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Sammanfattning
Under 2005 och 2006 har jag inom detta projekt deltagit i de fyra ”nationella” ANS-
mötena (Annual och Winter båda åren) och i ANS/NCSD Topical Meeting avseende 
kriticitetssäkerhet 2005. I samband med annat projekt avseende OECD/NEA har jag 
deltagit i årliga huvudmöten av OECD/NEA/NSC/WPNCS 2005 och 2006 samt i två 
specialmöten 2006 avseende benchmarks för bestämning av specifikationer för bestrålat 
bränsle. Dessutom har deltagande skett i IAEA-möte avseende transporter 2005 
(uppdrag av SKI) samt i ISO-möten 2005 och 2006 (eget initiativ). En del andra möten 
har varit intressanta men inte kunnat bevakas. Det gäller speciellt PHYSOR 2006. 

Ett antal områden har dominerat under 2005 och 2006. Det gäller framtagning av 
modeller för realism baserade på fysik (inte bara statistik och praxis), kriterier för 
kriticitetssäkerhet, normer och standards, utbränningskreditering, bestämning av 
konvergens i beräkningar, ordentliga förbättringar i beräkningsmetoder, validering av 
metoderna med mera. 

Trots att jag är kritisk mot vissa delar av NRC:s FCSS/ISG-10 [50] så är det ett mycket 
viktigt dokument. Det bör hjälpa både myndigheter och anläggningsinnehavare att 
bestämma lämpliga säkerhetsmarginaler. Till stor del bekräftas principer som tillämpats 
i Sverige sedan 1970-talet [25]. Den extra säkerhetsmarginal (MMS eller km) som 
skyddar mot okända osäkerheter i keff bör ställas i relation till känd osäkerhet. I Sverige 
har detta beaktats genom att kräva att en total, statistiskt kombinerad standardavvikelse 
är högst 0,01. Dessutom ger FCSS/ISG-10 stöd för principen att använda olika km för 
normalsituationer än för dimensionerande störningsfall (skall ha mycket låg 
sannolikhet). I Sverige [25] har km byggts in i gränsvärdena som varit 0,95 för 
normalfallet och 0,98 för störningsfall. Det motsvarar km av 0,05 respektive 0,02. Det 
är exakt samma värden som nämns i FCSS/ISG-10. 

Det nyligen utkomna SCALE 5.1 är mycket viktigt för utbränningskreditering. 
Liknande funktioner har funnits tillgängliga i Sverige i form av CASMO, PHOENIX 
samt deras föregångare BUXY sedan mer än 30 år. SCALE 5.1 gör reaktorberäkningar 
möjliga i en form som är lätt överkomlig för specialister på kriticitetssäkerhet. Den 
fysikaliska simuleringen av utbränningen (Monte Carlo genom KENO i 3-D eller 
deterministiskt genom NEWT i 2-D) blir mycket mer realistisk med SCALE 5.1 än med 
tidigare versioner.

Ett mycket viktigt projekt är OECD/NEA-studie av referensvärden för 
kriticitetssäkerhet. Slutrapporten har nu distribuerats av OECD [27]. Denna rapport 
innehåller bland annat tillämpning av moderna metoder för validering av 
beräkningsmetoder, jämförelse av metoder för bestämning av materialsammansättningar 
i lösningar med fissilt material, jämförelser av data från handböcker och nya 
beräkningar samt en preliminär uppskattning av referensvärden som troligen är 
noggrannare än de flesta kritiska experiment.  

Under 2005 och 2006 har jag deltagit ännu mer aktivt i standardiseringsarbete inom 
ANS och ISO än tidigare. Deltagandet ger dels information om aktuell status inom 
berört område samt ger möjlighet till att testa egna idéer och förståelse för inblandade 
metoder och logik. 



    

Summary
Within the reported project, during 2005 and 2006, I have participated in the four ANS 
National Meetings (Annual and Winter) and in the ANS/NCSD Topical Meeting on 
criticality safety in 2005. In connection with another project (OECD/NEA), I have 
participated in the yearly meetings of OECD/NEA/NSC/WPNCS 2005 and 2006 as well 
as in two extra meetings in 2006 related to benchmarks on irradiated fuel compositions. 
Other participations include an IAEA meeting related to transport in 2005 (SKI project) 
as well as ISO-meetings in 2005 and 2006 (own initiative). Other meetings have been of 
interest but participation was not possible. In particular, this refers to PHYSOR 2006. 

A number of selected issues have dominated during 2005 and 2006. This include 
development of models for realism based on physics (not only statistics and praxis), 
criteria for criticality safety, regulations and standards, burnup credit, determination of 
source convergence in calculations, substantial improvements in calculation methods, 
validation of those methods, etc. 

In spite of some criticism against certain parts of the NRC FCSS/ISG-10 [50], it is an 
important document. It should support both authorities and utilities to determine 
adequate safety margins. To a large extent, the principles that have been applied in 
Sweden since the 1970’s are supported [25]. The extra safety margin (MMS or km)
that protects against unknown uncertainties in keff should be related to the known 
uncertainty. In Sweden this has been achieved by limitation of the total, statistically 
determined standard deviation to 0.01. In addition, FCSS/ISG-10 supports the principle 
of using different values of km for normal situations than for design basis incidents 
(must have very low probabilities). In Sweden [25], km have been included in the 
design limits that have been 0.95 for normal scenarios and 0.98 for incident scenarios. 
The corresponding values of km are 0.05 and 0.02. They are exactly the same values as 
are mentioned in FCSS/ISG-10. 

The recently issued SCALE 5.1 is very important for burnup credit. Similar capabilities 
have been available in Sweden, in the form of CASMO, PHOENIX and their 
predecessor BUXY, for more than 30 years. SCALE 5.1 makes reactor calculations 
available in a procedure that is easily accessible to specialists on criticality safety. The 
physics simulation of the irradiation (Monte Carlo through KENO in 3-D or 
deterministic through NEWT in 2-D) becomes much more realistic with SCALE 5.1 
than with earlier versions. 

A very important project is the OECD/NEA study on reference values for criticality 
safety. The final report has now been distributed by OECD [27]. Among other issues, 
the report contains application of modern methods for validation of calculation 
methods, comparisons of determinations of material compositions in solutions with 
fissile material, comparisons of data from handbooks and from new calculations as well 
as a preliminary evaluation of reference values that probably are more accurate than the 
results of most experiments. 

During 2005 and 2006, I have participated even more actively in ANS and ISO 
standardization work than earlier. The participation gives information about the current 
state-of-the-art in each particular area and opportunities to test my own ideas and 
understanding of associated methods and logics.  



 i   

Innehåll
1. Inledning............................................................................................................... 1 
2. Deltagande i ANS-möten 2005-2006 ................................................................... 2 

2.1. Bakgrund för ANS Annual, Winter och Topical Meeting................................ 2 
2.2. ANS Annual Meeting 2005, San Diego, 5-9 juni 2005.................................... 3 
2.3. ANS Winter Meeting, Washington D.C., 13-17 november 2005..................... 3 
2.4. ANS Annual Meeting, Reno, 4-9 juni 2006 ..................................................... 4 
2.5. ANS Winter Meeting, Albuquerque, 12-16 november 2006............................ 5 
2.6. ANS NCSD Topical Meeting, Knoxville, 18-22 september 2005 ................... 6 

3. Fysik, statistik, sannolikheter och kriterier........................................................... 7 
3.1. Bakgrund .......................................................................................................... 7 
3.2. Vad är keff i samband med kriticitetssäkerhet? ................................................. 7 
3.3. Hur påverkar systemvariationer keff?................................................................ 7 
3.4. Statistik och sannolikhet................................................................................... 8 
3.5. Statistik som stöd för bestämning av osäkerheter i parametrar ........................ 8 
3.6. Säkerhetskriterium.......................................................................................... 11 
3.7. Statistik i Monte Carlo-program och i konvergenstester................................ 12 

4. Metoder för lösning av transportekvationen....................................................... 13 
4.1. Beräkningssystemet SCALE 5.1 .................................................................... 13 
4.2. Beräkningsprogrammet MCNP 5 Version 1.40. ............................................ 13 
4.3. JEFF 3.1 och ENDF/B VII tvärsnittsdata för MCNP..................................... 13 

5. Benchmarks, referensvärden, standarder............................................................ 14 
5.1. Verifiering och validering av metoder samt ICSBEP:s handbok................... 14 
5.2. ICSBEP-handboken – Svenskt bidrag avseende FR-0 i Studsvik.................. 14 
5.3. Referensvärden för kriticitetssäkerhet ............................................................ 15 
5.4. ANSI/ANS Standarder avseende kriticitetssäkerhet ...................................... 16 
5.5. ISO-Standarder ............................................................................................... 17 

6. Beaktande av bestrålning, radioaktivt sönderfall ............................................... 18 
6.1. Bakgrund ........................................................................................................ 18 
6.2. Kartläggning avseende beaktande av utbränning ........................................... 19 
6.3. Seminarium hos SKI i februari 2005.............................................................. 19 
6.4. OECD/NEA expertgrupp avseende utbränningskreditering........................... 19 
6.5. Standarder avseende utbränningskreditering.................................................. 22 
6.6. Litteratur, möten och andra referenser ........................................................... 22 

7. Källkonvergens vid bestämning av keff............................................................... 22 
8. Olycksberedskap och -insatser ........................................................................... 23 

8.1. Simulering av kriticitetsolyckor ..................................................................... 23 
8.2. Beredskap för och insatser vid kriticitetsolyckor ........................................... 23 

Referenser....................................................................................................................... 24 
Bilaga A. ANS Annual Meeting 5-9 juni 2005 .......................................................... 28 
Bilaga B. ANS Winter Meeting, 13-17 november 2005 ............................................ 34 
Bilaga C. ANS Annual Meeting, 4-9 juni 2006 ......................................................... 38 
Bilaga D. ANS Winter Meeting, 12-16 november 2006 ............................................ 42 
Bilaga E. ANS NCSD Topical Meeting, september 2005 ......................................... 48 
Bilaga F. OECD/NEA-möten..................................................................................... 56 
Bilaga G. IAEA-, ISO- och andra möten.................................................................... 58 



 ii   

Akronymer och beteckningar 
ANS American Nuclear Society 
Benchmark Utvärderat modell för test av beräkningsmetod 
Benchmark Experiment Experiment som ligger till grund för benchmark 

  Se Bias 
B  Felaktigt bestämd bias 

Bias Systematisk avvikelse mellan uppskattat och korrekt värde 
ka Beaktande av avvikelser mellan kp-modell och avsett system
k Korrektion för bias 
kc Term för beaktande av osäkerheter vid bestämning av kc

ke Term för beaktande av osäkerheter vid bestämning av ke

km Term för beaktande av andra osäkerheter än statistiska 
ks Term för beaktande av osäkerheter vid bestämning av kp

smin Kombinerad osäkerhet i ksmin (beräkning och benchmark)  
DfT Department for Transport (Storbritannien) 
EMS E Mennerdahl Systems 
Experiment Mätning av keff för specifikt system  
FCSS Fuel Cycle Safeguards and Safety (NRC Division) 
ICSBEP International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project 
kc Medelvärde vid beräkning av kritiskt system (keff  1,000) 
kemin Den benchmark som ger lägst beräknat ks (ksmin).
ke  Benchmark-värde för keff (ofta 1,000 eller nära 1,000) 
keff  Den effektiva neutronmultiplikationskonstanten 
kj  Justerat värde för keff i tillämpning 
kp  Värde för keff i tillämpning 
ks Beräknat värde för benchmark 
ksmin Det minsta av beräknade värden för benchmarks 
korrelation Normaliserad kovarians (dimensionslös) 
kovarians Statistiskt mått på samband mellan två stokastiska variabler 
kritiskt experiment Mätning där stabil kriticitet har skapats 
NCSD Nuclear Criticality Safety Division (inom ANS) 
NEA Nuclear Energy Agency 
NPM Non-Parametric Margin – För ej normalfördelade kc-värden.
NRC Nuclear Regulatory Commission, USA 
NSC Nuclear Science Committee (inom NEA) 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

emin Standardavvikelse vid bestämning av kemin 

p Standardavvikelse vid bestämning av kp

s Standardavvikelse vid bestämning av ks

smin Standardavvikelse vid bestämning av ksmin
SKI Statens kärnkraftinspektion 
u2 Varians 
USL Upper Subcritical Limit 
v2 Kovarians
validation Testning av beräkningsmetod mot benchmarks 
WPNCS Working Party on Nuclear Criticality Safety (inom NSC) 
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1. Inledning
Enligt SKI:s beställning från 2005-01-14 gäller följande:  

"Bakgrunden till uppdraget är föranledd av SKI:s intresse för frågor som behandlar 
kriticitetssäkerhet och utbränningskreditering vid kriticitetsanalyser. Vidare vill SKI 
hålla sig och de i Sverige som arbetar med kriticitetssäkerhet informerade om vad som 
sker inom området." 

Denna rapport innehåller en sammanfattning av intryck under 2005 och 2006 avseende 
nukleär kriticitetssäkerhet. Intrycken har kommit från:  

deltagande i de två årliga stora mötena (Annual and Winter) både 2005 och 2006 
anordnade av American Nuclear Society (ANS), 
deltagande i ANS Topical Meeting avseende kriticitetssäkerhet, 
deltagande i andra möten,  
egna gransknings- och forskningsuppdrag,  
deltagande i utveckling av standarder för kriticitetssäkerhet,
bevakning av information på internet, i tidskrifter och annan litteratur, 
egna slutsatser och diskussioner med kollegor 

Ett antal aktuella delområden som kunnat urskiljas under aktuell tidsperiod 2005 och 
2006 är: 

A. Fysik statistik, sannolikheter och kriterier 
B. Metoder för lösning av transportekvationen 
C. Benchmarks, referensvärden, standarder 
D. Beaktande av bestrålning och radioaktivt sönderfall 
E. Källkonvergens vid bestämning av keff
F. Olycksberedskap med simulering av postulerade kriticitetsolyckor 

Efter många år som specialist inom området faller många bitar nu på plats. Tidigare har 
brister avseende tillämpning av kriticitetssäkerhet upptäckts men orsaker och samband 
har inte alltid varit tydliga. En del av detta framgår av denna rapport.  
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2. Deltagande i ANS-möten 2005-2006 

2.1. Bakgrund för ANS Annual, Winter och Topical Meeting 

Annual och Winter Meetings är en serie av möten som har mycket stor betydelse för 
samarbete och informationsutbyte inom hela kärnkraftområdet. De hålls varje år sedan 
mer än 40 år tillbaka. Annual Meeting är i juni medan Winter Meeting är i november.  

Preliminärt program för varje möte finns publicerat i extranummer till Nuclear News, 
oftast i utgåvorna mid-September och mid-April. 

Olika sessioner vid ANS-möten ordnas av specialavdelningar (professional divisions), 
ibland i samarbete. Korta men innehållsfyllda sammandrag av föredrag publiceras i 
ANS Transactions. Ofta lämnas referens till utförligare rapporter eller så kan kontakt tas 
med föredragshållaren direkt för att få mer information. Den tryckta versionen av 
Transactions innehåller inga färgbilder men det kan CD-ROM göra. 

Varje regelbundet (Annual och Winter) ANS-möte har en session på torsdag förmiddag 
som enbart diskuterar standarder för kriticitetssäkerhet, främst ANS-standarder. En 
lägesrapport för varje existerande och föreslagen standard presenteras. Frågor ställs och 
besvaras. Även arbete inom ISO presenteras. Genom att jag ökat mitt engagemang både 
i ANS- och i ISO-standarder har denna session fått ökat intresse.

Förutom dessa möten anordnas ett Topical Meeting vart fjärde år med mer utförliga 
föredrag och skriftliga underlag. Detta Topical Meeting anordnas så att det kommer 
ungefär mitt emellan två ICNC-konferenser som är ungefär lika stora men mer 
internationella. 

ANS ger ut de viktiga publikationerna Nuclear Science and Engineering samt Nuclear 
Technology. Medlemmar i ANS kan prenumerera på dessa tidskrifter till bra priser. 
Artiklar från 1997 och senare kan laddas ned elektroniskt av prenumeranter vilket är en 
stor fördel då nya utgåvor kan erhållas mycket tidigare än den postutdelade versionen. 

Nuclear Criticality Safety Division är en av de mindre specialavdelningarna inom ANS 
men svarar för många presentationer och mötesdeltagare. Dessutom svarar avdelningen 
för många standarder, motsvarande en tredjedel av all ANS-försäljning av standarder.

Från hösten 2003 till och med sommaren 2006 var jag invald som styrelseledamot i 
avdelningen för kriticitetssäkerhet (NCSD). Jag har deltagit i alla möten men inte 
speciellt aktivt. Det är ofta småsaker som avser förhållanden i USA som diskuteras.  

Avdelningen hade sommaren 2005 cirka 750 medlemmar och de flesta har 
kriticitetssäkerhet som första val (medlemskap i ANS inkluderar medlemskap i två 
avdelningar). Totalt bedöms antalet specialister på kriticitetssäkerhet i USA vara 
omkring 1100. Större delen deltar sällan i möten och konferenser. 

Förutom de stora ANS-mötena så läggs ofta andra möten i samband med dessa. De 
tekniska ANS-mötena börjar måndag och slutar torsdag. På söndagen innan hålls 
styrelsemöten, planering för kommande möten och andra kommittémöten samt på 
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kvällen en reception av ANS. Workshops hålls ofta också denna söndag. Varje fredag 
efter ANS-mötet hålls ett DOE-möte som tar upp kriticitetssäkerhet vid DOE-
anläggningar. Mötet stöds av ANS kriticitetsavdelning och är öppet för alla.

