saa nollasta poikkeavan annok-
sen täsmälleen n kertaa, missä n = 0...12.

5 KOMBINOIDUN JAKAUMAN ERO YHDEN PÄÄSTÖN JAKAUMAAN

NÄHDEN

Tapauksesta (Olkiluoto 1 a) tätä selvitystä varten lasketun lähtötietoaineiston
(kombinointiohjelman lähtötietoaineisto muodostuu ARANO-ohjelmalla lasketuista yh-
den osapäästön aiheuttamista mahdollisista annoksista eri leviämistilanteissa) keskiarvo
(odotusarvo) on l,15xl0"8 Sv. Tässä keskiarvossa on siis mukana myös nolla-annoksia,
joita on 11-kertainen määrä nollasta poikkeaviin verrattuna. Kun riippumattomia satun-
naismuuttujia lasketaan yhteen, on summan keskiarvon oltava sama kuin alkuperäisten
muuttujien keskiarvojen summa (lineaarinen operaatio). Tapauksen (Olkiluoto 1 a)
kombinoinnin jälkeen laskettu koko vuoden annossumman odotusarvo on l,38xl0~7 Sv,
mikä on 11,99-kertainen raakadataan nähden. Tämä osoittaa kombinointiohjelman toi-
mineen oikein, sillä todennäköisyyslaskennan perustietojen mukaan summan odotusar-
von on oltava tasan 12-kertainen yhden osapäästön odotusarvoon verrattuna.
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Myöskin riippumattomien satunnaismuuttujien summan varianssi on niiden varianssien
summa. Keskihajonta puolestaan on varianssin neliöjuuri, joten jakauman muuttumista
summan vaikutuksesta voisi kuvata sanomalla, että se 'kapenee' ja 'terävöityy' keski-
kohdastaan. Keskiarvoa lähellä olevat arvot ovat summassa suhteellisesti yleisempiä
kuin yksittäisen kuukauden tuloksessa.

Kun käytännössä tarkastellaan graafisessa muodossa annossumman logaritmin jakau-
man kehittymistä kombinoimin myötä kuukausi kuukaudelta, havaitaan, että sen perus-
olemus verrattain diskreetteine huippuineen säilyy oleellisesti samana. Huiput kuitenkin
leviävät selvästi suurempien vaikutusten suuntaan. Mitä suuremmilla annoksilla sijait-
sevasta huipusta on kyse, sitä enemmän se voimistuu pienemmillä annoksilla sijaitsevi-
en kustannuksella.

6 ANNOSTASOT JA NIIDEN YLITTYMISEN TODENNÄKÖISYYDET

Kun pelkästä Olkiluodon yhden vuoden annosten ARANOlla lasketusta raakadatasta
muodostetaan kumulatiivinen todennäköisyysjakauma ja katsotaan, mikä säteilyannos
ylittyy 0,5 %:n todennäköisyydellä, saadaan arvo 2,55xlO~7 Sv. Kyseessä on siis tällöin
yhteen päästötapaukseen liittyvä annostaso. Tätä voidaan verrata suoraan ARANOsta
saatuun arvoon 2,2x10"7 Sv. Ero on selitettävissä, koska suora ARANO-laskenta perus-
tuu mm. tuulennopeusluokkiin, tässä käytetty, niinikään ARANOlla laskettu kombi-
nointilaskelmien lähtötietoaineisto puolestaan täsmällisiin tuulen nopeuksiin ja lisäksi
säätilastot vertailtavissa tapauksissa ovat eri vuosilta.