2.2. ANS Annual Meeting 2005, San Diego, 5-9 juni 2005 

En lista över alla föredrag avseende kriticitetssäkerhet under veckan och kort 
kommentar till varje föredrag har gjorts i reserapport till SKI [37]. Transactions [1] i 
pappers- och CD-format har lämnats till SKI. Bilaga A innehåller lista med föredrag 
med någon kommentar. 

En viktig session avsåg utvärderingsverktyg i kommande versioner av SCALE. 

Fredagen innan ANS-mötet deltog jag i heldagsmöte avseende förslag till standard 
ANSI/ANS-8.27 Utbränningskreditering. Intresset var stort men denna gång provades 
en videokonferens där tolv stycken fanns hos General Atomics i La Jolla (utanför San 
Diego), åtta hos NRC i Washington D.C. samt en hos TVA (kärnkraftbolag). 

Arbetet med denna standard gick framåt men var trögt. Den del som avser kriterier och 
bestämning av fel och osäkerheter var fortfarande mycket luddig, ibland felaktig. Den 
amerikanska industrin och NRC var mycket delaktiga och det var intressant att se hur 
man resonerade.  

Jag deltog även i ett kort möte som avsåg underhåll av standard ANS-8.12 (MOX). Bara 
tre personer kom och ingenting hände. Man avsåg att invänta förslag till ISO-standard. 

Vid besök i Yucca Mountain Information Center i Las Vegas torsdagen innan ANS-
mötet fick jag information om ”Licensing Support Network” [16] som senare visade sig 
vara en mycket värdefull källa avseende utbränningskreditering (och annat). 

2.3. ANS Winter Meeting, Washington D.C., 13-17 november 2005 

En lista över föredrag som är relaterade till kriticitetssäkerhet och korta kommentarer 
till föredrag har lämnats i reserapport till SKI [39]. Transactions [2] i pappers- och CD-
format har lämnats till SKI. Bilaga B innehåller lista med föredrag och innehållsområde. 

Under detta möte höll jag ett föredrag som avsåg utvärdering av OECD/NEA-studie om 
referensvärden (minsta kritiska värden) [27]. Föredraget gick bra och jag fick både 
frågor om innehåll och om publicering av rapport (den var klar redan då men inte 
godkänd formellt). 

En session som var speciellt intressant avsåg önskemål om önskad realism i 
säkerhetsanalysen. Föredragshållarna och huvuddelen av publiken ansåg att många krav 
var orimliga. Ökad realism måste beakta historisk bakgrund till kraven, framtida 
förändringar som gör nu orealistiska krav realistiska samt att fasta kriterier ibland är 
önskvärda för att få tydliga och snabba resultat (speciellt transport-bestämmelser). Det 
senare kan då innebära att vissa redovisningar måste göras med orealistiska 
specifikationer.
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Under måndagen fanns inga föredrag avseende kriticitetssäkerhet. Därför hölls ett möte 
av arbetsgrupp för framtagning av standard ANSI/ANS-8.27. Som tidigare gick det 
långsamt framåt. Vid slutet godkändes ett utkast som acceptabelt för att granskas av 
ANS-8. Efter att ha sett den färdiga texten i början av januari 2006 tog jag tillbaka mitt 
godkännande. Efter det har förslaget omarbetats ganska kraftigt och mina synpunkter 
har fått stort stöd.

2.4. ANS Annual Meeting, Reno, 4-9 juni 2006 

Någon specifik reserapport från denna resa har inte tidigare inlämnats till SKI. Som 
vanligt har dock Transactions [3] med abstracts i pappersformat och på CD-R lämnats 
till SKI efter mötet. Bilaga C innehåller lista med föredrag. 

En höjdpunkt under mötet var presentation och debatt kring den föreslagna standarden 
8.24 avseende validering av beräkningsmetoder för kriticitetssäkerhet. Som deltagare i 
arbetsgrupp ANS 8.27 för utbränningskreditering hade jag tidigare fått ett utkast till 
standarden ANS 8.24.

En nyhet är att man föreslår att positiv bias skall kunna beaktas genom minskning av 
beräknat värde på keff. Det är bra men samtidigt finns det en fara då NRC och andra 
aktörer inte hanterat bias och osäkerheter korrekt tidigare. Jag tog upp en diskussion om 
NRC:s sammanblandning av ”bias” och ”bias correction” (det är olika begrepp och skall 
ha motsatta tecken). 

Under söndag förmiddag 4 juni deltog jag i den del av en MCNP5 Workshop som avsåg 
kriticitetssäkerhet [8]. Fredagens traditionella DOE-möte bevakades delvis. För första 
gången på flera år så var det inget möte avseende utveckling av standard ANS-8.27 
(utbränningskreditering). Via email kom vi efter diskussion överens om att skicka in 
aktuell version till ANS-8. Verkliga framsteg hade gjorts sedan mötet i november 2005. 

Den verksamhet vid Los Alamos National Laboratory som avser kritiska experiment har 
legat nere sedan cirka 2004. Efter flytt till Nevada-öknen kommer endast en del av 
verksamheten att fortsätta. Denna flytt rapporteras regelbundet vid ANS-möten samt i 
DOE-möte på fredagen efter varje ANS-möte.  

Ett föredrag som direkt bedömdes vara intressant har sedan blivit ännu mer intressant. 
Det gäller Analysis of the Unmoderated Zeus Critical Experiment (sid. 375-377). Man 
antydde att gamla tvärsnitt för koppar är mycket bättre än de mest moderna. Fler 
experiment med koppar som reflektor, typ de som gjordes med FR0 i Studsvik under 
tiden 1964-1971 kan därmed göra nytta för att klargöra detta.

Ett annat föredrag, Analysis of Decay Heat Measurements for BWR Fuel Assemblies 
(sid. 385-387), var mycket intressant. Dels är analysen baserad på mätningar vid CLAB 
och dels är den gjord med SCALE 5 och dess TRITON-sekvens. Samma typ av 
utbränningsberäkningar görs avseende utbränningskreditering. Dessutom kan kunskaper 
om resteffekten användas för att styrka att specificerad bränslehistorik är korrekt. 

En viktig del av ANS-mötena är samtal med andra specialister. Ett exempel är samtal 
med Lon Paulson (GNF). Jag försökte förklara brister i redovisning för förpackning 
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NPC som inte godkänts i Europa på grund av gemensam kritik från flera länder 
(Storbritannien, Frankrike, Spanien och Sverige). Diskussionen verkar ha gett resultat 
men det finns fortfarande brister som är accepterade men inte åtgärdade av GNF. 

2.5. ANS Winter Meeting, Albuquerque, 12-16 november 2006 

Någon specifik reserapport från denna resa har inte tidigare inlämnats till SKI. 
Transactions [4] med abstracts i pappersformat och på CD-R lämnas till SKI inom kort. 
Bilaga D innehåller lista med föredrag. 

Ett starkt intryck från detta möte gäller session avseende handberäkningsmetoder [49]. 
Det är sällan dessa används numera i Sverige men de används fortfarande i andra 
länder. När jag började på SKI 1974 var det nästan enbart handberäkningsmetoder som 
tillämpades vid Asea-Atoms bränslefabrik och i Studsvik. Jag var därför väl bekant med 
de flesta av de metoder som presenterades. 

Fortsatt utveckling av SCALE tas upp vid varje ANS-möte och så även denna gång. 
Flera nya möjligheter visades upp, bland annat interaktiv presentation av tvärsnitt och 
andra nukleära data. Matematiska uttryck kan användas för att visa speciella parametrar. 
Jag frågade om man kunde ta fram parametern  (eta) som bestäms av tre parametrar 
( * f/ a) som funktion av neutronenergin. Detta demonstrerades direkt. Denna 
parameter är viktig för att förstå fysikaliska samband som kan användas direkt för 
utvärdering av kriticitetssäkerhet. 

Under veckan kom också ett efterlängtat besked: SCALE 5.1 var klart och kunde 
distribueras från RSICC (mer än ett år försenat). OECD/NEA Data Bank har ännu inte 
börjat distribuera det men förhandlingar pågår. Jag har skaffat SCALE 5.1 från RSICC 
och installerat det utan problem.

1. Sid 248. C. F. Weber, B. L. Broadhead, Inverse Depletion/Decay Analysis Using 
the SCALE Code System, Intressant utveckling av SCALE för bestämning av 
bränslets bestrålningshistoria utgående från resultat av kemisk analys.  

2. Sid 281-282 tar upp bränsle med anrikning över 5 vikt-% 235U. En kurva som 
visades (inte i Transactions) gav optimal utbränning för BWR-bränsle med 
avseende på keff vid cirka 20 GWd/tU med anrikningen 6,1 vikt-% 235U.

3. Sid 283-284 tar också upp högre anrikning i LWR-bränsle. Handböcker och 
referensvärden tas upp. En reviderad version delades ut men jag har inte sett 
någon skillnad.

4. Sid 287-289, Nya möjligheter i SCALE gör att volymer av geometri för KENO-
VI kan beräknas automatiskt. Det är viktigt för dokumentation och kontroll. 

5. Sid 301-302 innehåller beräkningar av uran med 20 vikt-% 235U med moderation 
av vatten eller polyeten samt olika reflektion. Bra som referens. 

6. Sid 376-378 innehåller beskrivning av metoder använda vid BWXT och 
speciellt Non-parametric methods (NPM). Behöver följas upp. 
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7. Sid 381-386 beskriver bestämning av bias och osäkerheter genom validering och 
användning av känslighetsanalys med TSUNAMI från SCALE 5. Den 
automatiska statistiska behandlingen hittar ett antal benchmarks med uran och 
anrikning av 2.35 vikt-% 235U. Detta verkar farligt; troligen är alla dessa 
benchmarks baserade på samma experimentserie. Troligen är det bara ett enda 
experiment (tre stavknippen med vatten och annat emellan) som upprepats med 
obetydliga variationer.

8. Sid 734, A. Varuttamaseni, J .C. Lee, Simulation of ZPR-6 Assembly with 
MCNP5. Detta föredrag har blivit extra intressant genom det nyuppväckta 
intresset för utvärdering av experiment vid den snabba reaktorn FR-0 i Studsvik 
under 1960-talet. Uppbyggnaden av bränsle och mycket annat är liknande. Det 
finns dock antagligen inte lika detaljerad information om laddning av FR-0.

I brist på direkta föredrag avseende kriticitetssäkerhet under måndagen höll arbetsgrupp 
ANS/ANS 8.27 avseende standard för utbränningskredit sitt möte. Kommentarer som 
erhållits från ANS-8 gicks igenom och lösningar som var acceptabla för alla hittades. 
Det tog hela dagen. Det blev därför ingen tid att diskutera förslag till appendix med 
tillämpningar. Efter alla tidigare problem är jag nu mycket nöjd med detta arbete. 

Jag deltog även i möte (07:00-08:30 torsdag morgon) avseende revision av ANSI/ANS-
8.21 ”fasta neutronabsorbatorer”. Eftersom ingen internationell deltagare anmält sig 
accepterade jag att delta i den kommande revisionen. Den kommer att ta upp brännbara 
absorbatorer i färskt och bestrålat bränsle. I det senare fallet bör då en referens till 
förväntad ny standard ANSI/ANS-8.27 avseende utbränningskreditering göras. 

Under fredagens DOE/NCSP-möte visade många av presentatörerna och deltagarna 
stora förhoppningar till nya satsningar på kärnkraft i USA genom ”Global Nuclear 
Energy Partnership” (GNEP). En del intressanta utbildningspaket demonstrerades och 
kan bli tillgängliga på NCSP:s hemsida [17] senare. 

2.6. ANS NCSD Topical Meeting, Knoxville, 18-22 september 2005 

Intryck från mötet liksom en lista över innehållet har lämnats i reserapport till SKI [38]. 
Hela underlaget för föredragen finns bara på CD som lämnats till SKI tillsammans med 
bok innehållande abstracts. En extra utskrift av hela innehållet av CD:n har gjorts och 
finns tillgänglig för SKI. Bilaga E innehåller en lista med föredrag och intresseområde. 

Förutom aktuellt projekt avseende bevakning av kriticitetssäkerhet har resan även 
omfattat deltagande i två av OECD/NEA:s expertgrupper 22 september samt 
OECD/NEA Working Party on Nuclear Criticality Safety (WPNCS) den 23 september. 
Detta beskrivs i separat rapport. 

ANS Topical Meetings har mycket stor betydelse för samarbete mellan specialister på 
kriticitetssäkerhet. De hålls ungefär vart fjärde år sedan 1980 och jag har deltagit i 
samtliga (El Paso 1980, Jackson Hole 1985, San Francisco 1989, Nashville 1993, 
Chelan 1997, Reno 2001). De är ungefär lika viktiga som de ICNC-mötena.  

Jag var medförfattare till ett av föredragen (IAEA:s transportbestämmelser) med Jim 
Stewart (DfT) som föredragare och huvudförfattare.  
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3. Fysik, statistik, sannolikheter och kriterier 

3.1. Bakgrund 

Många av de observationer som gjorts under 2005 och 2006 vid deltagande i möten och 
vid annan bevakning av information avseende kriticitetssäkerhet kan placeras under 
problem med förståelsen för fysik, statistik, sannolikheter och kriterier. För att 
problemen skall bli tydligare beskrivs i detta avsnitt vissa grundläggande samband. 

Dessa problem uppfattas av mig som de viktigaste under aktuell period 2005-2006. 

De observationer som berör detta avsnitt beskrivs antingen direkt eller så görs 
hänvisningar i andra avsnitt till delar av detta avsnitt. 

Kriticitetssäkerhet baseras förutom på förståelse, styrning och kontroll av mänskligt 
beteende även på fysik, statistik, sannolikheter och kriterier. När det blir problem inom 
dessa områden så kanske det inte omedelbart innebär en fara för kriticitet men tecknen 
måste observeras och beaktas vid säkerhetsbedömningar. 

3.2. Vad är keff i samband med kriticitetssäkerhet? 

Ett påstående som förekommer ibland och som kriticitetsspecialister haft svårt att svara 
på är att beräknat keff inte är verkligt. Betydelsen av keff utanför reaktordrift (normalt för 
kriticitetssäkerhet) skiljer sig väsentligt från keff för kritisk eller nära kritisk reaktor. Det 
väsentliga är att keff är en fysikalisk konstant för ett väl definierat system. Det är inte en 
pågående fysikalisk process och det är svårt att mäta keff noggrant i ett system som inte 
är kritiskt eller nära kritiskt. 

Om systemets specifikationer ändras eller är osäkra så blir också värdet på keff och/eller 
dess känslighet för andra variationer annorlunda eller osäkra.

Variationer i keff betraktas ofta felaktigt som om keff är en funktion av termer där varje 
variation motsvaras av en egen term i form av en reaktivitet. Detta kan uttryckas som  

i
ieff kkk 0      (1) 

Detta är inte en allmängiltig ekvation utan gäller enbart under vissa villkor. Vilka dessa 
villkor är och om de uppfylls bör kontrolleras innan ekvationen tillämpas. Det är den så 
kallade transportekvationen som måste lösas för att bestämma keff.

3.3. Hur påverkar systemvariationer keff?

Ekvation (2) kan stämma för M=2 eller när högst två signifikanta osäkerheter i taget är 
korrelerade. Den är alltså en förenkling som inte är generell. 
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Här motsvarar keff,i normaliserade fissionsdensiteter och inte reaktiviteter. Alla keff,i är 
korrelerade och dessutom kan det finnas variationer och kombinationer av sådana som 
ändrar keff,i från noll till signifikanta värden. Fysikaliska samband är sällan linjära över 
stora variationer. 

Det viktiga med ekvation (2) är hur tydligt man kan se att enbart osäkerheter i 
neutronflöden och materialegenskaper (bestämmer tillsammans keff,i) inte räcker för att 
bedöma inverkan på keff. Lika viktiga information ges av känsligheten keff/ keff,i. Om 
keff inte påverkas av keff,i så kvittar det om keff,i är korrekt eller inte.

NRC har i FCSS/ISG-10 [50], i likhet många andra specialister, förenklat bestämningen 
av osäkerheten xi i keff, se ekvation (3) där xi är en variation i systemet.  

2

1

2
2

i

M

i i

x
x
kk      (3) 

Problemet med denna förenkling är att enbart kopplingen mellan enstaka variationer xi
i någon parameter och keff beaktas. När man bedömer korrelationen mellan osäkerheter 
bedöms alltså enbart korrelationer mellan olika xi. De är ju ofta oberoende och leder 
till att ekvation (3) tillämpas. Vad som saknas är kopplingen till ändringar av 
neutronflödet (funktion av geometri och neutronenergi). Varje ändring xi leder till en 
förändring av neutronflödet. Ändringar av neutronflödet är aldrig oberoende. 

3.4. Statistik och sannolikhet 

Statistik och sannolikhet är mycket viktiga begrepp avseende kriticitetssäkerhet: 

Säkerhetskriterier bestäms och tillämpas med beaktande av sannolikheter (cirka 
95 % konfidens eller cirka 99 % konfidens). 
Statistik kan användas som grund för att bestämma sannolikhetsfördelningar. 
Det gäller både tekniska och mänskliga faktorer. 
Vid validering av beräkningsmetoder så är statistisk bearbetning mycket viktig 
för att få bra underlag.
Vid beräkningar med program av typ Monte Carlo så används statistiska 
metoder i programmet för att simulera fysikaliska samband.  
Tvärsnitt för reaktioner mellan fria neutroner och atomkärnor är sannolikheter. 
Vid bestämning av konvergens i resultat av Monte Carlo-beräkningar används 
statistiska metoder. 