Jos koko vuodelle oletettu kokonaispäästömäärä vapautuisi kerralla, olisivat kaikki yh-
delle päästölle lasketut (ARANOlla lähtötiedoiksi lasketun annosten jakauman) annok-
set tasan 12-kertaisia, ja myöskin em. 0,5 %:n annostaso (2,55xlO"7 Sv; Olkiluoto 1 a)
kasvaisi täsmälleen 12-kertaiseksi. Tätä kerralla tapahtuvaa kokonaispäästöä vastaava
kumulatiivinen todennäköisyysjakauma on merkitty keskimmäiseksi käyräksi oheiseen
kuvaan. Jos taas päästö tapahtuu (tämän laskelman mukaisesti) useammassa erässä, ei
vastaava hyvin yksinkertainen laskutoimitus ole mahdollinen. Numeeriset laskelmat
osoittavat, että muodostetussa yhdistetyssä kumulatiivisessa todennäköisyysjakaumassa
0,5 %:n annostaso on mainittuun 12-kertaiseen kertapäästöön nähden vielä 1,78-
kertainen (5,44x10 Sv, mikä ilmenee myös kuvasta sekä seuraavasta taulukosta). Mi-
käli kuitenkin tarkastellaan 0,1 %:n annostasoa, kääntyy näiden kahden vertailtavan ta-
pauksen annosten suuruusjärjestys toisinpäin ja useammasta osapäästöstä koostuvasta
tilanteesta aiheutuu tekijällä 7,21 pienempi annos kuin kerralla tapahtuvasta kokonais-
päästöstä. Vastaavasti useasta osapäästöstä koostuvan yhdistetyn jakautuman 0,1 %:n
tasoa vastaava annos on ainoastaan 1,66-kertainen verrattuna yhden osapäästön vastaa-
vaan annosarvoon verrattuna. Huomattakoon, että odotusarvo sen sijaan on täsmälleen
sama kertapäästölle ja useammalle erälle. Mikäli tarkastellaan eri tarkastelutilanteiden
mediaaniarvoja (50 % fraktiili), voidaan todeta, että yhdellä kerralla tapahtuvan koko-
naispäästön mediaaniannos on nolla ja useasta osapäästöstä koostuvan yhdistelmän me-
diaani on kuitenkin nollasta poikkeava. Tämän aiheuttaa se tilastomatemaattinen laina-
laisuus, että useampaan erään jakautuneen päästön tapauksessa on todennäköisempää,
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että yhdessä tai useammassa episodissa päästöpilvi suuntautuu tarkastelusektoriin ver-
rattuna tilanteeseen, jossa koko vuotuinen päästömäärä vapautuisi yhdellä kerralla.

Taulukossa 1 esitetään tiivistetyssä muodossa kaikkien neljän tarkastellun tapauksen
kombinoimiin tulokset neljälle eri todennäköisyysrajalle (mikä on se annos [Sv], joka
ylittyy ko. todennäköisyydellä). Lisäksi taulukosta ilmenevät eri tapausten annosten
odotusarvot.

Taulukko 1. Normaalikäytöstä aiheutuvien yksilöannosten arvot ja niiden ylittämisto-
dennäköisyydet Olkiluodon BWR- ja Loviisan VVER-polttoaineelle 200 metrin etäisyy-
dellä loppusijoituslaitoksesta.

Annosarvon ylitys-
todennakoisyys

0,5 (50 %,mediaani)

0,05(5%)

0,01 (1 %)

0,005 (0,5 %)

Odotusarvo

BWR
1 vuosi

Annos [Sv]

l,53xl(r10

2,96xl07

4,24xlO'6

5,44xlO"6

l,38xl0'7

BWR
50 vuotta

Annos
[Sv]

l,65xlO"10

7,26xl(T7

4,77xl(T6

6,llxlO-6

l,96xlO-7

W E R
1 vuosi

Annos [Sv]

3,07x10'"

6,37xl0"8

8,71xlO"7

1,14x10"*

2,91xl0-8

W E R
50 vuotta

Annos
[Sv]

3,20xl0-H

l,59xlO-7

9,95xlO-7

l,3OxlO"6

4,17xlO-8

Kuva 2 havainnollistaa vielä kumulatiivisen todennäköisyysjakauman muuttumista, kun
siirrytään yksittäisestä päästöstä kombinoinnin kautta koko vuoden annossummaan. Yk-
sittäisen päästön käyrä (alin) alkaa arvosta 1/12, koska sektoreita on 12. Koko vuoden
ccdf-käyrä (complementary cumulative distribution function; ylin käyrä) puolestaan al-
kaa arvosta 1 - 0,352 eli 0,648 ja ulottuu kauemmas oikealle, koska siinä suurin mah-
dollinen annos on 12 kertaa suurempi kuin yksittäisen päästön suurin mahdollinen (12
kuukautta). Toisaalta hyvin suurten annosten todennäköisyydet ovat erittäin pieniä. Käy-
ristä voidaan suoraan lukea, millä todennäköisyydellä tietty annostaso ylitetään. Lisäksi
kuvaan on piirretty 12-kertaisen kertapäästön ccdf, joka pienillä annoksilla sijoittuu em.
käyrien väliin.
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Kuva 2. Annoksen ylittämistodennäköisyys Olkiluodon BWR-polttoaineella normaali-
käytön oletetusta päästöstä. Kuva havainnollistaa kumulatiivisen todennäköisyysjakau-
man muuttumista, kun siirrytään yksittäisestä päästöstä kombinoinnin kautta koko vuo-
den annossummaan. Kuvaan on piirretty myös 12-kertaisen kertapäästön ccdf, joka pie-
nillä annoksilla sijoittuu yläosassa mainittujen käyrien väliin.