3.5. Statistik som stöd för bestämning av osäkerheter i parametrar 

Vid framtagning av benchmarks, vid beräkning av benchmarks samt vid tillämpning av 
beräkningsmetoder måste bias och osäkerheter beaktas. Statistiska metoder för 
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kombination av osäkerheter kan tillämpas. Möjliga korrelationer mellan osäkerheter 
måste beaktas men är ofta svåra att bedöma noggrant.  

Många statistiska metoder och samband baseras på specifika förutsättningar. Vanliga 
krav är normalfördelning av observerade data, linjärt beroende mellan variabler och 
mellan funktioner, oberoende variabler, att funktionen kan delas upp i termer eller 
faktorer med anknytande osäkerheter, etc.  

Förutsättningarna för de metoder och samband som är vanliga avseende 
kriticitetssäkerhet uppfylls ofta men inte alltid. Detta har lett till säkerhetsproblem och 
några som tydligt observerats beskrivs nedan.  

Bias ( ) för ett visst beräkningsresultat bestäms som skillnaden mellan beräknat värde 
och benchmark-värde (bästa uppskattning av det önskade värdet). 

 = ks - ke       (4) 

Bias används på engelska inom många områden, inte bara tekniska, och visar avvikelse 
från vad som förväntas eller är normalt. Inom tekniska områden kan oftast både positiva 
och negativa värden på bias förväntas.

Bias är ett känt fel (bästa uppskattning) i ett visst värde. För att få realism måste en 
biaskorrektion göras.

Det är sällan en enda benchmark ger tillräckligt underlag för bestämning av bias. Vid 
validering bestäms i stället ett medelvärde från ett antal benchmarks med liknande 
systemegenskaper som avsedd tillämpning: 

1kkk ces      (5) 

Variansen är kvadraten på standardavvikelsen ( ). Kovariansen är ett mått på koppling 
mellan två olika variabler i samma system. Med väntevärden betecknade som E(X) = 
och E(Y) =  beskrivs kovariansen då ofta som 

cov((X,Y) = E((X- )(Y- )) = E(X .Y)  -    (6) 

X och Y varierar enligt till synes stokastiska fördelningar kring de förväntade värdena. 
Kovariansen kan vara positiv, negativ eller noll.  

I praktiken är fler än två variabler inblandade (exempelvis mängd uran, moderation, 
geometri, densitet, reflektion). Det finns i fysiken inget som säger att dessa samband är 
linjära utan det beror på aktuell tillämpning.

De tillämpningar med beaktande av eventuell kovarians som hittas avseende 
kriticitetssäkerhet baseras på linjära beroenden och variationer. Detta kan inte 
förutsättas vid säkerhetsanalys utan måste undersökas från fall till fall.  

För att varianser och kovarianser tillsammans skall kunna adderas som termer måste 
funktionen vars osäkerhet söks kunna delas upp i termer (integral funktion). Om 
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funktionen kan delas upp i faktorer så gäller motsvarande ekvationer för relativa 
osäkerheter (typ u2/k2).

Transportekvationen med neutronflöde och keff uppfyller normalt inte de kriterier som 
skall gälla för förenklad bestämning av inverkan av variationer (inklusive osäkerheter) i 
systemets specifikationer. Vid bestämningar av kombinerad inverkan av små 
osäkerheter kan dock linjära samband gälla.  

3.5.1. Bestämning av bias (observerat systematiskt fel) baserat på medelvärde 

NRC definierar i FCSS/ISG-10 [50] bias exakt som ekvation (4). I ”Glossary” på sidan 
42 i [50] så definieras bias på samma sätt men i textform. I samma ”Glossary”, på 
sidorna 42 och 43, finns definitioner av ”margin of safety” och av ”margin of 
subcriticality”. I båda anges felaktigt att ”critical” definieras som ”keff = 1 – bias – bias 
uncertainty”.  

NRC har alltså blandat ihop tecknet för bias med det för biaskorrektion. Det beräknade 
värdet innehåller ett fel och man har lagt till felet en gång till, alltså dubblerat det. Om 
exempelvis keff bestäms som 0,900 för benchmarks som specificerar keff av 1,000 så ger 
det en negativ bias av -0,100. Det måste beaktas genom en korrektion. Med NRC:s 
definition av kritisk enligt ovan så blir keff = 1 - (-0,100) – osäkerhet = 1,100 – 
osäkerhet. Allt därunder blir då underkritiskt. Det är ju helt fel och farligt. 

Att NRC:s sammanblandning i ”Glossary” inte var tillfällig visas av flera andra 
dokument. Vid ANS/NCSD konferens 2005 [51] presenterade NRC en tabell av 
säkerhetskriterier för olika organisationer i USA. Denna bild visades också när NRC 
presenterade ISG-10 i slutet av april 2006 (finns på NRC:s hemsidor). Samtliga kriterier 
där bias ingår är fel. 

I åtminstone några av fallen så finns det publicerade dokument som visar att det är NRC 
som vänt på tecknet för bias. Det är inte licensinnehavaren som gjort fel i 
redovisningen.

Exempel: GNF, Wilmington  

NRC anger [51]:   keff + 3  + bias  0.97 
GNF anger sid 6-35 i [69]:  keff + 3  - bias  0.97 

3.5.2. Bestämning av bias (observerat systematiskt fel) baserat på lägsta keff

Om det statistiska urvalet inte är normalfördelat finns en annan metod att bestämma bias 
[52]. Den innebär att det minsta av alla beräknade keff för benchmarks väljs ut. 
Osäkerheten i beräkning och benchmark beaktas genom avdrag från beräknat keff.
Dessutom skall en osäkerhetsterm NPM som bestäms av det statistiska underlaget dras 
ifrån beräknat keff. Om underlaget innehåller minst 59 benchmarks blir NPM = 0. 

Med terminologi från denna rapport blir gränsvärdet för keff innan avdrag gjorts för en 
säkerhetsmarginal för en viss tillämpning följande: 
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 keff = ksmin smin – NPM      (6) 

Denna metod användes felaktigt i transportredovisning som godkänts av flera 
myndigheter vilket beskrivs i [24]. I redovisningen där NPM antas vara noll bestäms keff

som ksmin smin. Genom att göra osäkerheten större tillåts alltså högre keff. Felet är 
extra allvarligt eftersom det både beskrivs i teorin, tillämpas systematiskt i tabeller samt 
visas i extra tillägg. Där är beräknat keff för ett nytt benchmark lägre än tidigare 
gränsvärde. Detta borde då revideras och sänkas. Man accepterar dock det gamla 
gränsvärdet eftersom det nya beräkningsresultatet med tillägg för osäkerhet ger högre 
keff.

3.6. Säkerhetskriterium 

Med användning av termer enligt förteckning i början av rapporten så kan ett 
säkerhetskriterium avseende keff formuleras enligt ekvation (7). Denna är baserad på 
diskussioner avseende NRC:s interna råd ([50]-[51]), framtagning av ANS-8.27 
standard för utbränningskreditering [53] samt på tidigare tillämpningar i Sverige [25]. 

USLmccappj kkkkkkk    (7) 

Den vänstra sidan av olikhetstecknet visar en övre gräns för tillämpningens keff. Den 
bestäms från fall till fall. Den högra sidan visar en gräns för tillåtet keff. Den bestäms på 
förhand för aktuell beräkningsmetod och tillämpningsområde. Notera att inverkan av 
bias (observerat systematiskt fel) korrigeras genom kc. Om fördelning av kc inte är 
normalfördelad enligt avsnitt 3.2.1 så ersätts (kc - kc) med (ksmin smin – NPM).

ka (oftast positivt värde om det beaktas) och km (alltid positivt värde och beaktas 
alltid) är korrektioner av numerisk natur. kp och kc är sannolikhetsbaserade statistiska 
beaktanden. I Europa tillämpas oftast 3*  [25] medan man i USA oftast tillämpar 2* .

I Sverige har åtminstone tidigare [25] begränsningar satts på storleken av och detta 
har kopplats till marginalen km. Detta görs numera även av NRC [50] (sidan 21) som 
anger:  “If the spread in the data is larger than, or comparable to, the MMS, then the 
reviewer should consider whether additional margin (i.e. a larger MMS) is needed”. 
MMS är samma som km. På sedan 27 rekommenderas också att granskaren skall ställa 
frågan: “How does the MMS compare to the expected magnitude of changes in keff
resulting from uncertainties in these underlying parameters?” 

Det är viktigt att notera att detta kriterium (ekvation (7)) inte är baserat enbart på 
beräkningar. USL ger ett underkritiskt värde (med viss konfidens) men ger inte säkerhet 
i sig. Säkerheten bestäms i specifikationerna för det system som skall utvärderas. 
Skillnaden mellan detta system och den beräkningsmodell som används för att beräkna 
kp ger ka. Det finns osäkerhetstermer på båda sidorna av ekvation (5). 

Att göra skillnad mellan normalsituationer och störningsfall som har mycket låg 
sannolikhet har tillämpats i Sverige sedan 1970-talet [25]. I Sverige har gränserna 0,95 
respektive 0,98 för keff valts. Det motsvarar MMS eller km av 0,05 respektive 0,02. 
Just dessa värden diskuteras i FCSS/ISG-10.  
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3.7. Statistik i Monte Carlo-program och i konvergenstester 

Monte Carlo-program utnyttjar statistik genom närvaro av fria neutroner vars antal och 
fördelning bestäms av användaren. Ett visst antal neutroner per generation med viss 
fördelning startas i den första generationen. Ett antal generationer följs tills tillräcklig 
källkonvergens uppnåtts. Beräkning av keff börjar först när källkonvergens har erhållits. 
Vid deterministiska beräkningar fås keff samtidigt med källkonvergens. 

Effekten av en neutrons kollision med en atomkärna simuleras genom statistiska 
metoder, där neutronfysikaliska samband och tvärsnitt ger sannolikheter. Metoder att 
bestämma konvergens beskrivs separat i avsnitt 7 avseende källkonvergens. 
Användning görs då av information i detta avsnitt 3 och speciellt ekvation (2).



 13   

4. Metoder för lösning av transportekvationen 

4.1. Beräkningssystemet SCALE 5.1 

SCALE 5.1 kom ut i slutet av november 2006 och är en väsentlig uppdatering av 
SCALE 5.0 som kom ut sommaren 2004. NEA Data Bank har nu (början av mars 2007) 
fått tillstånd att distribuera SCALE 5.1. Jag kunde inte vänta utan har skaffat 
SCALE 5.1 direkt från USA. 

De nyheter och förbättringar som är väsentligast avser främst utbränningskreditering. 
Det går nu att simulera en reaktors drift med hjälp av Monte Carlo-programmen 
KENO V.a och KENO-VI. Väsentliga förbättringar i det 2D deterministiska 
programmet NEWT väntas också göra det lättare att beräkna komplicerade BWR-
patroner vilket är väsentligt både för färskt bränsle och för utbränningstillämpningar. 

Ett nytt tvärsnittsbibliotek baserat på ENDF/B-VI följer också med. Ett ännu nyare 
bibliotek baserat på det nyligen frisläppta ENDF/B-VII förväntas släppas under 2007. 
Tvärsnittsbibliotek för SCALE bearbetas annorlunda (AMPX) än bibliotek för många 
andra program (NJOY). Det ger något större oberoende mellan metoderna.  

4.2. Beräkningsprogrammet MCNP 5 Version 1.40. 

I början av 2006 kom den senaste versionen MCNP 5 version 1.40 [42]. Nyheter var 
bland annat ett nytt test för bedömning av konvergens av neutronkällfördelningen 
(Shannon test) samt nya tvärsnitt baserade på preliminär version av ENDF/B-VII. 

Denna uppdatering beställdes direkt från USA och har använts en del, bland annat för 
att undersöka den nya konvergenstesten.

4.3. JEFF 3.1 och ENDF/B VII tvärsnittsdata för MCNP. 

Under sommaren 2006 beställdes det nyligen tillgängliga tvärsnittsbiblioteket JEFF 3.1 
i ACE-format (används av MCNP) [43] från NEA Data Bank. Biblioteket har använts 
några gånger, bland annat för att beräkna k  för alla klyvbara nuklider. Ett problem 
hittades för 252Cf vid rumstemperatur (inte vid 100ºC). 

I slutet av 2006 kom den färdiga versionen av ENDF/B-VII och nästan omedelbart 
gjordes ett tvärsnittsbibliotek i ACE-format (används av MCNP) [44] tillgängligt från 
USA. Jag har fått detta bibliotek men inte använt det mycket än.  

Tillsammans med tidigare inskaffade tvärsnittsbibliotek för MCNP som baseras på 
japanska JENDL-3.3 så kan nu MCNP5 användas med de modernaste tillgängliga 
tvärsnitten. 
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5. Benchmarks, referensvärden, standarder 

5.1. Verifiering och validering av metoder samt ICSBEP:s handbok  

För att få en stabil grund för kriticitetssäkerhet krävs tillförlitliga metoder baserade på 
beräkningsprogram och data. Tillförlitligheten baseras både på verifikation och på 
validering av metoderna. Med verifikation avses kontroll av att alla viktiga aspekter 
(algoritmer, etc.) hos metoden specificerats korrekt och fullständigt samt att den 
implementerade metoden uppfyller dessa specifikationer var för sig. Validering avser 
testning av metoden i sin helhet för olika tillämpningsområden.  

Speciellt i samband med utbränningskreditering så har det blivit tydligt att 
kriticitetsspecialister fokuserat validering på experiment, i första hand kritiska. Det 
finns dock andra mätningar som kan vara minst lika värdefulla. Det gäller exempelvis 
reaktordrift som ger kontinuerlig information om vissa metoders lämplighet och 
tillförlitlighet. Mätningar av kritiska konfigurationer i en kraftreaktor är inte experiment 
utan rutinmässiga operationer. Information om dessa kan vara mycket värdefulla då de 
avser samma förhållanden som bestämmer bränslets egenskaper efter reaktordriften. 

Kritiska experiment utförs oftast i relativt enkel geometri och noggrant bestämda 
material. Det är lätt att räkna rätt med en bra metod då man ”vet” svaret keff = 1,000 på 
förhand. Det kan till och med vara lätt att räkna rätt med en allvarligt felaktig metod 
eftersom det ofta går att variera indata en del för att passa behovet. När inte det går kan 
man välja att bortse från de resultat som är sämst. Detta är naturligtvis inte acceptabelt 
men reglerna tillåter det i praktiken. 

Efter att ICSBEP:s handbok med benchmarks började publiceras årligen från 1995 så 
har det uppenbarats för många att även om experimenten var exakt kritiska så är inte 
keff = 1,000 rätt svar. Varje benchmark är en approximation av experimentet eftersom 
alla specifikationer inte är kända i tillräcklig detalj. Det finns både fel (”biases”) och 
osäkerheter i en benchmark-specifikation. En uppskattning av dessa finns i ICSBEP-
handboken.

Nya versioner av ICSBEP-handboken kom ut i september både 2005 och 2006 [47]. De 
beställdes så fort de blev tillgängliga. Efter den stora validering och utvärdering som 
gjordes under 2004-2005 avseende OECD/NEA-studie av referensvärden [27] så har jag 
inte lagt ned någon tid på validering av beräkningsmetoder.  

5.2. ICSBEP-handboken – Svenskt bidrag avseende FR-0 i Studsvik 

Många länder har deltagit och bidragit med experimentella resultat till handboken, dock 
inte Sverige. Under ANS-möte i november blev jag tillfrågad av ledaren av ICSBEP, 
Blair Briggs om en experimentserie som utfördes vid FR-0 reaktorn i Studsvik under 
mitten av 1960-talet. Det fanns intresse i USA av dessa experiment. Senare fick jag ett 
email med en direkt inbjudan att bidra med utvärdering av experimenten och 
framtagning av specifikationer i form av benchmarks.  
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Jag har svarat Briggs att jag skall göra allt jag kan för att få fram tillräckligt underlag 
och sammanställa benchmarks. Ett stort antal rapporter, konferensmaterial samt 
tidskriftsartiklar har inskaffats från Studsvik Nuclear's arkiv och från Studsvik-
biblioteket. Många av de forskare som deltog i experimenten kan bidra med intryck men 
en del information av stort värde kan ha gått förlorad. 

Experimenten vid FR0 har tyvärr blivit bortglömda. En anledning kan vara att 
beteckningen "snabb reaktor" kan ha fått många att tro att informationen inte är aktuell 
med dagens lättvattenreaktorer och kriticitetssäkerhet som nästan alltid har vatten eller 
annan moderation inblandad.  

Att FR0 var en liten reaktor gör den mer intressant som underlag för benchmarks för 
test av beräkningsmetoder avseende kriticitetssäkerhet och annat. Det viktigaste är 
kanske att härden var reflekterad med koppar. Tvärsnitten för koppar är idag kanske mer 
osäkra än sedan 1960-talet och de få kritiska experiment som finns med reflektor av 
koppar ger avvikelser i keff med en eller flera procent.  

5.3. Referensvärden för kriticitetssäkerhet 

OECD/NEA:s studie av minsta kritiska värden är avslutad [27]. Någon fortsättning 
verkar inte vara aktuell. Däremot finns det starka skäl att följa upp det arbete som gjorts 
kontinuerligt. Vid ANS-möte i november 2005 presenterade jag några av resultaten av 
studien [28]. Intresset var stort. Jag har även presenterat resultat och slutsatser vid ISO-
möten 2005 och 2006.

Den validering som jag presenterade i [27] avseende SCALE 5 och MCNP 5 med olika 
tvärsnittsbibliotek har kommit till användning för att styrka kontrollberäkningar vid 
granskning och för att förstå redovisningar bättre. Formulering av fysikaliska samband 
och kombination av variationer (osäkerheter med mera) som påbörjades i [27] har 
vidareutvecklats och tillämpats i praktiken. 

De metoder som demonstrerades i [27] är viktiga för att ge stöd för ökad realism i 
utvärdering av kriticitetssäkerhet. 

Under hösten 2006 fick jag efter många försök tillgång till japanska resultat [55] varav 
många avsåg system identiska med de i [27]. Den japanska myndighet som sponsrat 
beräkningarna har inte tillåtit JAEA (tidigare JAERI) att distribuera resultaten. 
Beräkningarna var gjorde med tvärsnittsbiblioteket JENDL-3.2, alltså inte det senaste 
som är JENDL 3-3. Resultaten innehåller korrektioner för bias. Överensstämmelsen 
med mina resultat för JENDL-3.2 (också biaskorrigerade) är mycket god för nästan alla 
jämförbara system. Förhoppningsvis kommer en ny rapport med resultat för JENDL-3.3 
att publiceras snart.  

De stora fel och osäkerheter som finns enligt [27] i de ekvationer som används för att 
bestämma atomdensiteter av komponenter i lösningar av typ uranylnitratlösning (UNH) 
är oroväckande. Liknande fel kan finnas också i ekvationer för UO2F2-lösning i vatten. 
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5.4. ANSI/ANS Standarder avseende kriticitetssäkerhet 

5.4.1. Omständigheter kring deltagande

Sedan 1976 har jag varit medlem i ANS och dess kriticitetssäkerhetsavdelning. Jag har 
deltagit i många ”nationella” (Annual och Winter) ANS möten. Ibland har jag deltagit 
som observatör i något möte av arbetsgrupp som arbetar med en standard. ANS har 
dock efterfrågat ökat deltagande av internationella specialister. 

5.4.2. ANSI/ANS-8.27 Utbränningskreditering  

Under cirka fem år har jag deltagit aktivt i framtagningen av denna nya standard. 
Bevakningen av vad som händer ingår i aktuellt projekt, dock inte deltagandet i 
arbetsgruppen i sig. Speciellt när det gäller gadoliniumkreditering för BWR har det 
funnits oklarheter. Det har lett till kompromisser som kan se något underliga ut nu men 
som kan rättas till i nästa version. 

I förordet till standarden finns text som lagts till med anledning av SKB:s planer för 
utbränningskreditering i CLAB. Det gäller möjligheten att minska den administrativa 
kontrollbördan totalt. Utbränningskrediteringen ger vissa komplikationer i beräkningar 
och kontroll men den ökade säkerhetsmarginalen som detta ger kan användas till att 
minska andra komplikationer.  

NRC har haft flera personer med i arbetsgruppen. Speciellt den person (Carl Withee) 
som svarar för transport av bestrålat bränsle har varit aktiv för att klargöra att transport 
och förvaring kräver olika bedömningar och kriterier. 

Arbetsgruppen godkände i juni 2006 ett utkast för inlämnande till ANS-8 som är första 
granskningsinstans. Under ANS-möte i november 2006 diskuterades kommentarerna 
från ANS-8 under en hel dag. Ingen av kommentarerna var svåra att besvara men de 
krävde en del diskussioner. Ett nytt förslag är inskickat till ANS-8.  

Standarden är inte detaljerad och bör inte skapa några större problem att följa.  

Under 2007 och framåt kommer ett antal appendix att skapas för att läggas till 
standarden. Flera förslag finns men det har inte funnits tid vid mötena hittills att 
diskutera dem ingående. 

5.4.3. ANSI/ANS-8.21 Kreditering för fasta absorbatorer 

Under 2006 har den arbetsgrupp som skall revidera standarden ANSI/ANS-8.21 
efterfrågat en internationell deltagare. Jag har anmält att om ingen annan ställer upp så 
kan jag delta. Vid ANS-möte i november 2006 bekräftades att jag ställer upp.

Eftersom det gäller en revision av existerande standard förväntar jag mig inte så mycket 
arbete med detta. Stöd från SKI kommer inte att efterfrågas. 
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5.5. ISO-Standarder

5.5.1. ISO och dess arbete med framtagning av standarder 

Sedan 2002 har jag deltagit i ISO:s årliga möten inom TC85/SC5/WG8, en arbetsgrupp 
som tar upp förslag till standarder för kriticitetssäkerhet. Deltagandet är på eget initiativ 
och utan ekonomiskt stöd från SKI. Däremot har SKI gett mig formellt stöd att 
representera SKI i vissa arbetsgrupper. Bevakningen av vad som händer ingår i aktuellt 
uppdrag. Representation av SKI i arbetsgruppen betyder inte att SKI på något sätt är 
bundet till mina ställningstaganden.  

5.5.2. Standard avseende MOX-pulver (UO2+PuO2) vid låg moderation 

Det första och enda större projektet hittills har avsett MOX-pulver vid låg moderation. 
Flera veckors beräkningar har tidigare (2002 och 2003) gjorts med MCNP och olika 
tvärsnittsbibliotek. Flera deltagare från Frankrike har legat bakom förslaget men det har 
enligt min mening skötts underligt.  

Senaste versionen var i form av en beräkningsrapport, inte av en formell standard. 
Tidigare ville Frankrike ha med resultat som var kända som felaktiga (orsakade av 
olämpliga indata) i bestämningen av rekommenderade värden. Man har nu, efter kritik, 
rättat de felaktiga resultaten. 

Varje förslag till ny standard skall tas fram inom viss tid (fem år). Detta förslag kom 
inte in i tid och projektet ströks från ISO:s lista på pågående arbeten. Det går att lämna 
in ett nytt förslag och därmed gå vidare. Det är okänt för mig om detta gjorts. 

Efter det senaste mötet (Ottawa i juni 2006) gjorde jag ett utkast till standard enligt 
ISO:s riktlinjer. Det var intressant och tog inte lång tid. En intressant specifikation från 
ISO är att decimaltal skall innehålla kommatecken, inte punkt. Det hade inte observerats 
tidigare av någon i arbetsgruppen. Jag har inte hört kommentarer från Frankrike än. 

Detta projekt är extra pinsamt för arbetsgrupp WG8 eftersom ANS har lagt revision av 
ANSI/ANS-8.12 på is i väntan på ISO:s arbete. De får vänta ett tag till. 

5.5.3. Standard avseende konsekvenser av postulerad kriticitetsolycka 

Förslaget kommer från Frankrike som varit klart ledande inom detta område sedan 
1960-talet. Myndigheter och industri i Frankrike har deltagit i framtagning av förslaget. 
Jag har bidragit med kommentarer som till stor del beaktats som avsett. Förslaget verkar 
accepterat av arbetsgruppen och har troligen skickats till ISO för kommentarer. 

5.5.4. Standard för olycksberedskap och –insatser avseende kriticitetsolyckor 

Förslaget är huvudsakligen brittiskt (BNFL) men baseras på ANSI/ANS-8.23. Det 
första förslaget var nästan identiskt med ANS-8.23, även i formatet. Efter att ha varit 
med vid tidigare diskussioner studerade jag förslaget efter mötet i juni 2006.
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Förutom att formatera om förslaget till ISO-format så föreslog jag en hel del ändringar. 
Bland annat ansåg jag det rimligt att tydligt skilja på beredskap (”preparedness”) och 
insatser (”response”). Det är ju olika ansvarsområden med olika personer och 
organisationer. Senare kom en revision från BNFL som byggde på mitt förslag.  

Arbetsgruppen har även diskuterat kopplingen mellan denna standard och den avseende 
utvärdering av postulerad kriticitetsolycka. Mötet i juni 2006 beslutade att denna 
standard skulle vara övergripande (”umbrella”). Det skapade irritation i Frankrike 
eftersom man där sett ”sin” standard som viktigast. Det verkar som om detta verkar 
utagerat – det var kanske främst en fråga om översättning och tolkning av ”umbrella”. 
Utvärdering av postulerad olycka sägs nu vara nyckeln (”key”) till lyckosam 
olycksberedskap.

5.5.5. Standard avseende utbränningskreditering för PWR-bränsle 

Det har inte hänt så mycket med detta förslag. Det godkändes under 2006 som ISO-
projekt av mer än nödvändiga fem länder. Tyvärr har bara fyra länder utsett deltagare 
och det gör det omöjligt att arbeta vidare: minst fem aktiva deltagare behövs. Endast 
Frankrike, Storbritannien, USA och Sverige har utsett deltagare. Vissa förhoppningar 
finns till Japan och Sydkorea men det kan vara formellt krångligt för specialister i dessa 
länder att bli representerade i ISO-projekt. 

Enligt min mening är det franska förslaget huvudsakligen tekniskt och rådgivande; inte 
av typ standard. Det stämmer inte med riktlinjer från ISO och med förväntningar på ett 
normgivande dokument. Detta kan dock ändras lätt. 

6. Beaktande av bestrålning, radioaktivt sönderfall 

6.1. Bakgrund 

Det är helt klart att några länder (främst USA) har angripit frågan om utbrännings-
kreditering på ett olämpligt sätt och att detta fördröjt tillämpningar även i andra länder 
och vid transporter. Enligt min mening har angreppssättet varit extremt byråkratiskt 
med ett flertal fixa idéer.  

Avsikten med utbränningskreditering är ju inte att få en vetenskapligt exakt bestämning 
av keff för en tillämpning. Avsikten är att använda viss information om bränslets 
bestrålning för att styrka tillräcklig säkerhet. Ibland kan det räcka med att utnyttja en 
liten andel av den potential som finns. 

Ett exempel på fix idé är absolut krav på mätning av utbränning (USA fick med detta i 
transportbestämmelserna cirka 1994, trots protester från Japan och Sverige). Nu börjar 
man frångå detta absoluta krav för att titta mer på helheten.  

En annan fix idé är kravet på individuell validering av varje nuklid som används i 
utbränningskrediteringen. Det gör att sammanbakade (”lumped”) fissionsprodukter inte 
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kunnat användas. Detta gjorde att Studsvik, som till en början försökte delta med 
CASMO, inte kunde fortsätta.

Westinghouse Atom, som redan 1980 deltog i samarbetet inom OECD/NEA på SKI:s 
uppdrag, hade redan då en rutinmässigt använd koppling av utbränningsberäkningar 
(PHOENIX) med Monte Carlo-program (KENO). Det fanns då ingen anledning att 
identifiera varje individuell nuklid utan det räckte med att det makroskopiska tvärsnittet 
var tillräckligt bra. Kombinationen PHOENIX/KENO fanns alltså redan 1980 och hade 
varit ett utmärkt redskap vid utbränningskreditering. 

Vid möten hos SKI våren 2005 liksom hösten 2006 har SKB redovisat aktuellt läge för 
utbränningskreditering vid CLAB. Dessemellan redovisades SKB:s planer mer generellt 
vid IAEA:s tekniska möte avseende utbränningskreditering i London 2005. 

6.2. Kartläggning avseende beaktande av utbränning 

På uppdrag av SKI har jag under 2005 gjort en kartläggning avseende beaktande av 
utbränning. Projektet resulterade i två rapporter; en avseende metoder, strategier och 
erfarenheter [35] och en avseende litteratur [36]. Föredrag vid IAEA-möte i september 
2005 [32] samt OECD/NEA-möte i Prag i maj 2006 [26] är delvis baserade på detta 
projekt.

OECD/NEA efterfrågade referenslistan [36] och den har efter utrensning av redovisning 
och arbetsrapporter lagts upp på skyddad hemsida för OECD/NEA/NSC/WPNCS. 
Listan har stimulerat till bidrag från östeuropeiska länder av en kompletterande lista 
med liknande dokument för VVER-bränsle. 

6.3. Seminarium hos SKI i februari 2005 

Ett endagars seminarium avseende utbränningskreditering hölls hos SKI i februari 2005. 
Intresset var stort med många deltagare och föredrag. Huvudavsikter var dels att 
presentera pågående diskussioner och planer avseende utbränningskreditering och dels 
att intresserade personer skulle träffas för att underlätta framtida introducering av 
utbränningskreditering vid CLAB, kärnkraftverk, transport och slutförvaring. 

6.4. OECD/NEA expertgrupp avseende utbränningskreditering 

6.4.1. Bakgrund

Expertgruppen har arbetat sedan 1991 med olika studier för att underlätta introduktion 
av utbränningskreditering. Många intressanta resultat har tagits fram men nya 
svårigheter har dykt upp efter hand. Expertgruppen har explicit fokuserat på 
beräkningsmetoder och inte på säkerhet. Det har delvis orsakats av att arbetet görs inom 
NEA:s Nuclear Science Committee (NSC) och att man ville undvika intressekonflikter 
med Committee for Safety of Nuclear Installations (CSNI) och dels av att många i 
arbetsgruppen inte har säkerhetsbakgrund. 
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Mitt deltagande i expertgruppen är på uppdrag av SKI och redovisas i separata 
rapporter. En kort sammanställning av aktiviteter under 2005 och 2006 ges nedan. 

6.4.2. Benchmarks för beräkningsmetoder baserad på kemisk analys 

Databasen SFCOMPO innehåller ett antal äldre specifikationer för bestrålade 
bränsleprovers bestrålningshistorik och resultat från kemisk analys av proverna. 
Avsikten är att använda specifikationerna som benchmarks för test av 
beräkningsmetoder.  

Expertgruppen avseende utbränningskreditering har tagit initiativ till en ny, självständig 
expertgrupp för att uppdatera och utvidga SFCOMPO med nya specifikationer. 

6.4.3. Fas II-C avseende asymmetriska axiella utbränningsprofiler 

Denna slutrapport har fördröjts ytterligare och huvudorsaken är kritik från mig. En 
mycket försenad slutrapport kan förväntas under 2007 och då innehålla ett appendix 
med reservationer från mig. 

Arbetet med Fas IIC redovisas separat men orsaken till min kritik mot rapporten är av 
generell natur. Det gäller fysikaliska samband och statistik med direkt koppling till 
avsnitt 3. 

Specifikt gäller kritiken krav på källkonvergens. Författaren av utkast till slutrapport har 
använt fissionsdensiteten i den minst signifikanta delen av bränslet som kriterium för 
källkonvergens. Det är olämpligt eftersom man i Monte Carlo beräkningar normalt bara 
följer några miljoner neutroner statistiskt. I ointressanta områden kan den korrekta 
fissionsdensiteten vara noll (om sannlikheten för fission är betydligt mindre än 10-6). I 
verkligheten finns det inga fissionsneutroner eftersom man undantar spontan fission och 
fission orsakat av annat radioaktivt sönderfall. 

Ekvation (2) ovan visar också att känsligheten keff/ keff,i i keff för förändringar är lika 
viktig som förändringen u(keff,i) i sig. Här upprepas att keff,i motsvarar normaliserad 
fissionsdensitet och inte reaktivitet. Om man skulle hitta stora variationer u(keff,i) i ett 
område som har obetydlig inverkan på keff ( keff/ keff,i är noll eller nära noll) så blir 
produkten oftast noll eller nära noll.

Det är detta som skett i Fas IIC. Korrekta värden av fissionsdensiteterna skall vara noll i 
några områden. Många av deltagarna har dock fått ganska höga värden. De är fel men 
det har ingen betydelse eftersom känsligheten keff/ keff,i i stort sett är noll. Även JAERI 
(ingår numera i JAEA) har noterat detta och har publicerat en egen rapport (man 
undviker därmed konfrontation). 

6.4.4. Fas II-D avseende inverkan av kontrollstavar på bränslets sammansättning 

Denna studie har jag inte deltagit i eftersom då tillgängliga beräkningsmetoder 
(SCALE 5.0) inte var tillräckligt intressanta. Med SCALE 5.1 har detta ändrats. En 
slutrapport från OECD/NEA har publicerats i december 2006 [63]. 
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Fas II-D innebar dels bestämning av bränslesammansättning efter bestrålning av bränsle 
med olika grad av absorbatorstavar närvarande under bestrålningen. 

Bestämning av bränslesammansättning har tidigare gjorts i Fas 1B (PWR), IIIB (BWR) 
och IVB (PWR-bränsle av typ MOX). Jag har inte deltagit aktivt med beräkningar 
eftersom jag inte bedömt tillgängliga metoder i SCALE tillräckligt intressanta. ORNL 
och andra har deltagit med SCALE och ett till bidrag har inte bedömts ge så mycket. 
Detta gäller även Fas IID. 

I Fas IID ingår även beräkningar av keff för samma modell av transportbehållare som 
användes i Fas IIB. I rapporten anges att resultaten visar ganska god överensstämmelse 
utom för 155Gd där avvikelser up till 50 % observerats.

Beräkningsmetoder som använts av olika deltagare inkluderar CASMO-4 (Finland och 
Tyskland), HELIOS (USA), SCALE 5.0 med TRITON/NEWT och TRITON/SAS2 
(USA) samt den då inte släppta versionen SCALE 5.1 med TRITON/KENO.  

I SCALE 5.1 har TRITON/NEWT förbättrats och TRITON/KENO ingår. Slutrapporten 
från Fas IID blir en viktig del i att undersöka möjligheterna med dessa nya möjligheter i 
SCALE 5.1. 

Det är intressant att notera att fortfarande 2006 så använder man i Finland 
tvärsnittsbibliotek för CASMO som saknar några av de efterfrågade 
fissionsprodukterna. Det har ingen betydelse för tillämpning av utbränningskreditering i 
praktiken.