7 VERTAILULASKU: ERILAISET OSAPÄÄSTÖN JAKAUMAT KESÄ-

JA TALVIKAUDELLE

Kuten kohdassa 2 todettiin, käytettiin edellä esitetyssä peruslaskelmassa kombinointiin
12 täsmälleen samanlaista mahdollisten annosten jakaumaa, joihin sisältyi niin talvi-
kuin kesäkaudenkin annoksia. Vertailun vuoksi suoritettiin vielä uusi laskelma, jossa
kombinointiohjelmaa muutettiin siten, että kuukauden numeron funktiona käytettiin jo-
ko talvikauden annoksia (4772 kpl nollasta poikkeavia) tai kesäkauden annoksia (1595
kpl nollasta poikkeavia). Tämä jako vastaa maidolle ja lihalle käytettyä oletusta kesä-
kaudesta, jonka pituus on 100 vuorokautta. Vihanneksille, viljalle ja juureksille kausi on
vain 60 vuorokautta, mutta niiden merkitys on vähäisempi. Sekä talvi- että kesäkauden
nollasta poikkeaviin annoksiin liittyy luonnollisesti tasan 11-kertainen määrä nolla-
annoksia, koska tuulen suunta ei ole vakio, vaan se oletetaan tasaisesti jakautuneeksi,
kuten kaikissa muissakin yhteyksissä kombinointilaskussa. Kesäkausi kuvataan kombi-
noinnissa siten, että kaikista 12:sta osapäästöstä 9 noudattaa talvijakaumaa ja 3 kesäja-
kaumaa (100 vrk on likimäärin kolme kuukautta). Saadut tulokset ilmenevät taulukosta
2 (mikä annos [Sv] ylitetään annetulla todennäköisyydellä, sekä odotusarvot).
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Taulukko 2. Normaalikäytöstä aiheutuvien yksilöannosten arvot ja niiden ylittämisto-
dennäköisyydet Olkiluodon BWR- ja Loviisan VVER-polttoaineelle 200 metrin etäisyy-
dellä loppusijoituslaitoksesta. Kesä- ja talvikaudelle käytetään erilaisia osapäästön ja-
kaumia.

Annosarvon ylitys-
todennakoisyys

0,5 (50 %,mediaani)

0,05 (5 %)

0,01 (1 %)

0,005 (0,5 %)

Odotusarvo

BWR
1 vuosi

Annos [Sv]

l,55xl0-10

2,96xlO"7

4,24x10^

5,44xlO'6

l,38xl0-7

BWR
50 vuotta

Annos
[Sv]

l,67xlO-10

7,26xlO"7

4,77xlO"6

6MXW6

l,95xlO"7

W E R
1 vuosi

Annos [Sv]

3,07x10'"

6,37xlO"8

8,71xl0"7

l,12xlO"6

2,90xl0'8

W E R
50 vuotta

Annos
[Sv]

3,20x10""

l,59xlO"7

9,95xlO"7

l,30xl0"6

4,17xlO"8

Taulukko 2 osoittaa, että erot laskennan perustapaukseen ovat äärimmäisen pienet.

8 KOMBINO1NTIOHJELMAN VERIFIOINTI NORMAALIJAKAUMAN AVULLA

Jotta tässä liitteessä käytetyn kombinointialgoritmin luotettava ja oikea toiminta voitai-
siin todentaa, testattiin sitä vielä täysin hypoteettisella tapauksella, jossa yhden osa-
päästön mahdolliset annokset noudattavat normaalijakaumaa siten, että keskiarvo on
10,0 ja keskihajonta 1,0. Negatiivisia tai nolla-arvoja ei kuitenkaan ole mukana lain-
kaan. Kun lasketaan yhteen 12 satunnaismuuttujaa, joista jokainen noudattaa mainittua
(katkaistua) normaalijakaumaa, on tuloksena syntyvän kombinoidun jakauman keskiar-
von oltava 12 x 10,0 eli 120,0 ja keskihajonnan -Jl2 x 1,0 eli noin 3,46. Kun ohjelma
ajettiin 2000 pylvään diskretoinnilla, olivat nämä tunnusluvut lopullisesta jakaumasta
laskettuna 120,07 ja 3,49. Tästä voidaan päätellä ohjelman toimineen oikein. Lopullisen
jakauman huippu oli myöskin alkuperäiseen verrattuna kaventunut ja terävöitynyt huo-
mattavasti. Sen 0,5 %:n taso oli 129,04. Sekin vastaa ao. normaalijakauman kertymä-
funktiosta analyyttisesti laskettua arvoa (120,0 + Vl2 x 2,5758 eli noin 128,92).
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