6.4.5. Summering av intryck från studier av utbränningskreditering 

Detta arbete påbörjades för några år sedan men fram till senaste mötet i slutet av augusti 
2006 fanns endast en plan. Denna går ut på att koordinatörer och författare av tidigare 
slutrapporter skall skriva förslag till artiklar för publicering i Nuclear Science and 
Engineering. Jag har blivit tillfrågad om att bidra avseende vissa frågor men har inte 
prioriterat detta (jag är ganska kritisk till expertgruppens agerande i många frågor).  

Ett grundläggande problem är att expertgruppen dominerats av beräkningsintressen och 
inte av säkerhetsintresse. Den stora erfarenhet som finns från reaktordrift och analys av 
incidenter i reaktorer har inte utnyttjats. De nya beräkningsmetoder som nu kommer i 
SCALE 5.0 och senare har funnits sedan 1970-talet, kanske tidigare. Expertgruppen har 
stött bort användare av sådana metoder genom att ställa krav som inte klaras av dessa 
metoder men som inte är viktiga för utbränningskreditering. 

Det är enligt min mening underligt att man inte haft med beräkningar av verkligt bränsle 
med alla fissionsprodukter och aktinidnuklider. Huvudanledningen är att inte SCALE 
och andra program som används för utvärdering av kriticitetssäkerhet varit anpassade 
till detta. Trots det har man krävt mätningar av verkligt bränsle. Det skulle vara naturligt 
att försöka beräkna de parametrar som skall mätas för att få en rimlig grund för 
utvärdering av mätningarna. 

Arbetet skulle vara klart före december 2006 men en ny deadline har satts till 15 mars 
2007.
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6.5. Standarder avseende utbränningskreditering 

Deltagande i framtagning av standarder inom ANS och ISO har beskrivits ovan i avsnitt 
5.4 respektive 5.5. 

Tyska och spanska standarder verkar inte speciellt intressanta och några nya verkar inte 
ha tillkommit. 

6.6. Litteratur, möten och andra referenser 

Kartläggningen enligt ovan redovisar en mycket stor mängd litteratur som samlats in 
fram till utgången av 2005. Denna information upprepas inte här. 

Nya referenser för 2006 är av intresse. Det gäller föredrag vid PHYSOR 2006 
(publicerade i november 2006 [9]). De kommer att gås igenom under 2007. 

7. Källkonvergens vid bestämning av keff

OECD/NEA/NSC/WPNCS expertgrupp avseende källkonvergens har avslutat fas 1 och 
en slutrapport har publicerats under hösten 2006. Arbetet fortsätter med fas 2 som avser 
rådgivning avseende källkonvergens. Jag deltog aktivt i fas 1 och deltar också i fas 2. 
Detta beskrivs i separat forskningsrapport till SKI avseende OECD/NEA-deltagande. 

De metoder som tas fram för att automatiskt bedöma källkonvergens av keff har stora 
brister. Återigen kan detta belysas genom hänvisning till ekvation (2). Konvergens-
kriterier baseras oftast enbart på fissionsdensiteten i olika regioner. Det som är 
väsentligt är dock produkten av osäkerheten i fissionsdensitet u(keff,i) och känslighet 
keff/ keff,i i keff för förändring i denna densitet.

Det är egentligen ganska enkelt att inse de brister i bedömningar av konvergens som 
ofta görs. Om det är konvergens i keff som önskas så behöver källkonvergensen (källan 
är fissionsdensiteten) enbart anpassas till keff.

Om man är direkt intresserad av fissionsdensitet, neutronflöde eller annan parameter så 
kanske kraven på källkonvergens blir helt andra. Vid strålskärmsberäkningar kan det 
vara ett område med relativt lågt neutronflöde som dominerar intresset helt (läckage 
som kan skada människor). Det kan också vara placering av en detektor som bara 
fungerar för vissa låga nivåer av neutronflödet.

Samma beräkningsmetoder (typ MCNP) kan användas för alla dessa tillämpningar. 
Däremot bör alltså olika konvergenskriterier användas. Detta är inte klart för 
användarna, inte ens för programutvecklarna. OECD/NEA:s expertgrupp är dock på väg 
att ta tag i denna fråga. 
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8. Olycksberedskap och -insatser 

8.1. Simulering av kriticitetsolyckor 

Både OECD/NEA och ISO (se avsnitt 5.5 ovan) arbetar med denna fråga. 
OECD/NEA:s expertgrupp har avslutat fas 1 som avser preliminär utvärdering med 
metoder som är under utveckling. 

De preliminära resultaten är lovande men det finns många komplikationer. Den kanske 
mest intressanta metoden för simulering av kriticitetsförlopp har utvecklats i 
Storbritannien är FETCH och det finns inte med. 

8.2. Beredskap för och insatser vid kriticitetsolyckor 

Detta är en fråga som även berör andra myndigheter än SKI. Jag har enbart deltagit i 
begränsad utsträckning i ISO:s arbetsgrupp enligt 5.5 ovan. Gällande förslag skiljer sig 
inte mycket från standarden ANSI/ANS 8.23. 
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Bilaga A. ANS Annual Meeting 5-9 juni 2005 
En lista över föredrag med stark anknytning till kriticitetssäkerhet följer. Den 
underrubrik som anges ovanför varje föredrag eller serie av föredrag avser beteckningen 
på sessionen som föredraget ingår i. Det kan finnas kommentarer om session eller 
föredrag. Förutom de listade föredragen finns ett stort antal föredrag avseende 
beräkningsmetoder för simulering av reaktordrift (reaktorfysik), transportmetoder med 
mera) som är av intresse för många specialister på kriticitetssäkerhet.  

Data, Analysis, and Operations for Nuclear Criticality Safety-I 

[1] LoPo, the First Enriched Uranium Reactor, 
A. N. Ellis. Sid 575. Utvärdering av kritiskt experiment från 1944 med den 
första reaktorn med anrikat uran. 

[2] Critical Mass Experiment with Uranium, Rhenium, and Polyethylene, 
R. Sanchez et. al. Sid 578. Kritiskt experiment med rhenium som 
neutronabsorbator för redovisas. 

[3] Critical Mass Experiment with Niobium—1 wt.% Zirconium Fueled with 
Highly Enriched Uranium in Support of Project Prometheus, 
D. Loaiza et. al. Sid 580. Kritiska experiment med Nb/Zr rapporteras med 
rymdprogrammet som största intressent.

[4] Experimental Criticality Benchmarks for the SNAP 10A/2 Reactor Cores,
A. W. Krass, K. L. Goluoglu, R. G. Taylor. Sid 582. Utvärdering av kritiska 
experiment i SNAP-serien från 1960-talet. Avser främst rymdtillämpningar 
men är av allmänt värde. 

[5] A SCALE/MCNP Method for Spent Fuel Transportation Criticality 
Qualification 
T. M. Lloyd, J. E. Hopf, Sid 584. Presentationsmaterialet finns som 
papperskopia. Praktisk tillämpning av utbränningskreditering kräver beaktande 
av mycket stort antal olika sammansättningar (kan bli upp mot en million). Här 
visas ett sätt att förenkla problemet med SCALE/SAS2H och MCNP.  

Data, Analysis, and Operations for Nuclear Criticality Safety-II 

[6] Implementation of a Computer Data Acquisition System for Criticality Safety 
Assessment,
R. Claybourn et. al. Sid 589. Praktisk kontroll av kriticitetssäkerhet. 

[7] Use of Gadolinium as a Primary Criticality Control in Disposing Waste 
Containing Plutonium at SRS,
D. A. Eghbali, K. J. McCoid. Sid 591. Användning av gadolinium i lösningar 
som kontroll av kriticitetssäkerhet vid slutförvaring. 

[8] Criticality Concern with Fissionable Material Washout from Fuel Pin 
Breaches in the FFTF Sodium Removal System,
J. S. Lan et al. Sid 593. Läckage av fissilt material från bränslet har blivit ett 
potentiellt problem vid rengöring av bränsle från natrium.  

[9] Additional Applications of Fixed Neutron Absorbers,
H. Toffer, D. G. Erickson, S. F. Kessler. Sid 596. Exempel på tillämpning av 
standard ANS-8.21.
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[10] Unified Criticality Safety Design Framework for Future Fuel Reprocessing 
Systems,
H. Nakabayashi et. al. Sid 598. Kontroll kriticitetssäkerhet för olika varianter 
av upparbetning. 

[11] Classification of Administrative Controls that Support IROFS under 10 CFR 
§ 70 Subpart H,
R. L. Frost, S. K. Skiles. Sid 600. IROFS betyder “Items Relied On For 
Safety”. Det ingår i NRC:s licensieringskrav och liknande finns i Sverige under 
andra namn (exempelvis säkerhetsrelaterad utrustning).  

History of Nuclear Criticality Safety, sponsored by NCSD. 

Dessa föredrag avser numera nedlagda anläggningar för kritiska experiment. Vissa 
experimentanordningar från Los Alamos håller på att flyttas till Nevada och kommer att 
fortsätta drivas där. Det blir flera års uppehåll i planerade experimentserier. 

[12] History of the LLNL Criticality Safety Experiments in the Period of 1954–1963,
F, F. Kloverstrom. Sid 465.  

[13] An Experimenter’s Perspective on the History of the Hanford (Battelle) 
Critical Mass Laboratory, M. Durst. Sid 466. 

[14] History of Critical Experiments at Los Alamos National Laboratory,
T. P. McLaughlin. Sid 468.

[15] History of the Oak Ridge Critical Experiments Program,
J. T. Thomas, R. M. Westfall, C. M. Hopper. Sid 470.  

[16] History of the Rocky Flats Critical Mass Laboratory,
R. E. Rothe. Sid 472. En rapport om kritiska experiment vid Rocky Flats finns 
på webbsida “CSIRC” enligt avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.
Informationskanaler ovan. 

SCALE State-of-the-Art Analysis Tools 

[17] Overview of Advances in SCALE Development,
S. M. Bowman. Sid 747. Sammanfattning av nyheter i kommande versioner av 
SCALE. Både användare av SCALE och andra påverkas av denna utveckling. 

[18] Continuous-Energy Version of the SCALE Control Modules for Use with 
Continuous-Energy KENO V.a and KENO-VI,
D. F. Hollenbach, M. E. Dunn. Sid 749. Framtagning av versioner av KENO 
som använder tvärsnitt i kontinuerlig energiform på liknande sätt som görs i 
MCNP har pågått under flera år. Detta är en lägesrapport. 

[19] Recent Enhancements to the SCALE 5 Resonance Self-Shielding Methodology,
M. L. Williams, S. Goluoglu, L. M. Petrie. Sid 751. Kommande lösningar för 
att förbättra beräkningsnoggrannheten för oregelbundna gitter med mera. 

[20] Continuous-Energy Multidimensional SN Transport for Problem-Dependent 
Resonance Self-Shielding Calculations, Z. Zhong et. al. Sid 754.  
SCALE används numera för beräkningar av reaktor i drift, speciellt vid 
utbränningsberäkningar. Förbättrad beräkningsteknik avseende 
resonanstvärsnitt med beaktande av flerdimensionella aspekter ger märkbart 
bättre noggrannhet för BWR-bränsles övre del (hög void).
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[21] ENDF/B-VI Library Generation and Testing for the SCALE Code System,
M. E. Dunn et. al. Sid 758. En av svårigheterna med att ta fram KENO med 
stöd för tvärsnitt i ”kontinuerlig energi”-format är att ta fam sådana tvärsnitt. 
Det kommer att göras med AMPX vilket ger större oberoende från MCNP 
vilket är viktigt. 

[22] Advances in the TSUNAMI Sensitivity and Uncertainty Analysis Codes Beyond 
SCALE 5,
B. T. Rearden, M. L. Williams, J. E. Horwedel. Sid 760. Flera viktiga 
förbättringar och nyheter avseende känslighetsanalys kommer I SCALE 5.1. 
Bestämning av bias och osäkerheter är mycket viktiga nyheter.  

[23] Assessment of TRITON and PARCS for Full-Core MOX Fuel Calculations,
M. D. DeHart et. al. Sid 763. Nya möjligheter för att beräkna fysikaliska 
förlopp I komplicerade MOX-reaktorhärdar planeras. Kommer även andra 
bränsletyper tillgodo. 

[24] GeeWiz: Integrated User Interface for SCALE,
S. M. Bowman, J. E. Horwedel. Sid 767. Grafiska användargränssnitt och 
presentationer av resultat är mycket viktigt för att minska faran för 
missförstånd och för att öka kvaliteten på dokumentation av säkerheten. 
Utvecklingen av SCALE inkluderar sådana hjälpmedel. 

 Nuclear Criticality Safety Standards–Forum 

Denna session avseende ANS-8 (”ANS standards committee, subcommittee 8”) på 
torsdag förmiddagar är alltid intressant. Det finns många ANS standarder avseende 
kriticitetssäkerhet. Cirka en tredjedel av alla sålda ANS-standarder avser specifikt 
kriticitetssäkerhet. Det finns dessutom andra mer övergripande standarder som 
innehåller specifikationer avseende kriticitetssäkerhet. Innan läget för de standarder som 
ligger under ANS-8 presenteras brukar diverse frågor avseende standarder, inklusive 
ISO, tas upp. 

Följande arbetsgrupper inom ANS-8 (kriticitetssäkerhet) behandlades kort med status 
antingen underhåll (inte mycket pågående arbete), revision (arbete pågår) eller förslag 
(arbete pågår): 

a) ANS 8.1, Generic Criticality, A. S. Garcia, (Underhåll) 
b) ANS 8.3, Criticality Accident Alarm System, D. A. Reed, (Underhåll) 
c) ANS 8.5, Borosilicate-Glass Raschig Rings, J. Hicks, (Underhåll) 
d) ANS 8.6, In Situ Measurements, T. E. Valentine, (Underhåll) 
e) ANS 8.7, Storage of Fissile Materials, C. M. Hopper, (Underhåll) 
f) ANS 8.10, Shielded Facilities, H. D. Felsher, (Underhåll) 
g) ANS 8.12, Mixed Oxides, S. T. Huang, (Underhåll) 
h) ANS 8.14, Use of Soluble Neutron Absorbers, L. C. Berg, (Underhåll) 
i) ANS 8.15, Actinides, N. L. Pruvost, (Revision) 
j) ANS 8.17, Fuel Element Safety, B. O. Kidd, (Revision) 
k) ANS 8.19, Administrative Practices, R. W. Carson, (Revision) 
l) ANS 8.20, Training, R. D. Harris, (Underhåll) 
m) ANS 8.21, Use of Fixed neutron Absorbers, H. Toffer, (Underhåll) 
n) ANS 8.22, Moderators, J. S. Bullington, (Underhåll) 
o) ANS 8.23, Emergency Response, J. S. Baker, (Underhåll) 
p) Förslag ANS 8.24, Verification and Validation, R. D. Busch 
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q) Förslag ANS 8.25, Postings, G. F. Couture
r) Förslag ANS 8.26, NCSE Training, J. A. Morman  
s) Förslag ANS 8.27, Burnup Credit, D. Lancaster

Vid detta möte fanns inte så mycket nytt men ANS-8.17 som kanske är den enda 
standard som hänvisas till i Sverige hade reviderats sedan senaste mötet. Den är 
förbättrad men fortfarande ingen bra standard. 

De föreslagna ANS-8.24 och ANS-8.27 kan få stort genomslag. Jag deltar i ANS-8.27 
men det går trögt med arbetet trots två heldagsmöten varje år.  

Under denna session gjordes för ovanlighets skull två presentationer. De var av 
N. L. Pruvost och avsåg dels en ny rapport ”The Heritage and Usage of the Words 
Fissionable and Fissile in Criticality” (LA-UR-04-6514) och dels en diskussion av 
”Common Misinterpretations about Creation and Revision of ANS-8 Standards”.

Advanced Nuclear Energy Systems Research and Development–I 

[25] Explicit Modeling of Particle Fuel for the Very-High Temperature Gas-Cooled 
Reactor,
W. Ji et. al. Sid 236. Dubbel heterogenitet hos bränsle i MCNP-modeller. 

Proliferation, Transmutation, and Radiation Aspects of Recycle 
Options

[26] Transmutation of Transuranic Waste Recycled in Light Water Reactors,
K. S. Allen, E. P. Naessens. Sid 269. Jämförelse MCNP+MONTEBURNS med 
CASMO-3.

Spent Nuclear Fuel: Storage, Direct Disposal, and Recycle 

[27] Effects of the TRISO Particles Kernel Radius on the Burnup of a Thorium Fuel 
in the Gas Turbine-Modular Helium Reactor,
A. Talamo, W. Gudowski. Sid 317. Använder KTH:s program MCB, en 
vidareutveckling av MCNP för utbränningsberäkningar. 

Reactor Analysis Methods 

[28] CASMO-4 and Multigroup MCNP Comparisons for MOX Fuel Assemblies,
S. Palmtag, J. Rhodes III. Sid 508. Jämföresle av MCNP och CASMO-4. 

[29] Fine-Lattice Stochastic Modeling of Particle Fuels in an HTGR Unit Fuel 
Element,
N. Z. Cho, H. Yu. Sid 510. Olika modeller i MCNP5.  
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Qualification of Safety Analysis and Design Software Quality 
Assurance

[30] Software Validation of SCALE Pre- and Post-Processors,
T. M. Lloyd, B. Thomas. Sid 376. Avser koppling av SAS2H resultat till indata 
för MCNP. 

Computational Methods: General 

[31] Comparison of Monte Carlo and Deterministic Depletion Codes for LWR Fuel 
Cycle Analysis,
J. C. Davis, J. C. Lee. Sid 651. Jämförelse av MCNP och CASMO-3 för 
utbränningsberäkningar.

[32] Effect of Fuel Particles Distribution Model on PBR Cell Parameters,
G. Ilas, F. Rahnema, A. M. Ougouag. Sid 654. Avser MCNP. 

[33] Burnup Capability Added to MCNPX,
H. R. Trellue, G. W. McKinney, J. Durkee. Sid 660.  

Embedded Topical Meeting: Space Nuclear Conference 2005 

Underlagen för föredragen vid detta möte köptes på CD-ROM. Till skillnad mot 
sammanställningar av föredrag vid det stora ANS-mötet så var de skriftliga underlagen 
för detta specialmöte mer fullständiga. 

[34] Applications of SCALE 5 TSUNAMI for Critical Experiment Benchmark 
Design, Interpretation, and Estimation of Biases and Uncertainties for Space 
Power Reactor Designs and Safety Analyses,
C.M. Hopper et. al. Paper 1026. Sid 676-685. Tillämpningar av de nya 
metoderna i SCALE 5 är viktiga och intressanta. 

[35] Reactivity Characteristics of Soil Moderated Mixtures for Space Reactor 
Accidents,
L. Gratton. Paper 1066. Sid 686-693. Inverkan av naturliga material på faran 
för kriticitet är inte bara intressant för störtande satelliter utan även vid andra 
transporter. Se figur 6 nedan. 

DOE Nuclear Criticality Safety Program and “DSA Issues Workshop” 

Endast första delen av detta möte bevakades. Inte speciellt intressant denna gång. 
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Bilaga B.  ANS Winter Meeting, 13-17 november 2005 
En lista över föredrag med stark anknytning till kriticitetssäkerhet följer. Den 
underrubrik som anges ovanför varje föredrag eller serie av föredrag avser beteckningen 
på sessionen som föredraget ingår i. Det kan finnas kommentarer om session eller 
föredrag. Förutom de listade föredragen finns ett stort antal föredrag avseende 
beräkningsmetoder för simulering av reaktordrift (reaktorfysik), transportmetoder med 
mera) som är av intresse för många specialister på kriticitetssäkerhet.  

Criticality Safety Emergency Planning 

[36] Recent Evolution of the ANSI/ANS-8.23 Standard for Nuclear Criticality 
Accident Emergency Planning and Response, James S. Baker (LANL), sid 203. 
Standard. Olycksberedskap. 

[37] Managing Emergency Planning and Response for Criticality Accidents at CEA,
L. Reverdy, J. P. Rzepka, F. Barbry, V. Massé (CEA), sid 206. Pres: B. Verrey. 
Olycksberedskap.

[38] Recent Developments in Criticality Emergency Planning and Preparedness,
Neil Harris (British Nuclear Fuels), sid 208. 
Olycksberedskap.

[39] First Responders and Criticality Accidents,
Valerie L. Putman (INL), Douglas M. Minnema (DOE), sid 210. 
Olycksberedskap.

Realism in Nuclear Criticality Safety 

[40] Sources of Nuclear Criticality Safety Unrealism, 
Burton M. Rothleder (DOE), sid 225. 
Sannolikhetsbedömningar.  

[41] Benefits of Realistic Modelling in Criticality Assessment of Plutonium 
Contaminated Material,
Tristan Thomas (British Nucl Grp Sellafield Limited), sid 228. 
Sannolikhetsbedömningar. 

[42] Reflected Realism,
Nicholas W. Brown, Robert S. Maurer, Derek J. Slagle (Nucl Fuel Svc),
sid 230 
Sannolikhetsbedömningar. 

[43] Criticality Safety and Disposal of Drummed Waste of Unknown Fissile 
Contents,
Georgina Willock (British Nucl Grp Sellafield Limited), sid 233. 
Sannolikhetsbedömningar. 

Data, Analysis, and Operations for Nuclear Criticality Safety - I 

[44] Accounting for Precipitation in Tanks with Concentration Control,
Robert L. Frost (Nucl Safety Assoc), Harry W. Webb (Nucl Fuel Svc), sid 239. 
Missöden. Praktiska metoder. 



 35   

[45] Accounting for Phase Separation in Tanks with Concentration Control,
Robert L. Frost (Nucl Safety Assoc), sid 241. 
Missöden. Praktiska metoder. 

[46] Personal Annunciation Device (PAD)—A Wireless Technology for CAAS 
Compensatory Notification,
Peter L. Angelo (Y-12 Natl Security Complex), sid 243. 
Olycksberedskap.

[47] A New Shipping Container Design to Ship HEU Parts from TA-18 to DAF,
Debdas Biswas (Washington SMS), Paul Blanton (SRNL), sid 246. 
Tillämpning. 

[48] Evaluation of Criticality Safety Reference Values—First Iteration,
Dennis Mennerdahl (E M Sys), sid 248. 
Referensvärden. Verifiering och validering. Sensitivitetsanalys.

[49] Decontamination of Process Gloveboxes During D & D,  
D. G. Erickson (Fluor Government Grp), sid 251. 
Tillämpning.

Data, Analysis, and Operations for Nuclear Criticality Safety - II 

[50] A Validation of XSDRN Using Selected OECD U-235 Benchmark Experiments,
F. Edward Kendall (NNSA Y-12 SO), Robert H. Smith, Ronald E. Peve,  
sid 255 
Validation. SCALE. 

[51] Determination of Consistent Benchmarks Used for Nuclear Criticality Safety 
Analysis Applications, 
J. J. Wagschal (Hebrew Univ of Jerusalem), C. M. Hopper (ORNL), sid 257. 
Sensitivitetsberäkningar. Validation. SCALE. 

[52] Critical Mass Experiments with Uranium and Polyethylene,
Rene Sanchez, David Loaiza, Robert Kimpland (LANL), sid 260. 
Kritiska experiment.

[53] Using the SCALE 5 TSUNAMI-3D Sequence in Critical Experiment Design,
Donald E. Mueller (ORNL), Gary A. Harms (SNL) , sid 263. 
Sensitivitetsberäkningar. SCALE. Kritiska experiment. 

[54] ENDF/B Cross-Section Evolution for Criticality Safety Burnup Credit 
Applications,
Douglas G. Bowen (LANL), sid 267. 
Utbränningskreditering.

[55] Comparison of Subcritical Measurements from SILENE with Calculated 
Results,
B. Verrey, B. Méchitoua, P. Humbert, S. Combacon (CEA), sid 270. 
Underkritiska experiment. 

[56] Bounding Domains for Validation of Criticality Safety Calculations,
Burton M. Rothleder (DOE), sid 272. 
Validation.

[57] Demonstration of Benchmark Adequacy for CSAS26 for the US MOX Fuel 
Fabrication Facility,
Robert G. Foster, James J. Bazley (DCS), sid 276. 
Validation.
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Nuclear Criticality Safety Standards–Forum 

Följande arbetsgrupper inom ANS-8  behandlades kort med status antingen underhåll 
(inte mycket pågående arbete), revision (arbete pågår) eller förslag (arbete pågår). 

t) ANS 8.1, Generic Criticality, A. S. Garcia, (Underhåll) 
u) ANS 8.3, Criticality Accident Alarm System, D. A. Reed, (Underhåll) 
v) ANS 8.5, Borosilicate-Glass Raschig Rings, J. Hicks, (Underhåll) 
w) ANS 8.6, In Situ Measurements, T. E. Valentine, (Underhåll) 
x) ANS 8.7, Storage of Fissile Materials, C. M. Hopper, (Underhåll) 
y) ANS 8.10, Shielded Facilities, H. D. Felsher, (Underhåll) 
z) ANS 8.12, Mixed Oxides, S. T. Huang, (Underhåll) 
aa) ANS 8.14, Use of Soluble Neutron Absorbers, L. C. Berg, (Underhåll) 
bb) ANS 8.15, Actinides, N. L. Pruvost, (Revision) 
ö) ANS 8.17, Fuel Element Safety, B. O. Kidd, (Underhåll - Ändring) 
dd) ANS 8.19, Administrative Practices, R. W. Carson, (Underhåll - Ändring) 
ee) ANS 8.20, Training, R. D. Harris, (Underhåll) 
ff) ANS 8.21, Use of Fixed neutron Absorbers, H. Toffer, (Underhåll) 
dd) ANS 8.22, Moderators, J. S. Bullington, (Underhåll) 
hh) ANS 8.23, Emergency Response, J. S. Baker, (Underhåll) 
ff) Förslag ANS 8.24, Verification and Validation, R. D. Busch 
gg) Förslag ANS 8.25, Postings, G. F. Couture
hh) Förslag ANS 8.26, NCSE Training, J. A. Morman  
ii) Förslag ANS 8.27, Burnup Credit, D. Lancaster

Reactor Physics: General—II 

[58] Benchmark Sensitivity Analysis for the Np-237 and HEU Fast System Reflected 
by Polyethylene,
David Loaiza, Rene Sanchez, David Hayes (LANL), Sid 367. 
Kritiskt experiment.  

[59] Comparison of ENDF/B-VI and Initial ENDF/B-VII Results for the MCNPTM

Criticality Validation Suite,
Russell D. Mosteller (LANL), sid 369. 
Validation. MCNP5. 

[60] Code-to-Code Benchmark of Coolant Void Reactivity (CVR) in the ACR-700 
Reactor,
Kevin T. Clarno, Mark L. Williams, Jess C. Gehin (ORNL), Chris Cotton, 
Deokjung Lee, Tom Downar (Purdue Univ) sid 372. 
SCALE och andra metoder. 

Advances in Reactor Physics Analysis and Design of High-
Temperature Reactors - II 

[61] Modeling Doubly Heterogeneous Systems in SCALE,
Sedat Goluoglu, M. L. Williams (ORNL), sid 963. 
SCALE 5. Validation. 
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Advances in Reactor Physics Analysis and Design of High-
Temperature Reactors – III 

[62] Design and Modeling of HTGFR Using ORNL Low Density Graphite Foam,
E. Burgett, D. Blaylock, R. A. Karam, N. E. Hertel (Georgia Tech), sid 985. 
SCALE.



 38   

Bilaga C. ANS Annual Meeting, 4-9 juni 2006 
En lista över föredrag med stark anknytning till kriticitetssäkerhet följer. Den 
underrubrik som anges ovanför varje föredrag eller serie av föredrag avser beteckningen 
på sessionen som föredraget ingår i. Det kan finnas kommentarer om session eller 
föredrag. Förutom de listade föredragen finns ett stort antal föredrag avseende 
beräkningsmetoder för simulering av reaktordrift (reaktorfysik), transportmetoder med 
mera) som är av intresse för många specialister på kriticitetssäkerhet.  

Evaluation of Recent Transmutation Scenarios for 
Partitioning/Transmutation of Actinides and 
Heat-Generating Fission Products 

Sid 87-98, Inga specifika föredrag har valt ut nu. Kriticitetssäkerhet innebär förutseende 
av framtida scenario. Kriterier och bestämmelser måste tas fram i god tid innan 
projekten påbörjas. Transmutation är en möjlig orsak till att nya typer av klyvbart 
material blir aktuella i betydande kvantiteter.  

Intresseområde: Klyvbara material.  

Nuclear Criticality Safety Related to TA-18 Relocation 

Lägesrapport avseende flyttning av anordningar för kritiska experiment från Los 
Alamos till Nevadaöknen. Denna flyttning är en mycket stor fråga i USA. 

[63] Disassembly of the Godiva Critical Assembly Machine  
Joetta M. Goda (LANL), sid123

[64] Criticality Safety for Godiva Pre-Disassembly Operations
John A. Miller, James S. Baker (LANL), sid 125

[65] Criticality Safety Above a Multiplication of 20 (The Godiva Disassembly)
John A. Miller, James S. Baker (LANL), sid 127 

Data, Analysis and Operations for Nuclear Criticality Safety.

[66] Criticality Potential of Waste Packages Containing DOE SNF Affected by 
Igneous Intrusion, Darby S. Kimball (Bechtel Natl), Charlotta E. Sanders 
(Bechtel SAIC), sid 145 

[67] HTC Experimental Programme,
F. Fernex, E. Letang (IRSN), P. Fouillaud (CEA), J. F. Thro 
(AREVA/COGEMA) Sid 147

[68] Calculation of Critical Experiments Involving U(37)O2F2 Solution
K. L. Goluoglu, A. W. Krass (ORNL)  sid 150

[69] CSLEPs and Quick Screens: Answers to Expedited Processing of Legacy 
Criticality Safety Limits and Evaluations,
David G. Erickson, Hans Toffer (Fluor Hanford), Robert E. Wilson (DOE) 
sid 152 
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[70] Comparison Between GEMER and KENO V.a on Heterogeneous System 
Simulation,
Qi Ao, Lon E. Paulson (GNF), sid 154 

Integrating New Technology and Innovation Within Nuclear 
Criticality Safety

[71] The Application of Recent Developments in Distributed Parametric Searches 
for Criticality Assessment Using the CodeMore Program,
Paul Hulse, David Dewar (British Nucl Grp) sid 171 

[72] Economic Impact of Criticality Safety Innovation at GNF-A,
Lon E. Paulson (GNF)  sid 173 

Tutorial on the Proposed ANSI/ANS 8.24 Standard: Validation of 
Neutron Transport Methods for Nuclear Criticality Safety 
Calculations

Mycket intressant med mycket discussion. Jag har ett utkast till standarden och kunde 
därför följa presentationerna lättare. Eftersom inte standarden är klar ville man inte 
lämna något skriftligt bidrag till Transactions eller till deltagarna i mötet. 

Nuclear Criticality Safety Standards - Forum 

Transaction innehåller bara rubriken för denna session som är med vid varje möte. En 
lägesrapport för varje existerande och föreslagen standard presenteras. Frågor ställs och 
besvaras. Även arbete inom ISO presenteras. 

Agendan för sessionen kan ses i föregående lista över presentationer (ANS Winter 
Meeting 2005). 

Transport and Storage of Commercial Spent Nuclear Fuel 

[73] New Methods for Applying Fuel Depletion Code Bias in Burnup-Credit 
Criticality Analyses. J. E. Hopf, Sid 307, Hamnade för sig i egen session. 

Reactor Physics: General 

[74] Analysis of the Unmoderated Zeus Critical Experiment.
R. D. Mosteller, P. J. Jaegers, Sid 375-377, 
Mycket intressant eftersom man antyder att gamla tvärsnitt för koppar är 
mycket bättre än de mest moderna. Fler experiment med koppar, typ FR0 i 
Studsvik kan därmed göra nytta för att klargöra detta. Vid denna tid var inte jag 
själv eller andra vid mötet medvetna om experimenten vid FR0. 
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[75] Analysis of Decay Heat Measurements for BWR Fuel Assemblies.
G. Ilas, I. C. Gauld, Sid. 385-387. 
Mycket intressant. Dels är analysen baserad på mätningar vid CLAB och dels 
är den gjord med SCALE 5 och dess TRITON-sekvens.

Student/Professional Collaborations in Reactor Physics 

[76] Benchmark Analysis for a 2x2 Array Highly Enriched Uranium (HEU) and 
Iron Critical Experiments. D. Gehman, D. Louiza, Sid 467-468. 

[77] Coarse-Mesh Finite-Difference Acceleration in the NEWT Generalized-
Geometry Lattice Physics Package. Z. Zhong, M. D. DeHart, Sid 471-472. 

[78] Parallellization of the SCALE Continuous-Energy Resonance Processing 
Module GEMINEWTRN. Z. Zhong et al. Sid 473-475. 

[79] University of Cincinnati and Westinghouse Collaboration: PHOENIX-4 Lattice 
Physics Studies. C. Yin et al., Sid 483-485. 
Jämförelse med MCNP5 inklusive utbränningsberäkningar.
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Bilaga D.ANS Winter Meeting, 12-16 november 2006 
En lista över föredrag med stark anknytning till kriticitetssäkerhet följer. Den 
underrubrik som anges ovanför varje föredrag eller serie av föredrag avser beteckningen 
på sessionen som föredraget ingår i. Det kan finnas kommentarer om session eller 
föredrag. Förutom de listade föredragen finns ett stort antal föredrag avseende 
beräkningsmetoder för simulering av reaktordrift (reaktorfysik), transportmetoder med 
mera) som är av intresse för många specialister på kriticitetssäkerhet.  

Nuclear Nonproliferation and International Safeguards Measurement 
Technologies—II

[80] Nuclear Forensics: Characterization of Plutonium Isotopes by Reactor 
Modelling. A.M. LaFleur et al., sid 68.
Visar plutoniumsammansättningar i olika bränsletyper efter bestrålning. Enkla 
beräkningar ligger bakom men de är av intresse som referens.  

Comparison of Actinide Transmutation in Fast and Thermal Spectrum 
Reactors and Optimized Combinations 

[81] Comparative Evaluation of TRU Actinide Transmutation in Fast and Thermal 
Burner Reactors, E. D. Collins, J. P. Renier, sid 224.  
Exempel på olika sammansättningar av fissilt material i framtiden. 

Emergency Preparedness and Response 

[82] Inverse Depletion/Decay Analysis Using the SCALE Code System,
C. F. Weber, B. L. Broadhead, sid 248.  
Intressant utveckling av SCALE för bestämning av bränslets 
bestrålningshistoria utgående från resultat av kemisk analys.  

Data, Analysis and Operations for Nuclear Criticality Safety – I 

[83] Ten Years of Fast Reactor Spent Fuel Processing: Criticality Safety,
Chad Pope, Eric Papaioannou (INL), sid 267 

[84] Survey of Operating Parameters for Use in Burnup Credit Calculations, 
Susan N. Williams (ORISE), Donald E. Mueller (ORNL), sid 269 
Tar upp parametervariationer i bränslets bestrålningshistorik. 

[85] Criticality Analysis of Storage Racks in a PWR Spent Fuel Pool, 
Vefa N. Kucukboyaci, Michael G. Anness (Westinghouse), sid 274 

[86] Recent Developments with Slow Fissile Liquor Leak Criticality Hazards in 
Reprocessing Plants,
Susanna Farnell, David McCrindle (British Nucl Grp), sid 277 
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[87] Postclosure Near Field Criticality Potential of Waste Packages Containing 
Commercial SNF,
Charlotta E. Sanders, Susan L. LeStrange (Bechtel SAIC), 279 

[88] Activity Towards Practical Application of Uranium-Dioxide Fuel Enriched to 
Greater than 5 wt% for Light Water Reactors, 
Ishi Mitsuhashi, Masahiko Kuroki (Toshiba), Shinya Kosaka (Tepco Systems 
Corp), Yoshinori Miyoshi (JAEA), Seiji Shiroya (Kyoto Univ), sid 281 
Tar upp bränsle med anrikning över 5 vikt-% 235U. En kurva som visades (inte 
i Transactions) gav optimal utbränning för BWR-bränsle med avseende på keff
vid cirka 20 GWd/tU med anrikningen 6,1 vikt-% 235U.

[89] Nuclear Criticality Safety Aspects of “Specified”-Uranium Fuel Cycle 
Facilities, 
H. Okuno, K. Suyama (JAEA), S. Takahashi (Nucl Fuel Industries), S. 
Watanabe (Toshiba), K. Tonoike, Y. Miyoshi (JAEA), sid 283 
Tar också upp högre anrikning i LWR-bränsle. Handböcker och referensvärden 
tas upp. En reviderad version delades ut men jag har inte sett någon skillnad. 

Data, Analysis and Operations for Nuclear Criticality Safety – II 

[90] New Capabilities to Calculate Volumes of SCALE/KENO-VI Geometry Models, 
J. E. Horwedel, S. M. Bowman, D. F. Hollenbach (ORNL), sid 287 
Nya möjligheter i SCALE gör att volymer av geometri för KENO-VI kan 
beräknas automatiskt. Det är viktigt för dokumentation och kontroll. 

[91] Processing of ENDF0B-VII Covariance Data for Use with 
Sensitivity/Uncertainty Analysis,  
D. Wiarda, M. E. Dunn, N. M. Larson, L. C. Leal (ORNL), sid 290 

[92] Multigroup Cross Section and Cross Section Covariance Data Visualization 
with Javapeño,A. M. Fleckenstein (ORISE), B. T. Rearden (ORNL), sid 292 
Beskrivning av en ny möjlighet i SCALE 5.1 som gör att man kan visa 
nukleära data i olika former, även skapa funktioner av sådana data. 

[93] Advances in the KENO-VI Geometry Package,  
D. F. Hollenbach, L. M. Petrie, S. M. Bowman (ORNL), sid 296 

[94] Early Integration of Criticality Safety into Fissile Processing Facility Design, 
Barbara Krögfuss (BWXT Y-12), sid 299 

[95] Critical Mass of 235U Systems with Varied Moderator and Reflector 
Materials, 
Steven Felipe Saavedra, Robert Douglas Busch (Univ of New Mexico), sid 301 
Beräkningar av uran med 20 vikt% 235U med moderation av vatten eller 
polyeten samt olika reflektion. Bra som referens. 

Burnup/Depletion Modeling: Capabilities and Results

Denna session låg parallellt med annan och jag missade därför föredragen. Intressant 
men inget speciellt noterades vid snabb genomgång. 

[96] Current Methods of Depletion Analysis, Michael L. Fensin (LANL/Univ of 
Florida), Samim Anghaie (Univ of Florida), sid 305 
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[97] Burn-Up Modelling Capabilities in ALEPH,
Wim Haeck, Bernard Verboomen (SCK/CEN), sid 308 

[98] A New Source Initialization Capability for the SCALE Burnup Credit 
Sequence, Michael T. Wenner (Univ of Florida), John C. Wagner, Lester M. 
Petrie (ORNL), sid 310 

[99] Implementation and Verification of AMALGAMATE, An Interfacing Tool for 
TORTSQ and ORIGEN-S,  
J. J. Klingensmith, Y. Y. Azmy (Penn State), I. C. Gauld (ORNL), sid 312 

[100] Modification of Monteburns to Maintain Criticality Throughout the Burnup 
Cycle, Holly R. Trellue (LANL), sid 315 

[101] Incorporation of a Predictor-Corrector Methodology and 1-Group Reaction 
Rate Reporting Scheme for the MCNPX Depletion Capability,
Michael L. Fensin (LANL/Univ of Florida), John S. Hendricks, Holly Trellue 
(LANL), Samim Anghie (Univ of Florida), sid 317 

Use of Hand Calculations in Nuclear Criticality Safety Analyses

Transactions innehåller inte någon information om metoderna. I stället refererade man 
till ett dokument som snart skulle publiceras på internet. Det blev klart strax efter mötet 
[49].

Emerging Topics in Nuclear Installation Safety Technology 

[102] MOX Project Safety Analysis—Demonstration of the Non-Aqueous 
Polymerization of Plutonium~IV!, Patricia Paviet-Hartmann (AREVA), G. 
Scott Barney (DCS), Gerald Senentz (AREVA), sid 363 
Oväntade plutoniumföreningar kan vara viktiga vid bedömning av 
transportsäkerhet. 

Nuclear Criticality Safety Standards

Transaction innehåller bara rubriken för denna session som är med vid varje möte. En 
typisk agenda visas i bilaga B. En lägesrapport för varje existerande och föreslagen 
standard presenteras. Frågor ställs och besvaras. Även arbete inom ISO presenteras. 

Validation: How Much is Enough? 

[103] Recent Validation Experience at BWXT, Larry L. Wetzel, Linda Farrell 
(BWXT), sid 377 
Beskrivning av metoder använda vid BWXT och speciellt Non-Parametric 
methods (NPM). Behöver följas upp. Se även avsnitt 3 i huvudrapport. 

[104] Where Does Validation Fit in Today’s NCS World?,
Larry L. Wetzel (BWXT), sid. 379 

[105] A Criticality Code Validation Exercise for a LEU Lattice, 
Bradley T. Rearden (ORNL), sid. 381 
Beskriver bestämning av bias och osäkerheter genom validering och 
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användning av känslighetsanalys med TSUNAMI från SCALE 5. Den 
automatiska statistiska behandlingen hittar ett antal benchmarks med uran och 
anrikning av 2.35 vikt-% 235U. Detta verkar farligt; troligen är alla dessa 
benchmarks baserade på samma experimentserie. Troligen är det bara ett enda 
experiment (tre stavknippen med vatten och annat emellan) som upprepats med 
obetydliga variationer. 

Research Reactor Modeling 

Sid 405-422. Några av dessa föredrag är intressanta eftersom man simulerar drift av 
forskningsreaktor med MCNP. 

Computational Resources for Radiation Protection and Shielding 

Sid 659-680. Två sessioner som främst beskriver Monte Carlo program. Många av 
dessa används även för kriticitetssäkerhet. Det gäller bland annat MVP (JAEA), SCALE 
(ORNL), MCNP5 (LANL) 

Reactor Analysis Methods 

Innehåller flera föredrag som beskriver grunder för metoder i SCALE 5 och annat som 
berör kriticitetssäkerhet. 

[106] Automatic Differentiation to Couple SCALE Modules Using GRESS 90—Part 
I: Methodology, James E. Horwedel (ORNL), sid 699 

[107] Automatic Differentiation to Couple SCALE Modules Using GRESS 90—Part 
II: Application, Bradley T. Rearden, James E. Horwedel (ORNL), sid 702 

[108] LWR Cross Section Libraries for ORIGEN-ARP in SCALE 5.1,
Germina Ilas, Ian C. Gauld, Vince Jodoin (ORNL), sid 706 

[109] COMET Solution in a Highly Heterogeneous Boiling Water Reactor 
Benchmark Problem,
Benoit Forget, Farzad Rahnema (Georgia Tech), sid 709 

[110] Application of the Krylov Subspace Method to Burnup Calculation for Lattice 
Physics Code, 

[111] Akio Yamamoto (Nagoya Univ), Masahiro Tatsumi (Nucl Fuel Industries), 
Naoki Sugimura (Nuclear Eng), sid 713 

[112] DORT-TD/THERMIX: A Time-Dependent Neutron Transport Theory Code 
Coupled with Thermal Hydraulics and Its Applications for the PBMR 268 MW 
Design, Bismark Tyobeka (Penn State), Andreas Pautz (Erlangen), Kostadin 
Ivanov (Penn State), sid 715 

[113] Comparison of Monte Carlo Simulation Models for Randomly Distributed 
Particle Fuels in VHTR Fuel Elements,
Hui Yu, Nam Zin Cho (KAIST), sid 719 
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Reactor Physics Design, Validation, and Operating Experience 

[114] Simulation of ZPR-6 Assembly with MCNP5.
A. Varuttamaseni, J .C. Lee, sid 734, 
Detta föredrag har blivit extra intressant genom det nyuppväckta intresset för 
utvärdering av experiment vid den snabba reaktorn FR0 i Studsvik under 1960-
talet. Uppbyggnaden av bränsle och mycket annat är liknande. Det finns dock 
antagligen inte lika detaljerad information om laddning av FR0. 

Mathematical Modeling: General 

[115] Extension of the Autoregressive method for Autocorrelation Estimation of 
Monte Carlo Fission Sources. B. Nease, T. Ueki, sid 741. 
Viktigt för diskussioner om källkonvergens vid Monte Carlo-beräkningar av 
keff. Att gå in på detaljerade studier av detta ligger utanför mina avsikter. 
Däremot är det viktigt att känna till det.  

Reactor Physics: General

[116] Monte Carlo Evaluation of Deep-Burn of TRU in HTGR,
Y. Kim, sid 772-773, 
Sammansättningen av bränslet efter bestrålning är mycket intressant. I 
samband med pågående granskning av förpackning för BWR-bränsle av typ 
MOX (avsett bland annat för Oskarshamn 3) så har en fråga om rimliga 
plutoniumsammansättningar kommit upp. Den sammansättning som 
presenteras i denna abstract skulle ge kriticitetssäkerhetsproblem. Det gäller 
speciellt om 241Pu får klinga av kraftigt innan upparbetning. 

[117] ENDF/B-VII -2, ENDF/B-VI and JENDL-3.3 Results for Unreflected 
Plutonium Solutions and MOX Lattices, R. D. Mosteller, sid 778-780.
Bra referens för att bekräfta egen validering där de senaste versionerna av 
dessa tvärsnittsbibliotek finns för MCNP5. 
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Bilaga E.ANS NCSD Topical Meeting, september 2005 

Session 1 - Introduktion 

Dessa föredrag finns inte i skriftlig form. Länkar finns till videopresentation som 
fortfarande kunde ses med programmet Real Player i början av mars 2007. 

[118] TVA Projections for Future Nuclear Power Generation,
J. A. Bailey. Enda kända källan är länken: rtsp://160.36.178.12:554/12864.rm 

[119] International Activities Specific for NCS. C. Nordborg.
Förutom OECD/NEA beskrevs arbete inom IAEA och ISO. 
Enda kända källan är länken: rtsp://160.36.178.12:554/12907.rm 

[120] An Overview of NASA’s Prometheus Project, Matt Forsbacka 
Enda kända källan är länken: rtsp://160.36.178.12:554/12908.rm 

Session II – Utbränningskreditering  

[121] The REBUS-PWR Experimental Programme for Burn-Up Credit,  
P. D’hondt, P. Baeten, L. Sannen, B. Lance, D. Marloye, J. Basselier 
Reaktivitetsmätningar i kritisk reaktor. 

[122] Burnup Credit For the GA-4 Cask Using 2005 Methodologies, 
D. Lancaster, A. Zimmer, J. Razvi 
Tillämpning av utbränningskreditering för transportbehållare. 

[123] Methods for Validation of Burnup Credit Calculations
A. H. Wells, D. A. Thomas,  
Validering avseende utbränningskreditering.

[124] Sensitivity Coefficient Generation for a Burnup Credit Cask Model Using 
TSUNAMI-3D,
D. E. Mueller, B. T. Rearden, 
Sensitivitetsanalys avseende utbränningskreditering för transportbehållare. 

Session III – Internationella bidrag 

[125] CRISTAL V1: Criticality Package for Burnup Credit Calculations,
J.-M. Gomit, E. Létang, C. Fedon-Magnaud, C. Diop, J.-P. Grouiller,  
Ny version av CRISTAL och dess betydelse för utbränningskreditering. 

[126] Criticality Assesment For PWR with a Mistake on The Fuel Reloading 
Sequence,
I. Ortiz de Echevarria Diez, C. Lavarenne, C. Manuel,  
Felladdning av reaktorn Dampierre i Frankrike. 

[127] Development of the Criticality Aspects of the IAEA Transport Regulations, 
J. Stewart, D. Mennerdahl, C. Lavarenne, V. Rouyer, C. Parks, 
Framtagning av nya kriterier för säkerhet under transport. 

[128] The Criticality-Safety During Transport of Materials Containing Low 
Concentrations of Solid Fissile Material,
L. Jutier, C. Lavarenne,
Framtagning av nya kriterier för säkerhet under transport, speciellt undantag. 
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Session IV – Kontroll och verifikation av fissilt material 

[129] Implementation of Independent Verification for General Batching Operations,
R. H. Bahney III, K. D. Kimball,  
Praktisk kontroll av mängdbegränsningar för stora behållare. 

[130] 233U Disposition, Medical Isotope Production and Building 3019 Complex 
Shutdown
T. R. Butz, L. L. Gilpin, D. G. Mosby, R. G. Taylor, 
Praktiskt arbete med att skapa ny, långsiktigt säker förvaring. 

[131] De-Inventory: The Criticality Safety Endgame, 
C. A. Rogers,  
Nedläggning av en anläggning är inte klar förrän allt fissilt material är borta. 

[132] Criticality Safety Support to a Project Addressing SNM Legacy Items at LLNL 
J. S. Pearson, J. G. Burch, K. E. Dodson, S. T. Huang 
Praktiskt arbete med att bestämma specifikationer för ”gammalt” fissilt 
material. 

[133] Criticality Safety Control of Legacy Fuel Found at 105-KW Fuel Storage 
Basin,
M. A. Jensen,
Nedläggning av anläggningar. Det verkliga innehållet helt annat än förväntat.

Session V – Olycksberedskap, referensvärden 

[134] Status and State of the Art of Evaluation Method in Japan, 
Y. Naito, T. Ishituka, H. Ninokata 
Bestämning av referensvärden. Verifiering och validering. 

[135] Speed of Response of Some Criticality Detectors,
J. McMahan 
Olycksberedskap.

[136] CAAS Coverage for a New Storage Facility at the Y-12 National Security 
Complex
P. L. Angelo, J. J. Lichtenwalter, F. J. Sweeney, M. W. Roberts, D. A. 
Tollefson 
Olycksberedskap.

[137] New Experiments Performed with SILENE for Criticality Accidents Studies 
F. Barbry, P. Fouillaud, B. Verrey, L. Reverdy  
Olycksberedskap med stöd av överkritiska experiment. 

Session VI – Utbildning 

[138] Criticality Safety Training at Fluor Hanford, 
D. G. Erickson, Dr. H. Toffer, Fluor Hanford 
Utbildning och uppföljning.

[139] Sandia National Laboratories’ Tailored Approach for Training & 
Qualification of Nuclear Criticality Safety Engineer Personnel,
R. A. Knief, N. F. Schwers, D. J. Dorsey & M. W. Gregson,  
Utbildning.
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[140] Hand Calculational Methods for Criticality Safety - A Primer 
D. G. Bowen,R. D. Busch, 
Handberäkningsmetoder och deras användningsområden.

[141] A CEA Guide in Progress for Criticality Accident Studies 
V. Masse, F. Barbry, P. Fouillaud, L. Reverdy 
Utbildning avseende olycksberedskap (kriticitet) 

[142] Hanford Nuclear Criticality Safety Program Database 
D. G. Erickson, Dr. H. Toffer 
Databas med litteraturreferenser. En del med länkar till tillgängliga document.

Session VII – Posters 

Tillämpningar 

[143] Continuous Subcriticality Monitoring During Criticality Accident 
Y. Shimazu, W. Naing, M. Tsuji, 
Olycksberedskap. Mätningar av underkriticitet.

[144] Integration of Criticality Alarm System at a Fuel Fabrication Facility 
Mike Longinov,
Olycksberedskap. Praktiska erfarenheter avseende kriticitetslarm. 
Enda presentation där Power-Point-underlag finns. 

[145] Nuclear Criticality Safety Analysis for the Traveller PWR Fuel Shipping 
Package
P. J. Vescovi, N. A. Kent, C. A. Casado 
Tillämpning. Transportbehållare för nytt PWR-bränsle. 

[146] Postulated Dose from a Criticality Accident: Comparison of Canadian and 
U.S. Requirements and Analysis Methodology
R. L. Frost, R. J. Winiarski, C. Henkel,  
Olycksberedskap.

[147] Radiation Tolerance Assessment of CIDAS® MkX Criticality Incident 
Detection & Alarm System
S. J. A. Bellamy, A. Cooper,  
Olycksberedskap.

[148] An ANSI/ANS 8.3 Minimum Accident of Concern for a New Storage Facility at 
the Y-12 NSC
P. L. Angelo, F. J. Sweeney 
Olycksberedskap. Tillämpning av standard.

[149] Updated Evaluationof Burnup Credit for Accommodating PWR Spent Nuclear 
Fuel in High-Capacity Cask Designs
J. C. Wagner, D. E. Mueller 
Utbränningskreditering. Kriterier för transportbehållare. 

[150] The Criticality Safety Inspection Process at the U.S. Nuclear Regulatory 
Commission
D. C. Morey, M. A. Galloway 
Myndighetsinspektion av verksamheten.  

[151] Interim Staff Guidance 3 Nuclear Criticality Safety Performance Requirements 
and Double Contingency Principle
Dr. C. S. Tripp and D. C. Morey 
Kriterier för säkerhet. 
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Validation

[152] Comparison of Uranyl Nitrate Solution Modeling Methods,
S. E. Parkey, K. R. Elam, C. F. Weber 
Referensvärden, verifiering. Metoder för densitetsbestämning i lösningar.

[153] Neutronic Reflector Classifications for Moderated and Unmoderated Fissile 
Media
E. Gagnier, N. Vedrenne, P. Giroud, E. Koczanski, A. Fournier, D. Mijuin,  
Referensvärden. Inverkan av olika material som neutronreflektorer.  

[154] New CRISTAL Standards Applicability for the French Framatome-ANP 
Uranium Fuel Fabrication Plant
M. Doucet, L. Durand Terrasson, J. Mouton 
Referensvärden. Beräkningar avseende bränslefabrik. 

[155] Difference Between Hexagonal Prismatic and Cylindrical Cell for Infinite 
Array Calculation 
M. Prigniau, E. Gagnier, D. Mijiun, J. Miss 
Verifiering av att olika geometrimodeller ger korrekta fysikaliska resultat.

[156] The Importance of Today and Now for Performing Benchmark Evaluations 
A. N. Ellis 
Kritiska experiment, benchmarks, svårigheter att dokumentera gamla 
experiment.

[157] Application of Validation Methodologies for a Generic Validation Problem, 
S. Goluoglu, C. M. Hopper
Bestämning av fel och osäkerheter. Validering. Sensitivitetsmätningar,

Utbildning

[158] Productivity Tools for NCS Engineers at BWXT-NPD 
L.- L. Wetzel 
Utbildning och underhåll. Databas med rapporter i PDF-format. 

[159] ARH-600 A Computerized Criticality Safety Handbook 
D. G. Erickson, Dr. H. Toffer, 
Referensvärden. Uppdatering av gammal handbook. 

[160] GNF-A’s Criticality Safety Engineer Training and Qualification Program 
M. J. Dodds
Utbildning.

[161] Nuclear Criticality Safety Education and Training: Anytime and Anywhere 
H. L. Dodds, C. M. Hopper, R.E. Pevey, D.A. Reed, R.G. Taylor, R.M. 
Westfall 
Utbildning på universitetsnivå. 

[162] Qualification of NRC Nuclear Criticality Safety Technical Reviewers in the 
Division of Fuel Cycle Safety and Safeguards 
T. D. Powell, M. A. Galloway 
Utbildning.

Nya initiativ 

[163] Criticality Safety Meets the Hydrogen Economy — A Cautionary Assessment 
Burton Rothleder 
Nya reaktortyper kräver nya beräkningsmetoder och ny validering. 
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[164] Benchmark Analysis of the SCALE5 versions of the KENO-VI and CENTRM 
Codes
D. F. Hollenbach, P. B. Fox 
Validering av beräkningsmetod. 

[165] Criticality Safety of Low-Density Storage Arrays 
T. H. Bauer,
Ny teori. Enkel beräkningsmetod för stora uppställningar.

[166] Analysis of ZR-6 VVER Lattice Experiments Using Deterministic and Monte 
Carlo Methods
G. Hegyi, G. Hordósy 
Validering av beräkningsmetod. 

[167] Visual Editor for Criticality Calculations Including Dynamic Source 
Convergence Assessment
R. Schwarz, L. Carter
Grafisk representation av beräkningsresultat. 

[168] The Evolution of Poisoned Solution Cell Drip Trays at the US MOX Fuel 
Fabrication Facility
James J. Bazley 
Neutronabsorbatorer.

Session VIII – Riskanalys och kriterier 

[169] Redefining the Criticality Safety Evaluation Process: The Impact on SRS Waste 
Management
A. N. Ellis, W. Guy Rhoden 
Kriterier. DOE-standarder. 

[170] Total Risk Approach in Applying PRA to Criticality Safety 
Song T. Huang, Ph.D 
Sannolikhetsbedömningar, felträdsanalys. 

[171] UK Initiative on Establishing Risk-Informed Approach to Criticality 
Assessment of Fissile Waste
J. Gulliford, S. Darby 
Sannolikhetsbedömningar.  

[172] Interim Staff Guidance 10 Justification of Minimum Margin of Subcriticality 
for Safety
Dr. C. S. Tripp, D. C. Morey 
Kriterier för säkerhet. 

Session IX – Datorprogram och validering 

[173] A Guide for the Application of MCNP in The Analysis of Complex Nuclear 
Reactors and Other Critical Assemblies 
J. W. Cox, R. D. Busch 
Simulering av reaktor. Utbildning? 

[174] Comparison Between GEMER and MCNP on Heterogeneous System 
Simulation
Q. Ao, L. Paulson 
Simulering av komplicerad geometri. Verifiering? 
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[175] Uranium (93.14) Metal Annuli with One-And Two-Inch Graphite Reflectors
S. E. Parkey, J. T. Mihalczo 
Utvärdering av kritiska experiment. 

[176] Experimental Validation of the French Cristal V1.0 Package 
N. Leclaire, I. Duhamel, E. Gagnier, Y.K. Lee, C. Venard 
Validering. 

[177] Range of Applicability Determination for Validation of LiCl-KCl-Fissile 
Mixtures with Sparse Benchmark Data
R. M. Lell, J. A. Morman, C. L. Pope 
Validering. Sensitivitetsberäkningar. 

Session X – Benchmarks och kritiska experiment 

[178] Benchmark Data Through The International Reactor Physics Experiment 
Evaluation Project (IRPHEP)
J. B. Briggs, Dr. E. Sartori 
Ny handbok avseende mätningar och experiment. 

[179] Update on the AFCI Reactor-Accelerator Coupling Experiments (RACE) 
Project
D. Beller, F. Harmon, T. Ward, F. Goldner 
Mätningar av underkritiska system drivna av elektronacceleratorer.  

[180] Potential of CEA Valduc Criticality Laboratory and IRSN Projects for Critical 
Experiments
E. Girault, P. Fouillaud, J. Legendre, V. Rouyer 
Beskrivning av experimentanordningar. 

[181] VIM Library Enhancements
R. N. Blomquist, J. W. Thomas, M. M. King 
Validation av beräkningsmetod. 

Session XI – Monte Carlo-program 

[182] The MORET 4.B Monte Carlo code: New Features to Treat Complex 
Criticality Systems 
J. Miss, O. Jacquet, L. Heulers (Presenterat av Eric Letang) 
Beräkningsmetod. Mycket bra presentation. 

[183] Complete User Visualization Interface for KENO 
S. M. Bowman, B. T. Rearden, J. E. Horwedel 
Grafiskt användargränssnitt och representation av resultat.

[184] Optimum Choice of Standard Deviation in Criticality Safety Monte Carlo 
Calculations
R. E. Pevey 
Betydelsen av standardavvikelsens storlek för verklig säkerhetsmarginal. 

[185] Status and Preliminary Testing of Continuous-Energy KENO V.a and 
KENO-VI
D. F. Hollenbach, M. E. Dunn 
Beräkningsmetoder. 

[186] Burnup Calculations with KENOREST 03T01 and Associated Criticality 
Studies for Spent Fuel Samples from Takahama-3 Reactor
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R. Kilger, B. Gmal 
Beräkningsmetod. Utbränningskreditering. 

Session XII – Tillverkning av MOX-bränsle 

[187] A Criticality Safety Approach to the US MOX Fuel Fabrication Facility
B. A Matthews 
Kriterier för säkerhet. 

[188] Proposal of Integral Critical Experiments for Low-Moderated MOX Fissile 
Media
I. Duhamel, E. Girault, C. Venard 
Kritiska experiment. Förslag. 

[189] Critical Experiments that Simulate Damp MOX Powders – Do They Meet the 
Need?
J. B. Briggs, A. Nouri, C. Nordborg 
Kritiska experiment. Utvärdering av förslag

[190] Criticality Safety Aspects of Chemical Processing at the US MOX Fuel 
Fabrication Facility
C. H. Robinson 
Tillämpning av kriterier på ny anläggning. 

Session XIII – Validation och kriterier 

[191] Validating CSAS26/CSASIX and 238GROUPNDF5 Library for the US MOX 
Fuel Fabrication Facility
R. G. Foster 
Validation av beräkningsmetod. 

[192] Calculation Error and Uncertainty Due to Nuclear Data Application to MOX 
Fissile Media
C. Venard, A. Santamarina, A. Coulaud, D. Favet 
Validation av beräkningsmetod. 

[193] PBMR Fuel Storage Design Criticality Analysis 
C. C. Stoker, F. Reitsma, F. Albornoz, Wim F. Fuls 
Tillämpning av säkerhetskriterier, inlusive utbränningskreditering.

[194] MACSENS: A New MORET Tool to Assist Code Bias Estimation 
F. Fernex, Y. Richet, E. Letang 
Validation. Bestämning av fel på grund av beräkningssystem. 

[195] Alternate Eigenvalues for Use in Criticality Safety Analysis 
R. E. Pevey 
Kriterier för säkerhet. Andra egenvärden än keff.
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Bilaga F.  OECD/NEA-möten 
I separata uppdrag för SKI [40] (för 2006) och [41] (för 2004 och 2005) har deltagande i 
OECD/NEA Working Party on Nuclear Criticality Safety (WPNCS) och dess 
expertgrupper fortsatt. Jag har varit mycket aktiv, speciellt avseende studie av minsta 
kritiska värden (jag föredrar att kalla dem referensvärden eftersom de inte är 
minimerade), men även avseende utbränningskreditering och källkonvergens i Monte 
Carlo-beräkningar.

Dessa möten läggs oftast tillsammans men under 2005 möttes expertgruppen för 
utbränningskreditering i London i augusti (direkt innan IAEA:s möte) medan WPNCS 
och andra expertgrupper möttes i Knoxville i september, direkt efter avslutning av ANS 
Topical Meeting. Inga extra resor för OECD/NEA detta år alltså, bara förlängningar av 
andra resor.

Under 2006 har förutom det årliga mötet, denna gång i Aix-en-Provence, två extra 
möten hållits. Båda avsåg förberedelser för ny studie avseende databas med 
benchmarks, baserade på kemisk analys, för bestämning av innehåll i bestrålat bränsle. 
Det ena var ett tvådagars möte i Rez utanför Prag och det andra ett endagsmöte i Paris. 

En summering av aktiviteter under 2005 och 2006 följer: 

Referensvärden. Hösten 2004 lades ansvaret för utvärdering och 
rapportskrivning av studien ”Minsta kritiska värden” på mig. Den var 
klar i maj 2005 efter att IRSN fått förlängd tid på sig att revidera resultat. 
Bristande planering av WPNCS och OECD/NEA/NCS gjorde att 
rapporten trycktes utan kontroll av vare sig granskare eller av mig. 
Överföring till OECD/NEA:s system skapade många allvarliga fel 
(saknade tabeller etc.). Efter granskning har en något reviderad rapport 
åter lämnats till OECD/NEA för överföring till deras system. Publicering 
sker under våren 2007 i elektronisk form. Expertgruppen är nedlagd. 
Utbränningskreditering, Fas IIC. Mycket arbete har lagts ned på att visa 
expertgruppen att koordinatören och författaren till slutrapport för Fas 
IIC missuppfattat huvudprinciperna för fysik och statistik i sitt förslag till 
slutrapport. Ordföranden i expertgruppen har försökt rätta till problemet 
men inte lyckats. Jag har föreslagit en reservation på fyra sidor som 
baseras på omfattande beräkningar och resonemang sommaren 2005. 
Utbränningskreditering, Fas IID. Slutrapport klar i slutet av 2006 [63]. 
Jag har ej deltagit i arbete, inte heller i granskning av rapporten. 
Resultatet var förutsägbart och krävde i princip ny version 5.1 av 
SCALE för att motivera deltagande. 
Utbränningskreditering. Summering av intryck från OECD/NEA:s arbete  
hittills. Förslag till artiklar för publicering i facktidskrift (troligen 
Nuclear Science and Engineering) skall vara klara i slutet av 2006. Jag 
har tillfrågats om bidrag men inte prioriterat detta hittills. En anledning 
är att jag inte tycker expertgruppen har arbetat på ett effektivt sätt och att 
viktiga aspekter saknas. Dessa har jag presenterat vid IAEA-möten, utan 
stöd från OECD/NEA-gruppen. Erfarenheterna från diskussioner 
avseende fas IIC har bidragit till min tveksamhet. 
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Källkonvergens avseende fissionsdensiteter med avseende på bestämning 
av keff. Fas I. En slutrapport har publicerats. Jag var inte medförfattare 
men har deltagit mycket aktivt både i beräkningar och i granskning av 
slutrapporten.
Källkonvergens Fas II avseende fissionsdensiteter med avseende på 
bestämning av keff. Avsikten är att sammanställa rekommendationer och 
fakta avsett för kriticitetsspecialister. Jag har varit aktiv och representerar 
slutanvändaren medan några andra mer representerar programutvecklare. 
Utvärdering av kriticitetsförlopp. Jag har inte deltagit med beräkningar 
eftersom jag saknar lämpligt program. Däremot har jag följt arbetet och 
granskat förslag till slutrapport. Flera tekniska brister kunde därvid 
påvisas. Publicering förväntas under våren 2007. 
Ny expertgrupp avseende förbättring och utökning av databasen 
SFCOMPO med benchmarks för bestämning av innehåll i bestrålat 
bränsle. Jag har deltagit i förarbetet och det verkar troligt att Sverige 
ställer upp med specialist på kemisk analys av bestrålade bränsleprover. 
Handbok med benchmarks baserad på kritiska (och i begränsad mån 
underkritiska) experiment. Kallas normalt ICSBEP-handboken. Jag har 
inte deltagit i framtagningen av denna mycket lyckade satsning. 
Handboken publiceras varje september sedan 1995 och innehåller 
benchmarks från ett stort antal länder. Mötena hålls oftast skilt från andra 
internationella möten. Sverige har inte bidragit med något hittills.  

I november 2006 blev jag tillfrågad av ordföranden för projektet, Blair 
Briggs, om att försöka skapa benchmark baserade på experiment utförda 
i Studsvik på 1960-talet, vid den snabba reaktorn FR-0. Jag har varit 
positiv till detta och beställt tillgängliga referenser, inklusive rapporter 
från Studsvikbiblioteket i december 2006. Studsvik har medgivit tillgång 
till en del interna dokument som kan kopieras (om de kan hittas i 
arkivet). Arbetsdokument kan avgöra hur stora osäkerheter som kommer 
att behäfta färdiga benchmarks. 
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Bilaga G. IAEA-, ISO- och andra möten 

IAEA

Under 2005 deltog jag i två IAEA-möten som ingår i andra projekt. Det ena avsåg 
utbränningskreditering och hölls i London i augusti/september [12]. Det var en 
fortsättning på en serie av möten 1997, 2000 och 2002. Mötet är intressant eftersom det 
täcker in allt som deltagare från olika länder bedömer intressant liksom av verkliga 
tillämpningar. Sverige bidrog med flera presentationer. 

Det andra mötet i Wien avsåg IAEA:s transportbestämmelser. Tyvärr blev detta arbete 
försenat, dels på beslut från IAEA om senareläggning av nästa revision och dels på 
grund av bristande kompromissvilja avseende undantagskriterier för fissilt material. 

ISO

2005 års ISO-möte hölls i Oak Ridge i april. Jag presenterade preliminära resultat av 
OECD/NEA-studie om referensvärden. Detta gav positivt resultat genom att tydliga fel i 
några resultat från IRSN kunde observeras. IRSN som var närvarande vid ISO-mötet 
kunde lova att både revidera OECD/NEA-resultat och även resultat avseende förslag till 
ISO-standard för MOX-pulver (liknande beräkningsfel).

2006 års ISO-möte hölls drygt en vecka efter ANS-mötet i juni (Reno). 20-21 juni 
deltog jag i möte i Ottawa avseende förslag till nya standarder för kriticitetssäkerhet. 
Resan ingår inte i SKI:s uppdrag men SKI har gett mig formellt stöd att deltaga i möte 
och i arbetsgrupper. Jag presenterade åter resultat avseende OECD/NEA-arbete och 
möjligheten att skapa en ISO-standard baserad på detta. 

De standarder som diskuteras avser MOX-pulver, utbränningskreditering, utvärdering 
av postulerad kriticitetsolycka samt olycksberedskap och –insatser. Aktiviteten mellan 
möten är mycket låg och det har inte blivit så många framsteg sedan jag började delta i 
ISO-arbetet 2002 och ännu mindre tidigare. Undantag är förslag till standard för 
utvärdering av olycka som verkar vara ganska bra. Standard för olycksberedskap är 
baserad på befintlig standard ANSI/ANS-8.23 och bör ha rimlig möjlighet att bli 
godkänd.

För att det skall bli fart på ISO-arbetet behövs fler deltagare. Nästa möte är planerat till 
Wien i mitten av maj 2007. 
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